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GROENTEN? Rij maar door! Zie pag. 6



G rote veranderingen voltrekken zich in de Nederlandse vakbe*
weging. Het besluit, dat vorige week gevallen is om ook de
katholieke en de protestantse vakcentrales onder commissa*

riaat te stellen, getuigt van deze grote wijzigingen. Zo iets komt
altijd als een vrij verrassend besluit. Lang heeft men soortgelijke
maatregelen verwacht, maar ten slotte komt het toch nog min óf
meer uit de lucht vallen. Toch, wie zich rekenschap heeft gegeven
van de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen in Nederland. be=
grijpt, dat ook dit besluit niet meer dan een onderdeel is van het
gehele samenstel van maatregelen, die alle beogen de belangen van
de arbeid te behartigen.
Middel en doel moet men nooit met elkander vereenzelvigen. Dat-
lijkt iets dat voor de hand ligt,-maar toch ervaart men steeds weer,
dat talloze mensen bepaalde middelen, die aangewend worden, be*
schouwen als doeleinden. Dat is fout, men moet verder zien. Men
moet trachten te ontdekken in welke gedachtengang het genomen
besluit past. Men moet zien van welk geheel het een onderdeel uit*
maakt. Eerst wanneer we ieder verschijnsel zien in zijn verband tot
de grote ontwikkelingslijn, zijn we in staat er enigszins over te
oordelen.
Doch laten we niet te veel theoretiseren. De feiten spreken voldoen*
de voor zich zelf. In Nederland waren de betrekkingen tussen de
verschillende volksgroepen sinds enkele tientallen jaren verstard.
De-katholieken sloten zich op in hun eigen kringetje, de protestan*
ten deden dat, de sociaalsdemocraten volgden, uit vrees anders in*
vloed te verliezen en het restant van het volk, de liberalen en de
onpolitieken, die zich bij geen enkele van deze groepen thuisvoelden,
klampten zich vast aan zogenaamd neutrale organisaties. Dat was
de Nederlands^ hokjesgeest.
We leven als het ware in een dierentuin van politieke en religieuze
groeperingen. Ieder zat achter zijn eigen tralies en ieder droomde
van de macht, die hij zou kunnen hebben, als die tralies eens weg
waren. Maar al die opgeslotenen achter hun zelf gekozen onverbuig*
bare, principiële hindernissen beletten daardoor zichzelf het land
tot eenheid en zo tot een krachtige nationale werkzaamheid te
brengen.
Hoe fataal dit is geweest, hebben wij nergens beter bij gezien dan

,bij het falen van dg bestrijding van de werkloosheid. Als een van de
groepen een middel aan de hand deed, keurden de anderen het wis
en zeker af. Niet omdat zij het niet eens waren met de voorstellen,
maar uitsluitend omdat die voorstellen uit een „vijandelijk kamp"
kwamen. En wat van een ander kwam, was nooit goed. De bittere
ervaring, die van onze zijde is opgedaan met het Plan van de Arbeid,
spreekt daaromtrent boekdelen.

D e nood, door de oorlog geschapen, verbreekt de tralies van al
deze hokjes. Het bestaan van ons volk wordt rechtstreeks
bedreigd; — wij hebben te vechten om ons naakte bestaan. En

onder dergelijke omstandigheden is het geen tijd meer om nog te
gaan bekvechten over de vraag,
of iets al of niét met de protes*
tants=christelijke, de katholieke,
de. liberale, de neutrale of de
sociaal*democratische partij*tra*
ditie in overeenstemming is.
Over onze hoofden heen woedt
een oorlog, die niet alleen een
geheel werelddeel, maar waar*
schijnlijk de gehele wereld van
aanzien zal doen veranderen.
Maar wij, in onze on verstoor*
bare rust, beschouwen het nog te
veel als een filmjournaal, dat
voor onze ogen wordt afge*
draaid, doch dat in de diepste
zin eigenlijk voor ons als Neder*
landers geen betekenis heeft.
Straks zal de film uit zijn; het
licht zal aanspringen; wij verla*
ten de zaal en de beklemming
van de oorlog zal tot een vaag*
verschrikkelijke herinnering zijn
geworden.
Het zijn tienduizenden Neder*
landers, die op een dergelijke
kinderlijke manier de feiten van
de dag beschouwen en het zijn
waarlijk niet alleen de meest on*

^ontwikkelden. Integendeel, bij
grote groepen van hen, die een*

C DE OUDE VISSERS.
Boor COR DON

Ik zie ze daar maar eindeloos staan
staren,

De oude vissers in die lije stee,
't Werd hun domein na 't afscheid van

de zee,
Waarop ze zwierven, veertig, vijftig

jaren,
Het zijn er veel. Op de verwaaide

kaken
•Ringen baarden. De longen halen

zwaar,
Ze staan iets wankel en met licht

gebaar,
De knuisten hangen als bevroren

haken.

maal leiding gaven, leeft nog steeds de gedachte, dat na deze onder*
breking van ons nationale leven de oude tijd weer op de zelfde
voet zal worden voortgezet. Welk een illusie! Maar ook, welk een
wanbegrip! Wras de toestand, die aan de tien jaren, die aan het uit*
breken van de oorlog voorafgingen, dan zo ideaal? Moeten wij wer*
kelijk terug verlangen naar de „evenredige vertegenwoordiging" 10

alle openbare werkzaamheden? Moeten wij als Nederlanders ver*
deeld blijven in een aantal elkander min of meer vijandige kampen,
die alleen noodgedwongen, en voor het uiterlijk schoorvoetend, hier
en daar iets te samen ondernemen? Kom, laten wij toch de werke*
lijkheid zien.
Wij zijn allen in de eerste plaats Nederlanders. Kijk om u heen,
kijk naar mensen uit andere landen, lees van toestanden in andere
landen en gij zult beseffen, dat een katholieke Nederlander en een
protestantse Nederlander en een liberale of een socialistische Neder*
lander onderling veel minder verschillen dan een katholiek Ut*
Nederland en een katholiek uit het buitenland, dan een protestantse
Nederlander met een protestantse buitenlander enz. Ons Neder*
landerschap is onze sterkste, onze belangrijkste eigenschap.

T hans gaat het om de organisatie van het Nederlandse leven. De

Dir.sGen. voor de Voedselvoorziening, Ir. Louwes, heeft enkele
maanden geleden gezegd: „Tussen ons en de honger staat

alleen een goede organisatie." Hij had het toen over de landbou^
en de voedselvoorziening. Maar wij zouden die uitspraak met een
kleine verandering ook kunnen toepassen op ieder ander gebied van
de Nederlandse arbeid en zeggen: „Tussen ons en de armoede staat
alleen een goede organisatie." Onze taak in de naaste toekomst is

duidelijk. Wij hebben te zorgen, dat wij zoveel mogelijk waarde
voortbrengen, opdat het levenspeil van ons volk zo min mogelijk
daalt. Wij zeggen „zo min mogelijk", want niemand heeft de illusie,
dat in de tijd van de oorlog de welvaart stijgen kan. Maar wij will'-n

de onvermijdelijke verarming tot de kleinst mogelijke afmetingen
terugbrengen en dat kan alleen door een goede organisatie.
Die goede organisatie omvat in de eerste plaats een belastingpoh'
tiek, waardoor de enorme staatslasten van het ogenblik zo worden
verdeeld, dat de mensen met de meeste draagkracht verreweg het
zwaarst worden belast. Aan die eis is voldaan. Punt twee is: krach*
tige bevordering van onze voedselvoorziening. De zorg daarvoor
is opgedragen aan de heren Posthuma en Louwes en in de practijk
kent men hun arbeid als productieslag en distributie. Als derde
punt moeten wij noemen een zo nuttig mogelijk gebruik van onze

arbeidskracht. En dit is een zo uitgestrekt terrein, dat het niet met
enkele woorden aan te duiden is, wat hier reeds tot stand kwam cfl

wat nog tot stand moet komen. De instelling van een landelijk'
arbeidsbemiddeling is er eep onderdeel van; de aansluiting van "e

werkverruiming bij het vrije bedrijf is het tweede. De ontslagver*
ordening en loonvoorschriften behoren er ook toe. En veel moet npg
in de toekomst worden gedaan. Daarbij is één ding zeker, dat 's'

dat de Nederlandse arbeider8

één lijn dienen te trekken.
De .Nederlandse arbeiders
men een macht, die het
is van onze productie. Dat vlie»
wiel dient voortgedreven te \vf>r'
den door éénzelfde, één doelt>e'
wuste kracht. Het ware onjuist'
wanneer daar nu eens een katn°'
Hek, dan weer een socialist efl.

ander maal een protesten

vor*
ie

Versleten volk. Tussen gebroken
tanden

Beven Jiun pijpjes met wat draad
omwoeld,

Ze bleven niet, zijn niet van 't dek
gespoeld,

God wilde 't zo, zij mochten veilig
landen...

Ze hebben afgedaan. Hun woeste leven
Is nu voorbij. Het was een boeiend

spel,
De trots van toen staat als een

schamel stel,
Waaraan men wel een cent zou willen

geven.

Ze voeren wél, de ruige stoere bonken,
De tijd ligt ver, dat in aanhoudend

„bis"
De loggers meerden, barstend vol met

vis,
En heren-reders op hun reizen

klonken:
Haring was goud! Men kon dit lang

nog horen.
De vaten lagen vier-hoog op de kant,
De handel bloeide en in moderner

trant
Verrezen vele rederij-kantoren.

Ze staan in stil verbond daar alle
dagen,

't Lijken soms dwazen, die men
gadeslaat.

De rente is ook niet veel, — van de
baet

Rijden zij niet th een luxe-wagen...
De tijd verging. Men kon die oudjes

missen.
Het dorp werd stad. De roem was ruim

behaald.
Ik overdenk: De .vis werd duur

betaald...
Maar niet aan hen. Ik kan me niet

vergissen!

een
een duwtie aan kwam geven-
een duwt hard, de ander
zacht, maar wat wij nodig
ben, is de gelijkmatige
ving, die onvoorwaardelijk
zakelijk is voor een goed
tionneren van de machinerie.

Die kracht is de kracht van s°'
cialistisch Nederland. Nederland
voort te stuwen in socialistisch
richting is ons aller taak en
neer op het ogenblik de vakbon'
den onder één bestuur zijn ëefe '
is dat niet geschied om de k«Ö\
lieke of protestantse geloot3'
overtuiging van de leden gev^e'
aan te doen, doch uitsluitend ofl»
hun arbeiderschap te volle roaa

te geven.
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M et een weke smak kletst een
klomp klei op de draaiende

schijf. Twee handen grijpen en steu-
ften de wentelende massa, de duimen
boren feilloos in het midden een kuil,
de buitenkant wordt levend en groeit
°nahoog. Elke beweging van de hand
en de neerhangende wijsvinger tekent
zich ogenblikkelijk in de ronddraaien-
de klei. Als de elkaar overlopende
Solven van de branding stijgen de
krommingen naar boven. De rand
Zwenkt naar binnen, naar buiten ......
dan tekent de vorm zich duidelijk af,
de schijf mindert vaart: de pot staat
klaar in strakke welving van sierlijke
tij n. Een ijzeren draad snijdt hem los
yan de schijf, twee handen zetten
hem op zij. een nieuwe klomp klei
kletst neer en de volgende pot groeit
al op onder de zachte, strelende
vingers ......
E>e oven wacht. Wat hier nu staat
van weke klei zal in de brand der
Wammen weldra warden zo hard als
steen, klinkend met zuivere klank.

Zo is het werk van den pottenbakker,
den schepper van sierlijke vazen en
kommen, maar vooral ook van nuttig
Sebruiksaardewerk.
Te vaak denken wij bij het woord
^Pottenbakker" alleen aan den man,
die werkt voor kunstnijverheidswin-
kels, die aardige pulletjes en vaasjes
^aakt tot versiering van het huis, te

''Weinig bedenken wij, dat het oudste
ambacht ter wereld voor ons dagelijks
leven nog altijd de allergrootste be-
tekenis heelt. Het bord waarvan we
eten, de beker waaruit we drinken, de
Schaal waarin het eten wordt opge-
diend en de kruik of de inmaakpot,
*aarin het van tevoren bewaard
*ordt: het is alles aarden vaatwerK'
3<>dra ,we dat bedenken is hét ons
duidelijk met welke hechte banden
*ij zijn gebonden aan de kommen,
Schalen, kruiken, vazen en tegels die
1111 al eeuwen en eeuwen de huizen
^er mensen sieren.
^e noodzaak deed hun oudste vormen
^etis geboren worden, de noodzaak
dwingt nog altijd tot het maken van
Hieuwe. En wat is er mooier als
sieraad om ons heen, dan voorwer-
^e*i, wier wezen nog iets heeft van
|}et dienende en dienstbare; het ge-
j?ruiksvoorwerp is tevens sieraad.
"Ovendien heeft aardewerk voor den
r"ederlander nog een speciale aan-
*ekkelijkheid. Het is sedert eeuwen
11 eeuwen een inheems product en

•*et is dus een drager van oeroude
s. Het „nieuw Delfts", dat

aardewerkfabrieken tegenwoor-
r*6 maken — en waarlijk niet alleen
p Delft, maar evengoed bijv. in
«ouda! _ zegt al duidelijk, dat het

^ traditie voortzet van het ,,oude
ilfts", van het beroemde „Delftse

blauw", dat al honderden jaren ge-
leden de pronkstukken leverde voor
de Nederlandse schouwen en mooie
kamers en dat nu nog door alle ver-
zamelaars, antiquairs en musea ter
wereld wordt nagejaagd en opgekocht
als een allerkostbaarst bezit.
Geen enkel ander sieraad, dat het
Nederlandse binnenhuis glans en
schittering geeft door zijn aanwezig-
heid doet zo „natuurlijk" en vanzelf-
sprekend aan als een goed stuk aar-
dewerk, want de Nederlandse huis-
vrouw houdt niet van opzichtigheid,
van al te overdadige glans en schit-
tering.

„vuurvast" desnoods als metaal, is
het veel ep veel gemakkelijker te on-
derhouden en oneindig goedkoper. De
maker geeft er veel gemakkelijker
alle gewenste vormen aan en de
moderne fabriek zorgt door serie-
fabricage voor een massa-productie,
die tegemoet komt aan alle eisen.
Eén bezoek aan een echte Goudse
aardewerkfabriek, waar het hand-
werk nog naast het machinale pro-
cédé beoefend wordt, volstaat om ons
een indruk te geven van het grote
aantal voorwerpen, die in de letter-
lijke zin van het woord met -een
„handomdraai" zijn te maken uit de
vaderlandse klei of uit kleisoorten,
die van even over de grens komen.
Daarnaast staan moderne machines,
die er 7200 persen per dag! Doch de
machine eist zes man hulppersoneel
en zij overeet zich soms. omdat zij
nog niet zo snel naar buiten kan
werken, wat zij van binnen klaar
maakt. En bovendien staat de fabriek
als twee machines een paar dagen
continu werken zo stikvol bloempot-
ten, die toch ook nog gebakken moe-
ten worden.

Metalen als koper en nikkel zijn haar
meestal veel te schel en te opzichtig.
De veilige omslotenheid van haar
binnenhuis moet vóór alles een geest
van rust, soberheid en ingetogenheid
ademen. De tijd van overdadig veel
koper is gelukkig sinds jaren reeQs
voorbij. Bovendien heeft de huisvrouw
nog een overwegend practisch — en
heel afdoend! - - bezwaar tegen dat
schitterende goedje. Het is een ver-
schrikkelijk werk om alles te poetsen
en ongepoetst koper is geen gezicht.
Hoewel de Hollandse huisvrouw graag
poetst en schrobt op de dingen, diex
het nodig hebben en van zichzelf eist.
dat alles in huis blinkt van proper-
heid ...... aanibnnodig werk heeft zij
een broertje dood en in de grote
steden, waar tussen de duizenden
electrische bellen nog enkele honder-
den koperen belleknoppen zijn over-
gebleven sluit zij zich liever bij een'
„bellenpoetscentrale" aan, dan dat zij
voor zo'n enkel stuk blinkend metaal
één of tweemaal per week de trap af
moet om al hoofdschuddend én™ trans-
pirerend, dat ding zijn fonkeling te
hergeven!
Hoeveel bescheidener in zijn eisen is
glas- en aardewerk! Zo hard en

Daar komen uit de ovens: zaaibak-
ken, bloempotschotels, melkkannen,
broodbakken, eetbakken,' kippenfon-
teinen. schotels, kachelpannen, doof-
potten, koekepotten (niet voor koeken.
maar voor boter of eieren!), kaaspan-
nen, pannen met korte tuit, „Belze-
pannen", Bergse pannen, randjes-
koppen, spaarvarkens, platte en diepe
vergieten, vuurtesten vierkante en
schuine, begijnepotten, waskommen,

Bij de foto's:
Links: Een vaas wordt afge-
werkt.
Rechts: Bloempotten en koelce-
potten worden op rijen boven
elkaar in de oven gestapeld.

* Onder: Gebruiksvoorwerpen,
zoals ze in elk huisgezin voor-
komen.

Foto's: „Arbeid".

zaaibakken én crocuskannen. konij-
nen-eetbakken, waterkoelers, vaasjes.
potjes' met zeven oren, kandelaars,
uilenkannen, kuipjes, asbakjes, cac-
tuspotjes, iardinières, halve manen
en soepkommen! En dat is dan nog
maar een sreep uit het grove ge-
bruiksaardewerk, waar zich dan de
vervaardiging van siervazèn en pul-
len, rond en vierkant, gedraaid of ge-
goten, effen, geglazuurd, beschilderd

of belegd met plastische bloemen en
uitgestoken, logisch bij aansluit.
Eén bezoek aan zulk een aardewerk-
fabriek volstaat om ons een overwel-
digende indruk te geven van de
mogelijkheden van deze echt-Neder-
landse industrie, waarin het oeroude
ambacht zijn plaats heeft behouden
en waarin sinds een halve eeuw ook
de moderne kunstenaar zijn plaats
heeft gevonden.
Want terwijl de eenvoudige am-
bachtsman zijn bloempotten en Belze
pannen draait, zoals geslachten "voor
hem dat deden en steeds weer de
goede gezonde vormen voortbrengt,
die hun deugdelijkheid voor de huis-
houding sinds eeuwen het/Den be-
wezen, is ook de kunstenaar sinds
vijftig jaar met jonge geestdrift tot
het pottenbakken teruggekeerd.
Het is een apart verhaal hoe de jonge
ingenieur Joos Thooft de laatste
Delftse pottenbakkerij in 1876 op-
kocht en daarmee de traditie vu. n het
oude Delfts voortzette, al werd daar-
bij de versiering op het glazuur aan-
gebracht, terwijl men bij het nieuwe
'Delfts, net als bij Wedgwood aarde-
werk schildert op het „biscuit" (één-
maal gebakken aardewerk), dat ver-
volgens geglazuurd wordt en daarna
nog eens gebakken.
Kort na de „Porceleyne Fles' van
Thooft deed vooral Colenbrander en
zijn fabriek Rozenburg zich geleien
en tegelijk met de gehele culturele
vernieuwing van ons land in de jaren
1880 — 1890 kwam een vernieuwing van
het kunstaardewerk tot stand, sowel
wat techniek als wat artistieke uit-
voering betrof. Gouda, Delft en Am-
sterdam twistten om de voorrang en
vele jonge kunstenaars, schilders, ar-
chitecten, ingenieurs, beeldhouwers,
Ja zelfs letterkundigen gingen zich
met hartstocht toeleggen op de pot-
tenbakkerij en in menige tuin ver-
rees een pottenbakkersoven, waar het
oude handwerk weer tot niemv leven
kwam. En de arbeidersbeweging heeft
er veel toe bijgedragen om die ver-
jongde aardewerkkunst tot een cul-
.tuurbezit van het volk te maken.

En zo komt het, dat in bijna geen
enkel Nederlands huis een goed stuk
aardewerk en een mooie pot of yul,
een slanke vaas en een edel ge-
vormde kom ontbreekt.
Daar staat het, stil van glans, nobel
en fijn van vorm. Soepel gekneed of
gegoten uit vloeibare klei, maar in
het vuur gehard tot het zo zuiver en
sterk is als steen Een zinnebeeld
van de beheerste en vormende kracht,
die het kenmerk van den schepper en
de schepping is en die ons trots en
gelukkig maakt, door de simpele aan-
schouwing. Zelfs in zrjn scherven be-
waart aardewerk iets van de schoon-
heid, en de beschaving die het voort-
bracht. Zelfs zó, dat het aardewerk
van den pottenbakker nu nog ons
kostbaarste cotuigenis is van de cul-
tuur van vervlogen eeuwen en dat de
oudheidkundige uit de scherfjes en
diggels van huishoudinkjes van veer-
tig eeuwen geleden de geschiedenis
leest als uit een opengeslagen boek.
En op de bladzijde, die wij thans
schrijven staat het Nederlandse
aardewerk als de aanwijzing van een
nieuwe, periode van opbloei en ont-
waking van kunstgevoel van het ge--
hele volk.



f MEDISCHE VRAGEN |
(Vragen voor deze rubriek richte men tat
den medischen medeicerker van het iceeTc-
blad ..Arbeid", Postbus 100, Amsterdam).

J. B. te H. Het pijnlijk urineren kan ook
op een lichte blaasontsteking berusten.
Vraagt u dus hierover raad aan uw hviis-
dokter.
Of het mogelijk is. de door u genoemde
gevolgen van de operatie, b.v. door voor-
zichtig oprekken, weer op te heffen, kan
alleen ciegeen. - die geopereerd heeft, be-
oordelen. Vraagt u hem dus nog eens om
raad

A. W. B. te M Tegen het gebruik van
enkele boterhammen, kort voor het naar
bed gaan. bestaat geen enkel bezwaar.

C. v. M te G. De hinder, die u heeft
van harde geluiden en het gonzend ge-
luid, dat tegen de avond bij u nu eens
links en dan weer rechts optreedt, kun-
nen berusten op een tijdelijke overge-
voeligheid van het zenuwstelsel: de nor-
male geluiden van het oor worden daar-
door hinderlijk waargenomen, terwijl ze
in gewone omstandigheden in het gehsel
niet tot het bewustzijn doordringen.
Toch heeft de ervaring geleerd, dat bij
tal van mensen, bij wie een dergelijke
overgevoeligheid bestaat, bij een grondig
deskundig onderzoek ook afwijkingen in
het middenoor, in het inwendige oor of
in het centrale zenuwstelsel worden ge-
vonden. Een dergelijk onderzoek is dus
ook voor u van belang.

O. te A. De kans, dat tuberculose op de
door u bedoelde wijze wordt overge-
bracht, is niet groot. Wel kunnen andere
besmettelijke ziekten als dysenterie en
typhus door het met de vingers aanpak-
ken van eetwaren, worden verspreid.

T. W. te A. Een dergelijke ziekte met
uitslag als u beschrijft, pleegt zich niet
te herhalen. U hoeft dus ook geen
bijzondere voorzorgsmaatregelen te
nemen.
Uw normale gewicht is ongeveer 123 pond;
u bent hier thans dus 10 % onder. Wan-
neer uw huisarts vindt, dat uw maag-
klachten, waarvoor u vijf jaar geleden
een kuur hebt gedaan en die thans nog
bestaan, uiting van een chronische
ziekte zijn. kan hij bij de distributie-
dienst voor u om toewijzing van extra
voedingsmiddelen vragen.

C. K te S. Wanneer men bijziende ::s, is
het oog feitelijk te lang. Het netvlies,
dat is de gevoelige plaat van het oog,
staat dus achter de plaats, waar de lens
het beeld van wat men zien moet, vormt.
Met een deskundig gekozen brilleglas
kan men het beeld op de juiste plaats
brengen. Theoretisch zou men hetzelfde
kunnen bereiken, door het oog te ver-
korten, wat echter in de practijk niet
gaat. De oogoefeningen, waarover u hebt
gelezen, brengen geen verbetering, maar
wel een groot risico met zich. Het oog is
nu eenmaal een van onze gevoeligste en
teerste instrumenten, waarmede wij
uiterst voorzichtig dienen om te gaan en
het oog van den bijziende is van huis uit
nóg gevoeliger voor beschadiging dan het
normale oog. Besteedt.u dus liever vvat
geld aan een bril, die de juiste glazen
heeft en die zó is gemaakt, dat hij u.
hoe bewegelijk u ook bent. niet hindert,
dan dat u gevaarlijke proeven gaat
nemen, die geen verbetering kunnen
brengen.

J. S te A. De mogelijkheid, dat pantho-
theenzuur. een, stof. die men uit de iroep
van <°e B-vitamines heeft kunnen afzon-
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deren, ook voor den mens betekenis
heeft, is niet uitgesloten, maar het zal
nog wel even duren eer men zover is,
dat men met behulp van pantotheenzuur
„z'n grijze haven weer door bruine kan
vervangen". Zó eenvoudig is het zeker
niet.

A. S. Z. te A. In uw geval ging ik nu
eens wél naar mijn huisarts en vroeg
hem. of hij u niet met een vitamine
A-praeparaat wil trachten te genezen.

J. v. D. te A. R. Aan de hand v i art. 99
van de Invaliditeitswet zou de huisdokter
in uw geval ook operatie op kosten van
de Rijksverzekeringbank kunnen aanvra-
gen.

G. J. A. B. te A. Zonder onderzoek is tot
mijn spijt geen oordeel over uw toestand
mogelijk.

K B. te W. Het oxaalzuurgehaïte
. van rabarberstelen bedraagt slechts

0,27 procent. Uw dochtertje zal dus door
het eten van een enkele rauwe rabar'oer-

' steel geen schade ondervinden. Oxaal-
zuur is een giftige stof. waarvan voor
volwassenen twaalf gram gewoonlijk een
dodelijke dosis is, doch waarvan al door
drie gram sterfgevallen werden veroor-
zaakt. Voor uw dochtertje zit dus in een
kilo rabarberstelen een dosis oxaalzruir,
die reeds dodelijk kan zijn en in rlrie
kilogram een dosis, die dodelijk is.

L. d. M. te A. Een verklaring voor de
bewering, dat het medewerken van
iemand tijdens de ongesteldheid de
inmaak zou doen mislukken, kan 'k u
niet geven, omdat ik niet overtuigd ben,
-dat dit inderdaad het geval is.

J. Th. te A. Tot mijn spijt kan ik zonder
onderzoek niet over uw klachten oor-
delen.

A. J. d. B. te A. In tal van gevallen
wordt een hardnekkige obstipatie bij
zuigelingen veroorzaakt door een tekort
aan vitamine BI in de zuigelingen-
voeding. De verschijnselen hiervan zijn
yeröer e en onregelmatige gewichtstoe-
name, een' achterblijven in groei en een
gebrek aan eetlust. Als „kindermeel"
wordt tot nu toe nog steecis fijne riiste-
bloem in de handel gebracht, die nage-
noeg geen vitamine BI bevat en die vita-
mine BI aan het lichaam van het klein-
tje onttrekt. In plaats van pap van
..kindermeel" kan men dan ook veel
beter pap van tarwe meel (geen tarwe-
bloem) voor het kind koken. Verder kunt
u uw huisdokter om vitamine B—tabletjes
vragen. Met i a 4 mg vitamine BI per
dag behoren alle tekortverschijnselen ?.eer
spoedier tot het verleden.

N. M. te 'st?r~Uw klachten zijn reden
voor u om onder behandeling van uw
huisdokter te blijven. Hij moet trach-
ten, de oorzaak van de buikpijn op te
sporen.

J. V. te S. De schildklier bevindt zich in
de hals vóór de luchtpijp, vlak onder hot
strottenhoofd. Het is een orgaan, dat
een belangrijke taak vervult bij de rege-
ling van de inwendige huishouding • an
ons lichaam. Een arts heeft de stoffen,
die de schildklier maakt, eens vergeleKen
— wat hun taak en onmisbaarheid oe-
treft — met bootwerkers in een haven-
bedrijf: indien de bootwerkers zouden
ontbreken, kunnen de schepen niet gelost
worden en stagneert de hele goederen-
aanvoer. Even onmisbaar is de functie
van d3 schildklier in het menselijk orga-
nisme. De meest voorkomende ziekte van
de schildklier is de Basedow'se ziekte.
Hierbij wordt te véél van de stoffen, die
de schildklier maakt, in het lichaam op-
genomen. De stofwisseling wordt daar-
door aanzienlijk versneld en de voedsel-
behoefte stijgt. Bij het ontstaan van
deze ziekte speelt het zenuwstelsel veelal
een overwegende rol. Men ziet deze
schildklierziekte dan ook vaak optreden
nadat veel angst of verdriet moest wor-
den doorgemaakt.

r eis. l

GOUDKOORTS
Goud, goud — dat was de geheime
hartstocht van dappere zeevaarders,
die eeuwen geleden de 'zeeën door-

" kruisten op zoek naar landen, waar zij
goud zouden kunnen vinden. 'Goud,
dat was de droom der alchimisten.
die in hun laboratoria dit gele -metaal
op kunstmatige wijze wilden maken.
En steeds, als een bericht van het
vinden van goud in Alaska, Australië
of Zuid-Afrika zich verbreidde,
stroomden massa's gelukzoekers naar
het land, dat hun de bevrediging van ,,.
hun honger naar geld, rijkdom en
macht beloofde. De meest gedenk-
waardige massatrek van de goud-
zoekers in de geschiedenis vond on-
geveer 45 jaar geleden plaats. In 1896
hoorden duizenden zoekers naar het
geluk, die zich nog de grote goud-
vondsten. die men in 1848 in Cali-
lornië deed, herinnerden, van nieuwe
onuitputtelijke goudvelden in het ge-
bied van de Yukon (Alaska — de
noord-oostelijke uithoek van Noord-
Amerika).
Een ware volksverhuizing werd inge-
zet. Honderdduizenden verkochten in
allerijl hun have en goed om zodoen-
de het geld voor de verre tocht naar
het goudland te krijgen. Slechts
weinigen konden hun moeizaam ver-
kregen goud weer meenemen. Ontel-
baren vielen ten offer aan hun geld-
honger en vonden de dood in de
sneeuwstormen, anderen werden door
avonturiers en bedriegers bestolen en
vermoord, moord en doodslag werden
niet erg tragjsch opgenomen.
Een ieder, was zo sterk door de goud-
koorts overweldigd, dat alles gewaagd
of op het spel gezet werd. Voor korte
tijd werd Klondike, het centrum der
goudzoekers, wereldberoemd. Maar na
een paar jaar waren de goudbronnen
uitgeput en van de 40.000 mensen, die
Klondike in 1898 nog bevolkten,
bleven er in 1921 nog maar 4000 over.
Op het ogenblik^ is dit aantal nog
minder geworden''
Sneeuw en ijs bedekken de bergen en
de dalen, waarin voor enige tiental-
len jaren duizenden het slachtoffer
werden van de goudkoorts.
Maar de goudkoorts is niet verdwe-
nen, — ze is alleen maar genormali-

seerd. Thans zijn Zuid-Afrika en
Australië de voornaamste goudprodu-
cerende landen en zijn de Verenigde
Staten de voornaamste kopers De
tragiek van het goud is, dat het met
oneindige moeite -en opofferingen aan
de aarde wordt ontrukt om dan weer
opnieuw in de gewelven van de
Amerikaanse schatkamer te worden
begraven. Zo werd het goud een last,
een plaag en... een leeg woord.
Eerst wie de arbeid in de plaats van
het goud stelt, is onvatbaar voor de
goudkoorts.
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Ieder Nederlander wordt geacht de
wet te kennen ......
Zo is het. Alleen in de practijk ont-
breekt daar nog wel eens het één en
ander aan. Dat staat als een paal
boven water. Eerlijk gezegd, wij
weten vaak maar een bitter beetje
van de wet:
Nu loopt het met dat gebrek nog zo'n
vaart niet, maar in sommige geval-
len kan het toch nadelig zijn, gelijk
het verloop van deze korte historie
zal leren.
Daar waren b.v. Dijkinga en z'n
vrouw, die ergens met hun kroost
een huisje in het veen hadden.
Dijkinga zelf had meer verstand van
baggeren en turf steken dan van
wetten en z'n vrouw had al genoeg
zorg aan d'r hoofd hoe ze met het
karig daglonersgeld van iceek tot
week de kinderen en den baas ge-
kleed en gevoed zou krijgen. Nee, icet-
ten daar hadden ze geen tijd voor.
Enfin, zo ploeterden die twee van de
vroege rriorgen tot de late avond.
Dijkinga in het veen, en zijn vromo
in huis, en alles ging goed tot de
vrouw ziek werd.
Ze moest er bij gaan liggen. De dok-
ter kwam, keek ernstig, schreef wat
voor en kwam nog eens.
Maar het baatte niet. De ziekte
duurde weken, maanden, een jaar.
Vrouw Dijkinga moest al die tijd te
bed liggen, en in huis werd het °r
natuurlijk niet beter op. Ziekte kost
geld, niet waar? En als je dan al niet
al te veel hebt, dan is iedere cent
er één. Soms stopten de buren icel
wat toe, maar bij die buren was het
ook al niet vet soppen. Ja, die
Dijkinga's konden nog best een paar
centen gebruiken.
Nu woonde daar in 't veen ook nog
een visser — Tjerk — die zo af en
toe r's kwam oplopen bij Dijkinga
om een zooi vis uit de veenderij te
brengen en een praatje te maken.
Die Tjerk was een pientere kerel. Hij
piekerde of er buiten z'n zootje vis
nog r.iet wat meer gedaan kon wor-
den. En hij vond wat.
Kerel, zei hij tegen Dijkinga, heqft
jouw vrouw voor haar trouwen niet
in de stad gewerkt? — Ja, zo, was
het. Heel wat jaartjes zelfs.
Nou, dan heeft jouw vrouw ook een
rentekaart gehad, en dan moet ie
Invaliditeitsrei, te aanvragen. Kijk,
daar had Dijkinga nu in 't geheel
niet aan gedacht, maar hij schreef
meteen naar de Raad van Arbeid. -
Jammer dat ze daar niet eerder aan
gedacht hadden. Maar dat zou ook
wel in orde komen meende Tjerk.
— Terugwerkende kracht, weet je.
Het duurde niet lang of de Dijkinga's
kregen bezoek. Eerst van een ambte-
naar, en toen van een dokter, die de
zieke kwam onderzoeken. Ja, • ze zov
er wel meer van horen. En ze hoorde
er meer van. Ze kreeg rente — zelfs
een paar gulden in de week.
Alleen — niet van terugwerkende
kracht. Dat kon niet. De rente gaat
in orp dé dag van aanvraag, staat sr
n.l. in de Invaliditeitswet, en daar
had Tjerk, die art. 154 van die wet
niet kende, natuurlijk niet aan ge-
dacht, en de Dijkinga's natuurlijk
helemaal niet. Maar die waren al blij,
dat ze nu tenminste iets er bij ge~
kregen hadden.

Alleen Tjerk mompelde in z'n baard,
dat het toch eigenlijk niet in de
haak was. Wettelijk natuurlijk -wel-
Maar dan moesten ze die wet maar
veranderen. Iemand wegene onkunde
die paar luttele centen onthouden,
omdat hij de wet niet op z'n duimpje

'kende ..... . Dat art. 154, dat was .wel
wet, maar, dat was geen recht meen-
de Tjerk.
En i3r..migen zeggen, dat ze dat wel
met Tjerk eens zijn ......



KRONIEK VAN
^ et is ons gebleken, dat er v^n
' h verschillende zijden prijs op

wordt gesteld nog eens uitvoerig
mee te delen, wat de nieuwe ar-
beidsvoorwaarden in de werkver-
ru'ming zijn. Wij laten hier het
overzicht volgen dat bij de in-
werkingtreding ,,van de nieuwe
regeling door den heer A. Ver-
meulen, chef van de Sociaal-eco-
nomische dienst van het N.V.V.,
is gegeven.

De plaatsing
G

Tot nu toe was de situatie zo. i at
alleen zij. die uitkering krachtens de
steunregeling genoten, in aanmerk'ng
kwamen voor plaatsing bij de werk-
verschaffing. Dit betekende echter
tevens:
Ie. dat de arbeider geen bezit meer
mag hebben, dus m a.w. eerst zrjn
huisje moet verkopen en zijn spaar-
geld moet or>ma>en.
2e. dat de arbeider geen noemens-
waardig inkomsten mag hebban van
zijn gezinsleden, m.a.w. als zijn ge-
zinsleden meei verdienen dan zijn
steunbedrag, komt hij niet voor
Plaatsing in aanmerking.
De plaatsingskans was dus beperkt
tot een bepaalde categorie van' werk-
lozen. Afgezien nu van het feit, aat
de sterke afname der werkloosheid in
het laatste jaar een dergelijke beper-
king niet langer duldde, is dit stand-
Punt tevens in strijd met het recht
van ieder mens op arbeid en met de
plaatsingsmogelijkheid in het vri.ie
bedrijf. In dit opz'cht was dus wij?i-
ging in de voorschriften geboden.
Deze wijzisrintr is aangebracht middels
een rondschrijven van den wnd. Se-
cretaris-Generaal van het Departe-
ment van Sociale Zaken aan de ge-
meentebesturen, gedateerd 27 Juni
1941. In dit rondschrijven wordt oe-
Paald. dat van 30 Juni af in principe
iedere manlijke Nederlandse werk-
loze, van 18 tot en met 65 jaar, die
ingeschreven is bij een gewestelijk ar-
beidsbureau of bijkantoor daarvan,
mits lichamelijk geschikt, voor plaat-
sing bij de werkverruiming in aan-
merking komt.
Een uitzondering hierop vormen:
a. de z.g. B- en C-boeren en tuinders;
b. personen, die zonder geldige reden

werk in Duitsland weigeren te aan-
vaarden, resp. zonder geldige reden
aldaar hun dienstverband hebben
verbroken;

C. personen, die zonder geldige reden
werk in het bezette Nederlandse
gebied hebben geweigerd of neer-
gelegd;

d. personen, die vroeger wegens wan-
gedrag bij de werkverruiming zijn
uitgesloten.

In dit rondschrijven is tevens be-
Paald, dat bij een groter aanbod van
arbeidskrachten dan de plaatsings-
mogelijkheid, voorrang verleend moet
Worden aan hen, die steuntrekker!
krachtens een steunregeling, dan wel
uitkering ontvangen van een gesub-
sidieerde werklozenkas, of behoren tot
de categorie kleine zelfstandigen. In-
dien de gesteunde, kastrekker of zelf-
standige zelf lichamelijk niet ge-
schikt is, geniet één ander gezinslid
zijn voorrang. Bestaat het gezin van
Senoemde categorie uit meer dan zes
Personen, dan geniet nog een twsede
gezinslid de voorrang.

toonregeling

öe tot nu toe geldende loonvoorwaar-
den vormen een typisch verlen^n-ik
Van de steunregeling. De basis-uur-
lonen waren niet gebaseerd op de 10-CJEQ van het vrije bedrijf, maar vorm-
den rond 110 % van de steunnórm.
Wanneer dus de arbeider in accoord
werkte, werden zijn verdiensten, prac-
tisch opgehangen aan de normen vanziJn steun. En om dit steunkarakter
**n volledig te bewaren werd vastge-
steld, dat de werkverschaffingsarbei-
?^r. evenals de steuntrekker, in aan-
™erking"kwam voor z.g. B-steun, aat
*s de steun in natura en de kolen-
Weslag zij. die onmiddellijk na
D'aatsing de accoordprestatie • niet
^n volle konden verrichten, kreg&n
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over de eerste weken een z.g. trai-
nin^s-toes'ag.
In de nieuwe regeling is men uitge-
gaan van een minimum uur'oon van
30 cent. waarop het accoordw-rk
wcrdt gebaseerd. Dit minimum uur-
loon leidt voor rte kle'nste gemeen-
ten en is practisch gelijk aan de
laagste landarbeidersionen. Komt de
arbeider boven zijn accoord, dar: ont-
vangt hij vanzelfsprekend een even-
redis be^as ï-^ ' fn CJP ?° rent
volwaardige arbeider verdient in de
resel 10 tot 15 pet. boven zijn mini-
mum-uurloon Voor grotere gemeen-
ten wordt een z.g woonr)tais.tstoe>3ias
gege^rn. die varieert naar de omvang
der emeente en de daar seHen^e
kosten van levensonderhoud Voor de
vier grootste gemeenten: Amsterdam,
Rotterdam. Den Haas? en U*T°cht- ;ie-
draagt deze woonplaatstoesla' f l 60
per da», zodat het total» minimum
weekinkomen bij een werkweek van
48 uur bedraaet: 48 x / 0.30 plus ti x
ƒ1.60 = f24.00 per week D't bedrag
is iets hoger dan de lonen voor on-
geschoolde industrie-arbeiders en iets
lager dan de gemiddeW? lonen van
eeschoolden en ongeschoolden.
In totaal zijn er T gemeente-klassen,
waarvoor de weeklonen resp. bedra-
gen:

Klasse I f 24 — per week
„ H „ 22.20 „
„ nï „2040 „
„ IV „1890 „

V „ 17.40 „
„ VI „1590 .,

VII ., 14 40 „
Een en ander is geregeld In de arti-
kelen l en 2 van het besluit.
Het komt voor, dat arbeiders, die
zich lichamelijk aan hun nieuwe ar-
beid moeten aanpassen n'et iu staat
zijn de volle accoordprestatie te /er-
richten of m.a.w. niet aan hun uur-
loon van 30 et. komen Deze arbeiders
komen voor een extra toelage in aan-
merking. Dit heeft tot gevolg, dat de
arbeider die:
Ie. minder dan 15 et. heeft verdiend-
een uurloon krijgt van 22 et.;
van 15 tot 20 et. he°ff verdiend een
uurloon krijgt van 24 et.;

van 20 tot 25 et. heeft verdiend een
uurloon krijgt van 26 et.;
van 25 tot 27 et. heeft veJdiend een
uurloon krijgt van 27 et.;
27 et. of meer heeft verdiend een
uurloon krijgt van 29 et.

Deze aangevulde uurlonen worden
weer verhoogd met een woonplaats-
toelage en wel zodanig, dat van de
eerste tot en met de zesde klasse een
totaal loon per uur u tbetaald wordt
vr.n resp. 4527, 41'27 3827, 3527,
32-27, 29 27 maal het aangevulde
uurloon. De Amsterdammer, die dus
de helft van zijn accoordprestatie
heeft verricht, ontvangt aan het
einde van de week derhalve: 45'27 x
ƒ 0.22 x 48 = ; 17.6U.

Overige arbeidsvoorwaarden

Evenals in iedere collectieve arbeids-
overeenkomst bevat het besluit een
aantal bepalingen omtrent de overige
arbeidsvoorwaarden. De B-steun en
de kolentoeslagen komen bij deze
nieuwe regeling uiteraard te verval-
len.
Zo bepaalt art. 4. dat bij huisvesting
van overheidswege den arbeider-
dagelijks aan kostgeld ingehouden zal
worden resp. f 0.50 voor de I en II
gemeenteklasse, ƒ 0.40 voor de III en
IV. ƒ0.30 voor de V en VI en ƒ0.20
voor de VII gemeenteklasse. Niet-
kostwinners moeten het dubbele be-
drag betalen.
Art. 5 regelt de straffen bij wange-
drag. De straffen bestaan uit een
waarschuwing, schorsing gedurende
maximaal 3 dagen of plaatsing in een
speciaal werkkamp.. In het laatstge--
noemde geval ontvangt het gezin zo
nodig de normale steunuitkering.
Lange schorsingen van 2 of 3 weken,
gedurende welke tijd het gezin bro-
deloos werd, zullen -dus niet meer
voorkomen. Volgens art. 6 wordt bil
overwerk vanaf het eerste uur 25 pet.
extra loon betaald. De arbeiders, die
•fluiten hun woonplaats gehuisvest

worden, hebben eenmaal per 3 weken
recht cp 3 dagen vacantie met be-
houd van loon.
In artikel 7 zijn de verletvergoedin-
gen vastgesteld, die variëren, van 70
pet. tct 100 pet. van het loon. Bovsn-
dien bepaalt dit artikel, dat een laar-
zervergoedirtg van ƒ0.50 en een fiets-
vergoeding van ƒ0.50 tot fj.30 kan
worden toegekend.
Tenslotte zijn volgens art. 10 de
sociale verzekeringswetten, voor de
arbeiders van toepassing, n.l. de ziek-
tewet, de invaliditeits- en ouderdoms-
wet, de ongevailenwetten en de kin-
derbijslagwet. De dagloonberekening
voor dezer sociale wetten zijn belang-
rijk opgeveerd. Vroeger was het
maximum verzekerd dagloon ƒ3.50,
thans is dit /-'4.2S geworden.

Regeling der medezeggenschap

Volgens art. 9 van het Desluit zal
op ieder werkobject. waar meer daa
100 arbeiders werken, op voordracht
van de vakcentralen een vertrouwens-
man worden aangesteld. De taak van
deze vertrouwensmannen is in dit
artikel uitvoerig vastgelegd. In het
algemeen zijn de vertrouwensmannen
belast met de controle op en behan-
deling van klachten over de sociale
verzorging en de loonbepaling. m
samenwerking met .. de werkleiding.
Boven werkleiding en vertrouwens-
mannen staan de Provinciale Con-
tactcommissièsr samengesteld uit de
inspecteurs van de Rijksdienst en de
vertegenwoordigers der vakcentralen,
terwijl er in de top een landelijke
cont-actcommissie bestaat, welke ge-
vormd wordt door de Directie van de
Rijksdienst en de vakcentralen.
Bij het toekennen van straffen, vast-
stellen van nieuwe voorschriften of
regelingen zullen deze ve-rschillende
arbeidersvertegenwoordigers worden
geraadpleegd.

Slotbeschouwing

Wanneer men mij nu vraagt, zo be-
sloot de heer Vermeulen, of deze reor-
garjisatie een effectieve verbetering
is. dan kan ik niet anders dan deze
vraag met een volmondig ,,ja" beant-
woorden. Als men nagaat, dat thans
nog meer dan 550 gemeenten In
Nederland een lager basis-uurloon be-
talen dan 24 cent per uur, kan men
begrijpen, dat voor deze categorie, die
meer dan 10.000 arbeiders omvat, van
een loonsverhoging sprake is, die
varieert van 20 tot 45 pet. Vanzelf-
sprekend is de loonsverhoging voor
grotere gemeenten degressief. Ais
men nu verder bedenkt, dat het prae-
tisch mogelijk is het aantal thans ge-
plaatste arbeiders te verdubbelen, dus
van 50.000 op te voeren tot rond
100.000, dan zal ieder de waarde van
deze verbetering moeten erkennen.
In het geheel gezien wordt m.i. eerst
thans eindelijk voldaan aan de wens
de werkverruiming in overeenstem-
ming te brengen met het vrije bedrijf,
iets waarvoor Ir. Westhoff, zij het in
ietwat andere vorm, reeds jaren ge-
leden in zijn boek heeft gepleit.
Allen., die aan dit besluit hebben
medegewerkt, en in het bijzonder de
Directie van de Rijksdienst voor de
Werkverruiming, hebben hier een
sociaal werk van grote betekenis tot
stand gebracht.

Hiermee en met ons vorig artikel is
tevens antwoord gegeven aan ^en
groep Amsterdamse werklozen, eie
ons vroegen wat er was verbeterd in
de positie van de werkloze arbeiders.
Wrj kunnen er zelfs nog iets aan toe-
voegen. Er komt nog meer. dat m de
eerste plaats van betekenis is voor
de georgan'seerden. Laat dit een
stille wenk zijn om het N.V.V. verder
te versterken.
En tenslotte, waarde ongenoemde
vrienden in Amsterdam, onderteken
gerust uw brieven, er is geen enkel
risico aan verbonden.



Nederland voedt
ziek zelf

,,'kHeb rooie, 'k heb witte radijs,
geen voze, maar goeie radïjs. ."
Dit straatdeuntje, dat zijn grote
bekendheid kreeg bij de» eerste
opvoeringen van het volks-
toneelstuk: „De Jantjes", waar-
bij het gebracht werd door een
echte Amsterdamse groenten-
vrouw, mag zich nog in een
zelfde populariteit verheugen
Maar laten we de vraag stellen,
waar de groentevrouw, die radijs
en in het algemeen de „groen-
tenboer" hun waren vandaan
halen. Groenten maken een
steeds belangrijker gedeelte van
onze voeding uit. De vraag is
dus de moeite waard. Daarom
zijn wij er een morgen in alle
vroegte op uit getrokken, om
enige indrukken op te doen bij
de Amsterdamse stapelplaats
van groenten en fruit: De Cen-
trale Markthallen.

H et is nog vroeg en de eerste
•kleuren tekenen zich af in de

grijzige morgen. Bij de Centrale
Markthallen is de arbeidsdag al lang
begonnen. Van vijf uur af zijn de
grossiers al bezig, om het' fruit en de
groenten, welke zij de vorige dag op
de veiling aldaar hebben gekocht, uit
te stallen.
Dan, om zeven uur komen ze aan, de
handelaren, met wagens en karren in
onafzienbare rijen. Wagens met paar-
den, handkarren, bakfietsen en .wat
er maar verder rijden wil. Bedrijvig
ratelt alles de hekken door, het grote
complex op. Nu wordt er een ware
veldslag geleverd. ledere handelaar
tracht het eerst bij een groenten- of
fruitgrossier te zijn. Want wie het
eerst komt, het eerst maalt. Wie het
eerst gekocht en geladen heeft, kan
zijn producten het eerst aan zijn
klantjes afleveren. Hier geldt vooral:
verheids bovenal. In de grote hal
en daarbuiten begint dan een keuren
en een bieden. Het kan zo vroeg niet
zijn of de handelsgeest is reeds ont-
waakt. Nauwkeurig worden de arti-
kelen bekeken, getaxeerd.
Kleurig staat alles opgesteld. Het
rood van de tomaten mengt zich met,
het groen van de andijvie. Het geel
van de komkommers steekt fel af
tegen het paars van de eerste vroege
rode-kool. Opklinkend klossen de
klompen door het lawaai van de
marktbedrijvigheid heen. En straks,
als de waren gekocht en op de karren
geladen worden, als de kisten -en de
manden vastgesjord zijn, dan begint
pas het eigenlijke werk- van den
groentenboer: het bedienen van zijn
klanten.
Zo wordt gewerkt in de vroege mor-
gen aan dit onderdeel van" het be-
langrijkste element in onze volkshuis-
houding: de volksvoeding.

Groenten zijn bonvrij
, In groenten hebben wij altijd één van

onze voornaamste voedselbronnen ge-
vonden. Hoeveel te meer is deze nu
van belang. Groenten zijn immers niet
op de bon. Wij zijn daardoor in staat
om onze dagelijkse voeding in even-
wicht te houden met de vruchten van
de tuinbouw.
Het zou niet te verwonderen geweest
zijn — in een nog nabij verleden ziin
er tal van voorbeelden van té vinden
— als deze vrije groentenhandel ont-
aard zou zijn in een woekerwinst-
handel met alle nadelige gevolgen
van dien. Dit is echter voorkomen
door maximum-prijzen voor de
groenten vast te stellen. Boven deze
maximum-prijzen mogen de artikelen

Hoog liggen de tiratten opgestapeld.

niet verkocht worden en men heeft
getracht, om alle onkosten van de
tuinbouw in deze prijzen .te inreke-
nen. Het is reeds enige i&ren zo. dat
de handel in groenten niet meer vrij
is. De kweker kan niet meer recht-
streeks"1 aan- den winkelier .everen.
Alle groenten moeten over de veiling
door grossiers ingekocht worden. Bij
de regeling van de maximum- prijzen
is echter het risico van den onder-
nemer niet verdwenen, want wanneer
er een product te overvloedig aan de
markt komt, kan de marktnnis zak-
ken. Het is daarbij ook nu- nog wel

daarom verheugend, dat het Centraal
Bureau van de tuinbouwveilingen het
initiatief genomen heeft, om zelf-
standig minimum-prijzen uit te keren.
Het systeem van de maximum-
prijzen heeft wel eens aanleiding ge-
geven tot de opmerking, dat de tuin-
der daardoor niet meer de behoefte
zou gevoelen, om het beste product te
kweken, maar daar de kwaliteits-
eisen veel scherper zijn geworden en
de controle-eisen strenger ter hand
kunnen worden genomen, zij» deze
als het ware een tegenwicht in het
systeem der maximum-prijzen.

Versheid en transport.
De versheid van de groente bepaalt
de voedingswaarde. Verse groente
heeft een hoger vitamine-gehalte dan
oudere groente van dezelfde soort.
Dit verdient vooral de aandacht bij
groente, die rauw genuttigd kan
worden. Ten aanzien van die veis-
heid is vooral het transport van groot
belang.
Dank zij het uitstekende werk, dat
verricht is door de vervoers-inspectie,
geschiedt de aanvoer ondanks de be-
perkende maatregelen vrijwel nor-
maal. Wij kunnen niet anders dan te-
vreden zijn; over de wijze, waarop
deze geregeld is. De kwekers krijgen
een geregelde benzine-toewijwng en
ook de aanvoer per schip staat er
verre van ongunstig voor. Natuurlijk
konden ook hier enige beperkingen
op de oude toestand niet uitblijven -
vele kwekers moeten nu gecombineerd
hun producten vervoeren — maar
over het algemeen heeft de nieuw ge-

Prijzen, voedzaamheid en sortering.
De prijs van de groente ligt wel iets
boven het niveau van de vorige jaren,
maar men vergete niet, dat die
prijzen eigenlijk te laag waren, zodat
de kweker voor zijn product lang niet
de waarde ontving, die hem daarvoor
toekwam. De regering moest toen de
tuinders met vele millioenen toeslag
bijspringen en ook toen nog vervielen
vele kwekers tot steun van het Arm-
bestuur. De maximum-prijzen zijn
nog wel niét geheel bevredigend te
noemen, maar zij zijn al veel beter
dan vroeger. Maatregelen zijn in
overweging, om deze jonge prijzen-
regeling de ziekten van zijn kinder-
jaren te helpen overwinnen.

Op het ogenblik is er een ruime aan-
voer van alle soorten groenten, zoals:
Tomaten, doppers, tuinbonen, bonen,
komkommers, bloemkool, peen, sla,
andijvie, spin^azie. enz. Een gedeelte is
voor export, bestemd, maar de aan-
voer is zo groot, dat er nog voldoende
voor het eigen land overblijft.
In deze plaats verdient het vermel-
ding, dat de aalbessen-periode op zijn
hoogtepunt is, zodat het voor een
ieder mogelijk is, om daar een ruim
gebruik van te maken, waardoor deze
vrucht kan meehelpen tot veraange-
naming en aanvulling van onze maal-
tijden. Nu er geen sinaasappelen zijn,
leveren bessen ons vitamine C.
Het voorlichtingsbureau van de- voe-
dingsraad is daarbij een uitgebreide
campagne begonnen om door middel
van tentoonstellingen en geschriften
onze bevolking bekend te maken met

Een overzicht van de overvolle veiling-hal. De piepers worden opgeladen.

voorgekomen, dat er groenten doorge-
draaid moesten worden Deze groen-
ten werden te A'dam door 'het Cen-
traal Bureau van de-JVfiilingen over-
genomen, teneinde ze te verwerken.
Het is misschien wenselijk,, dat wij
eens wijzen op enige eigenaardighe-
den, die zich bij het veilen van b.v.
een groente als spinazie voordoen.'
Het verschijnsel van het doordraaien
wordt hiermede verklaard en tot zijn
ware -proporties teruggebracht.
Spinazie heeft de eigenschap, dat de
hoeveelheid van de aanvoer uiter-
mate afhankelijk is van de grillig-
heid van het weer. In 1940 b.v was
de aanvoer op de veilingen in Ne-
derland in de week van 1—7 April
537.000 kg. groot. De weken daarop
bedroeg hij resp 935.000 kg., 1.110.000,
1.700.000, 2.900.000 en 4.100.000 kg. om
daarna opeens weer tot 2.100.000 kg.
te verminderen. Dat de sterke wisse-
ling in de aanvoer weinig bevorderlijk
kan zijn voor een geregelde verkoop is
hieruit zonder meer duidelijk
Ten aanzien van de maximum-
prijzenregeling bleef voor den kweker
ook de kans van ziekte en misoogst
bestaan. Zodat het tuindersleven nog
vol zorg is. Verder was het in vroeger
jaren een veelvuldig voorkomend ver-
schijnsel, wanneer onze producten
niet in voldoende mate door het bui-
tenland afgenomen werden, of fle be-
lemmerende in- en uitvoerbèpalingen"
een groot overschot ten gevolde had-
den, dat zeer vele groenten doorge-
draaid. d.i. op de mestfaalt gegooid
moesten worden. De kweker kreeg in
dat geval een vergoedingsprijs uitbe-
taald voor het doorgedraaide ̂ artikel.
Tot voor kort waren er thans hij de
prijzenregeling geen minimum-prijzen
bepaald. Dit risico kwam geheel ten
koste van den ondernemer. Het 4

schapen toestand bij de oude niets
ingeboet. Het sterk toegenomen ge-
bruik van paarden is verder van veel
belang voor de kleinhandel, zodat wij
al bij al zien, dat hier al het moge-
lijke gedaan is, om het volksbelang
niet te schaden.
De groenten en het fruit komen des
morgens aan de markt. Daar worden
zij geveild onder de grossiers, die de
producten de volgende dag aan den
kleinhandelaar verkopen. Voor beder-
felijke producten is op het complex
van de markthallen een koelhuis
aanwezig, waardoor de versheid van
de groenten bij hefropgeslagen liggen
niets te lijden heeft.

de beste wijze van groentenoereiding
en met de soorten, die daarvoor het
meeste in aanmerking komen.

Groenten zijn van groot belang
in deze tijd. Dit onderdeel van
de productie geniet de nodige
zorg en wij behoeven ons het
hoofd niet te breken over het
vo?dsel-vraagstuk. wn* '-.ptrel't
de groenten-voorziening Ook op
dit gebied geldt de b-kende
slagzin: Nederland voedt zich
zelf! Onze tuinbouw stait ?ijn
mannetje wel.

De ivaar is ingekocht en nu gaat het huistoe.
(Foto's: „Arbeid")



Daarom
LS roeien nog geen
volkssport!

Naar aanleiding van een vorig artikel
ontvingen wij de volgende beschou-
wing van één onzer lezers:
Onder de titel „Waarom is roeien
geen echte volkssport?" werd in „Ar-
beid" van 11 Juli j.l. een artikel ge-
Plaatst. Laten we eens nagaan hoe
dit eigenlijk komt. Ik geloof niet, dat
uit enkel en alleen op rekening be-
hoeft te worden geschreven van het
uure materiaal. Veeleer is dit de
schuld van de z.g. „roeiautoriteiten".
Zo schreef de secretaris van de Ne-
derlandse Roeibond in het officieele
orgaan van deze bond „Roeien" van
15 Aug. 1940 o.a.:
..Uit de nood der tijden is een nieuwe
taak geboren. Slaan deze woorden
ook op de Nederlandse roeisport? Zijn
bij ons de toestanden, de verhoudin-
gen en de vooruitgang zodanig, dat»
wij rustig op de ingeslagen weg kun-
nen voortgaan, of is het nodig, dat
wij ook in de roeisport de veranderin-
gen, in het maatschappelijk leven on-
fcer het oog moeten zien en daarnaar
onze maatregelen moeten nemen?"
Verder lezen wij in hetzelfde artikel:

,,Nu de geest van de nieuwe tijd
Uitgaat in de richting van meer in-
tensieve lichaamsontwikkeling, ligt
er ook voor' ons een ruim arbeidsveld
open, dat om ontginning vraagt. Tot
nu toe was alles meer een gezellig
onder-onsje (cursivering van mij)
waarin men zijn belangen behartigde
zonder enige dwang van hogerhand.
Willen wij niet wachten tot het ogen-
blik, dat ons iemand loordt toe-
üewezen (cursivering van mij) die de
leiding der roeisport overneemt, dan
is thans het ogenblik gekomen om
zelf de handen uit de mouwen te
steken, en zelf aan te geven of en
op welke wijze onze sport tot meer-
dere ontwikkeling kan en moet wor-
flen gebracht".
Tot het, ruime arbeidsveld, dat om
ontginning vraagt, behoort in de
allereerste plaats de vraag „Hoe kun-
nen, wij de gezondste en de beste
sport bereikbaar maken voor onze
minder gunstig -bemiddelde volksge-
noten, voor onze arbeiders?" Deze
Vraag is logisch, gezien het gezellige
onderonsje. Na het lezen van de
Woorden van den secretaris denkt
nien natuurlijk direct aan deze vraag
en is men belangstellend te vernemen
Wat er dan alzo gebeuren zal.
In het nummer „Roeien" van 26 Sept.
1940 vinden we dan een opmerking
van den voorzitter van de Amster-
damse Roeivereniging „De Hoop"
aangehaald, waarin deze heer durft
te beweren, ,.dat roeien niet alleen
een intellectuele sport is, doch ook
door intellectuelen wordt beoefend."
In de jaarvergadering van de Neder-
landse Roeibond op 22 December
1940 verklaarde de voorzitter van
öeze bond, dat het niet de bedoeling
w van het roeien een volkssport te
maken, doch dat het ook niet juist
zou zijn het bij een onder-onsje te
laten; de middenweg dient gekozen
te worden.
Ziezo, nu weten wij meteen hoe deze
heren er over denken en dat we van
3*ee zijde, tenzij er iets in de leiding
Van de Nederlandse Roeibond ver-
andert, ook niet op medewerking be-
hpeven te rekenen. Dat is trouwens
°ok niet nodig; de beste weg is zelf
de oprichting van arbeidersroeiver-
enic/ingen ter hand te nemen. Dit is
zeer goed mogelijk. De grote roeiver-
enigingen zijn opgericht met behulp
Van obligaties,- waarvan er ieder jaar
een paar uitloten, zodat langzamer-

.hand^de schuld afgelost wordt. Deze
Verenigingen tellen ongeveer 300 a '
fOO leden, die gemiddeld ƒ 30.— per
^aar contributie betalen. Een arbei-
öersroeivereniging zou dus met
steun b.v. van de werkgemeenschap
-Vreugde en Arbeid" opgericht kun-
nen worden. Door intensieve propa-
ganda brengt men het ledental al
vlug op 10ÖQ-stuks (welke jonge kerel

zou niet iedere avond willen trainen
in een „acht" of een „vier" om op
wedstrijden te starten, niet alleen in
het binnenland, maar ook in het bui-
tenland), zodat de contributie op on-
geveer ƒ 1.— per maand vastgesteld
kan worden. Later, wanneer het ver-
enigingsleven eenmaal rolt, betaalt
de vereniging de schuld geleidelijk
terug. Door giften en schenkingen
kan de vereniging aanzienlijk ver-
sterkt worden (hierbij denk ik b.v.
aan werkgevers).

We moeten dus niet beginnen te zeg-
gen „Het kan niet", maar kortweg
„Het- moet!" en dan komt de rest
vanzelf. Waar een wil is, is een weg.
In ieder geval valt hier pionierswerk
te verrichten, niet alleen in het be-
lang van de arbeiders, maar ook in
het belang van de roeisport. de volks-
gezondheid en de volkshygiëne.

— F.

PUZZLERUBRIEK Puzzle nummer 27

Dam-rubriek
Oplossingen vraagstukken van 20 Juni.
De vraagstukken in beide klassen
waren partij standen en de afwikke-
lingen kunnen dus gemakkelijk voor-
komen.

Klasse A.
No. 9. 38—33 (23—29?), 40—34
(29x49), 48—43 (49x29), 35—30
(24x35), 28—23 (19x28), 32x3
(21x32), 3x12.
No. 10. 38—33 (23—29), 34x23
(17—22), .28x8 (19x48), 30x19
(3x12), 35—30 (14x23). Op dit ogen-
blik kan wit ook door 26—21, 43—38
en 40 x 16 winnend voordeel behalen.
Maar meer afdoende is: 43—38
(3x12), 40x7 (11x2),26—21 (16x27),
38—32 (27x29), 30—24 (29x20),
25X3.

Klasse B.
No. 9. 50—45 (26—31?), 36x27
(17—21),'27x16 (7—11), 16x7(8—12),
7x18 (13—44), 40—34 en zwart ver-
liest een stuk of moet 44^50 spelen,
waarop wit 49—44 en 35x4 laat vol-
gen. In beide gevallen wint wit.
No. 10. 49^43 (22—28), 33x22
(23—28), 22x33 (14—20), 25x23
(18x49), 31—26 met winst voor wit.
De zetten tussen de haakjes zijn die
van zwart.

De prijswinnaars.
De prijzen voor het oplossen der
vraagstukken zijn gewonnen door:
B. Grossoo, Linnaeuslaan 47, UtrechT,
en H. van der Veer, Blok 85, Krom-
menie.
De winnaars ontvangen een lijstje,
waaruit zij een boek kunnen kiezen.

.Augustus-wedstrijd.
Met de problemen van deze week
begint een nieuwe wedstrijd, die in
beide klassen 10 vraagstukken bevat.
Zij, die het damspel door onze rubriek
hebben leren kennen, hebben in de
voorgaande wedstrijden een mooie
oefening gehad. Nu volgt een wed-
strijd met verschillende moeilijk-
heden, vooral in klasse A, maar toch
ook in klasse B. Men kan maar in
één klasse (naar eigen keuze) mede-
dingen.
De ervaring heeft geleerd, dat deze
regeling voldoet. De sterke spelers
zijn steeds zo sportief om uitsluitend
in klasse A mede te doen en dus de
moeilijkste weg te kiezen, wel wetende,
dat klasse B in de regel is bestemd
voor de beginnende spelers. Zelfs zijn
er onder de minder geoefenden
enigen, die het liefst in A mede-
dingen.
Nu begint er dus een wedstrijd met
grotere moeilijkheden. Het zou zelfs
zó kunnen lopen, dat velen, die tot
nog toe in A oplosten, er niet in sla-
gen, alle oplossingen te vinden. Zij
kunnen nu het best zelf beoordelen,
welke klasse zij nu kiezen. Voor de
hoofdklassers van verenigingen is A
natuurlijk de aangewezen klasse! Het

Waaierraadsel
In de vakjes van bovenstaande figuur
letters in te vullen, zodat van de rand
naar het midden woorden van de vol-
gende betekenis ontstaan.

1. stad of dorp
2. grondsoort
3. versieringsmotief
4. heerlijk oord
5. natuurdrift
6. man en vrouw
7. zeer slecht weer
8. beslissing; overwicht
9. gebruiksrecht van eens anders

goed
10. grondregister
11. pocher

12. kerkgebruik
13. veerkrachtige stof
14. groot Frans keizer
15. capitulatie
16. draagstoel in Indië
17. volkomen hetzelfde
18. zonder afwisseling
Bij juiste invulling zullen de letters
in de eerste en derde rij een gezegde
vormen.
Oplossingen van deze puzzle worden
ingewacht tot uiterlijk 14 Augustus.
Adresseren: Redactie „Arbeid". Post-
bus 100. Amsterdam. Op de omslag
duidelijk vermelden: Puzzle no. 27.
Als prijzen 'voor goede oplossingen
worden wederom enige fraaie boeken
beschikbaar gesteld.

zou zelfs niet onmogelijk ;zijn, dat
ook de eerstaankomenden één of
meer oplossingen zullen missen. • De
A-klassers kunnen zich dus al vast
schrap zetten!
De namen der oplossers^ worden
gepubliceerd. Er zijn in totaal 10
prijzen beschikbaar. De oplossingen
van de 10 in de maand Augustus
verschijnende problemen worden in-
gewacht tot uiterlijk 15 September.

K l a s s e A.
No. 1.

W. Jurg, Almelo.

Zwart

K l a s s e B.
No. 1.

G. Kerkdijk te Daarle.

Zwart

Wit

Zwart: 9 sch. op 4, 10, 14, 16. 19, 21,
24, 30 en 35. Dam op 26.
Wit: 10 sch. op 15, 23, 27, 32, 36, 38,
44, 48, 49 en 50.

No. 2.
N. Le Breux.

Zwart

. . Wit

Zwart: 9 sch. op 7, 8, 9, 10, 17, 18,
22, 23 en 37
Wit: 9 sch. op 24, 26, 29, 34, 38, 39.
40, 44 en 47.

No. 2.
G. Kerkdijk te Daarle.

Zwart

Wit

Wit

Zwart: é,én schijf op 23. Dammen op
l, 2, 4 en 5.
Wit: 11 sch. op 11. 22, 25, 27, 32, 34,
38, 39, 42, 44 en 47.

Zwart: 7 sch. op 8. 9, 10, 18, 20, 35
en 36.
Wit: 7 sch. op 33, 34, 38. 40, 41, 44
en 45.

Voor alle vraagstukken geldt: „Wit
tiegint en wint"
Oplossingen (tegelijk met de. an-
dere in -deze maand verschijnende
vraagstukken worden ingewacht tot
uiterlijk 15 September.
Adresseren: Redactie Weekblad „Ar-
beid", Postbus 100, Amsterdam. Op
adres duidelijk Damrubriek vermel-
den.



! Wat de pot schaft |

NU vlees schaars is
Als we om de een of andere reden
een maaltijd niet van vlees willen
(of kunnen) voorzien, dan valt
natuurlijk het eerst onze keus op vis
of op eieren: die voedingsmiddelen
erkent iedereen als gelijkwaardig met
vlees. Iets minder geijkt is het als we
kaas laten inspringen voor vlees,
hoewel ook meer en meer het goed
recht daarvan wordt erkend.
Op het ogenblik kunnen we op geen
van deze vervangingsmiddelen voor
vlees ten volle rekenen. Wat blijft ons
dan over om het middagmaal van de
gewenste hoeveelheid eiwit te voor-
zien?
In de eerste plaats vragen enkele
zuivelproducten onze aandacht: tap-
temelk, karnemelk, taptemelk- en
karnemelkpoeder, yoghurt en kwark
zijn over 't algemeen voor de huis-
vrouw beschikbaar, zo niet dagelijks
dan toch zeker enige keren per week.
Van die alle staat vast, dat ze theo-
retisch het vlees* volkomen kunnen
vervangen; het komt er nu slechts
op aan, dat we ze in de practijk op
de juiste wijze weten aan te wenden.
Veronderstellen we, dat de portie
vlees in het middagmaal 100 g. (l
ons) per persoon bedraagt, dan vin-
den 'we in dat stukje vlees ongeveer
18 g. eiwit. Nagenoeg diezelfde hoe-
veelheid wordt verkregen uit:
i liter karnemelk, i liter taptemelk,
50 g. (i ons) karnemelk- of tapte-
melkpoeder, A liter vetvrije yoghurt,
100 g. (l ons) kwark.
Wat prijs betreft — hoewel die niet
voor alle producten door het gehele
land gelijk zal zijn — kunnen we in
elk geval verklaren, dat geen -^n de
vermelde vervangingsmiddelen duur-
der zal uitkomen dan vlees; integen-
deel, verschillende zijn aanmerkelijk
goedkoper, terwijl ze ons behalve ei-
wit nog andere belangrijke stoffen
brengen, die we in vlees in mindere
mate of in 't geheel niet aantreffen
(bepaalde mineralen en vitamines).
Het komt er nu slechts op aan, hoe
we in onze maaltijden een plaats
zullen geven aan deze voedingsmid-
delen, die in uiterlijk sterk van vlees
afwijken.
Daarvoor is nodig, dat we ons los-
maken van geijkte gebruiken. We
zullen er ons dus niet om bekomme-
ren, dat in het gewone driemanschap
„vlees — groente — aardappelen" één
van de onderdelen ontbreek,!: de
vleesschotel komt niet op tafel, maar
in plaats daarvan voegen we aan de
maaltijd die vroeger wellicht uit één
gang placht te bestaan, nu een
tweede gerecht toe in de vorm van
een eenvoudige melkspijs, een" pap
b.v. die bereid is met taptemelk, met
karnemelk of met één-van deze beide
In poedervorm. Nu en dan kunnen
we dit eenvoudige, goedkope nage-
recht laten afwisselen met een por-
tietje yoghurt of wat kwark, die met
taptemelk of karnemelk is verdund.
Dat is één oplossing en ze heeft —
vooral in het gezin met kinderen —.
alle kans om met genoegen te worden
aanvaard.
De tweede mogelijkheid bestaat in
het toevoegen van taptemelkpoeder
aan het een of ander hoofdgerecht,
waarin anders vlees zou zijn gebruikt.
We denken aan verschillende één-
pansgerechten, n.l. aan stevige soep,
aan stamppot of aan „stoofpot";
mengen we bij het slot van de berei-
ding door deze gerechten per persoon
25 a 50 g ( J a i ons) taptemelkpoe-
der. van te voren goed aangemaakt
met een scheutje lauw water en
daarna even mee doorg«kookt, dan
brengen we er de voedingswaarde van
vlees in aan zonder veel moeite of
kosten en zonder dat de smaak er ook
maar enigszins onder te lijden heeft.
Als voorbeeld laat ik hier het recept
volgen voor een smakelijk éénpans-
gerecht („stoofpot"), geschikt voor
deze tijd van het jaar.
„Stoofpot'' met worteltjes en sla-
bonen (volledig maal voor 2 perso-
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nen; hoofdgerecht vóór 4 personen,
wanneer nog een eenvoudig nage-
recht volgt) l kg. aardappelen, 250 g.
bloemkool (l klein kooltje), 250 g. (i
pond) peulen, 100 g. (l ons of 2
kleine theekopjes) taptemelkpoeder,
20 g. (l af gestreken eettepel) boter of
vet. wat zout, wat fijngesneden peter-
selie.
Snijd de schoongeboende maar niet
geschilde aardappelen in vierdepar-
ten (aardappelen van een kleine
soort kunnen héél blijven}; haal de
peulen af, maak de bloemkool schoon
en verdeel ze in niet te kleine bou-
quetjes.
Laat in de pan een bodempje water
aan de kook komen (ongeveer i 1. of
5 kleine theekopjes) en strooi er wafc
zout in. Leg er de helft van de aard-
appelen in, daarop de peultjes, dan
de bloemkool en ten slotte de rest
van de aardappelen. Breng alles
samen vlug aan de kook en laat het
dan op een zacht vuur in de stevig
gesloten pan gaar worden (ongeveer
i- uur).
Schep met een schuimspaan de
groenten en de aardappelen over in
de schaal; roer het zorgvuldig aan-
gemengde melkpoeder door het over-
gebleven kooknat. laat deze saus nog
even doorkoken, roer er dan de boter
en de fijngesneden peterselie door en
giet -de saus gedeeltelijk over de
groente en de aardappelen, gedeelte-
lijk in een sauskom, die er afzonder-
lijk bij gepresenteerd wordt.

CORRESPONDENTIE
Mevr. H. K. v. Z. te Vr. — U kunt de
zijden rand van uw lampekap zeker
zelf reinigen.
Zit de rand aan een losse ring. dan
kan die waarschijnlijk los worden ge-
maakt, waarna de zijde er wordt af-
geschoven. Is de' rand dicht gesol-
deerd, dan slaat men de zijde even
door wat lauw zeepsop, spoelt haar
goed uit en hangt ze aan de rand te
drogen.
Het strijken moet dcor wee personen
geschieden. Eén moet de zijde strak
houden, terwijl de ander er voorzich-
tig de bout overheen haalt. Na deze
behandeling zal de zijde weer als
nieuw zijn.
Mej. v. B. te H. — Aan een kindje
van negen maanden kunt u wel speel-
goed geven. U moet er echter vooral
op letten, dat de kleine zich nergens
aan kan. bezeren. Met een wollen of
pluchen speelgoedbeest heeft u altijd
succes. Vooraf even controleren of de
ogen niet los zitten. In dat geval kunt
u die er uit halen. Met een paar steek-
jes kunt u er dan nieuwe ogen op
borduren.
Mevr. N. v. d. L. te Zuidlaren. Haver-
mout kunt u ongeveer 6 maanden be-
waren. Verpakte bewaart u in de ver-
pakking; losse of uitgewogen haver-
mout kunt u in katoenen zakjes be-
waren. U moet wel zorgen voor een
koele, droge opslagplaats.
Griesmeel kunt u slechts twee maan-
den bewaren, daar zich in dit meel
spoedig ,.mijt" ontwikkelt..
Mevr. V.—W te Hengelo. In nummer
28 van „Arbeid", dat 18 Juli ver-
scheen, kunt u op pag. 7 het door n
gevraagde recept voor theeextract
vinden.
Mevr. S. v. d. G. te Ermelo De verf-
vlekken in de lichte wollen herenpan-
talon kunt u met wat.terpentijn ver-
wijderen. Te hopen is. dat u deze
vloeistof nog in huis heeft, want ze is
haast niet meer 'te krijgen Terpentijn
heeft een doordringende geur. zodat
het gewenst is de pantalon na de be-
handeling een poosje buiten te han-
gen.
Mevr. S. B. te Zaandam De verfspat-
ten op de ruiten van uw nieuwe wo-
ning kunt u het best voorzichtig met
een scheermesje verwijderen.
Mevr. Z. v d. Gr. te Zandvoort De
patronen zullen u worden toegezon-
den.

/O l/lvt ivwwv i i/n
is haar provisiekast. Deze is

t eerst dan in orde, wan-
neer er ook een of
meer potten met in

Garantol ingeleg-
de eieren
staan. Dat
komttepaSji
want

in

I

— en wat van belang is: zonder eenig bezwaar
kunnen eieren eruit genomen of bijgelegd worden.

Verkoop-adressen worden gaarne verstrekt door
B. Meindersma, Den Haag, Westerbaenstraat 150/58

Per i ke len van een hu isv rouw

D e schoolvacantie is weer oijna
voorbij. Een week er tussenuit

kon bruint j e dit jaar niet trekken,
maar we hebben gelukkig allemaal
nog fietsen met betrekkelijk go^de
banden en zo zijn we er iedere dag
fijn op uitgegaan. En wat van
het grootste belang was, We hebben
prachtig weer gehad, zodat we volop
konden genieten.
Nu onze vacantie voorbij is, wachten
weer vele veranderingen. Dit is trou-
wens na iedere vacantie het geval,
als je tenminste schoolgaande kin-
deren hebt. Je merkt dan zo pent.
dat de kinderen groter worden.
Lies, m'n oudste is. zoals ik al eens
eerder heb geschreven, van school
gekomen. Ze helpt me nu In de huis-
houding.
Piet, die maar een jaar met haar
scheelt, kwam gelijk met Lies van
school. In tegenstelling met Lies wil
de jongen echter dolgraag nog door-
leren. Hij is pas twaalf, dus hij mag
nog niet naar een baas. Gelukkig
maar, daar zou ik hem toch ook nng
veel te jong voor vinden. We hebban
er nu werk van gemaakt, dat hij
naar een 3-jarige u.l.o. gaat. Dan
kan hij na drie jaar nog een jaar op
die school blijven om het midden-
standsdiploma te halen. De leermid-
delen en boeken, welke ze aan rVze
school gebruiken, worden gratis ver-
strekt. Dat kost me dus gelukkig niet
veel meer dan een klein bedrag aan
schoolgeld. Ik krijg toch nog zorg ge-
noeg.
Piet kan niet. zoals eerst, op z'n
klompen naar school; voorlopig kan
hij nog wel met z'n korte broek toe,
maar de jongen wordt zo lang en hij
heeft zulke dunne benen, dat ^k
tegen de winter wel een plus-fimr
voor hem zal moeten komen. Z'n cape
is ook op. Aan een nieuwe regen'as
zal ik dus eveneens moeten geloven.
Ik heb het al zo'n beetje zitten uit-
kienen: een paar kleinere kleding-
stukken voor de andere kinderen,
zoals een broekje en blouses voor
Henny. die na de vacantie naar de
fröbelschool gaat. kan ik gelukkig
nog wel uit oude kleren van Pxet
maken. Dat is wel weer een ' heel
werk. maar ik ben m'n moeder er nu
nog dankbaar voor, dat zij mij naai-
les liet nemen. „Dat komt altijd van
pas kind", zei ze altijd. Inderdaad.
Het goede mens heeft nooit kunnen
voorzien, dat we nu zo zuinig met
onze kleren zouden moeten omsprin-
gen, maar zo ooit, dan komt nu de
handigheid met de naald van pas.
Dat de kleine Henny naar scnool
gaat, betekent voor mij wel de groot-
ste verandering. Het zal zo stil zijn.
Ik ben zo gewend dien kleinen baas
een hele dag om me heen te hebben.

Als ik eerlijk wil zijn, moet ik wel
bekennen-, dat ik soms naar het ogen-
blik verlangde, waarop hij naar
school zou gaan. Nu z:e ik dat ogen-
blik met tegenstrijdige gevoelens
naderen.
Voor het karakter van m'n kleinen
vent is het noodzakelijk, dat hij'eens
wat meer met kinderen van zijn
eigen leeftijd omgaat. Verwennen doe
ik hem niet, maar een ieder weet hoe
het gaat, als er zo'n verschil in leef-
tijd tussen kinderen uit één gezin
bestaat. De kleine heeft dan evenveel
vaders en moeders erbij, als er broers
en zusters zijn. En al zeg je nu hon-
derd maal tegen ze „als er standjes
uit te delen zijn, zullen vader of
moeder het wel doen", als je even
weg bent zijn ze het weer vergeten.
Daar blijft het niet alleen bij; de een
geeft het kind een standje en de
ander trekt partij en troost hem,
zodat onze Henny dan helemaal niet
meer weet, waar hij zich aan heeft
te houden.
Van de fröbelschool verwacht ik voor
hem veel goeds Daar wordt hij niet
anders dan andere kinderen van zijn
leeftijd behandeld en dat is zeker
nuttig voor onzen peuter.
Laat ik voor deze keer maar weer
eindigen. Henny heeft honger. „Ik zal
wel vast tafeldekken", kondigt Je
dreumes aan. Ik zal hem maar gauw
gaan helpen, dan hebben we ten-
minste vanmiddag nog borden om
van te eten!
Tot een volgende maal dus.

H E L P T E L K A A R
Kousen

Mej. v. D. te Almelo schrijft ons:
Kousen tornen altijd op de naad. Als
ik nieuwe kousen koop, werk ik aan
de binnenkant van de kous de naad
met een festonsteek om. Ik heb nu
helemaal geen last "van die nare tof'
nen en m'n kousen blijven veel langer
nieuw.

Gummi-schorrjes
Ik draag in huis altijd gummi-schort-
jes, aldus schrijft ons mevr. v. D. te
Rotterdam. Het bezwaar was, dat ze

zo gauw versleten. Een kennis gaf
mij de raad. de schortjes eens niet
glycerine af te nemen. Ik heb deze
raad opgevolgd en inderdaad doe iK
nu veel langer met mijn schortjes.

Olievlek
De olievlek, die de lezeres uit Bakkurn
op haar verto»mat kreeg, kan deze vlek
verwijderen door de plek met een lauw
sop, waaraan enige druppels glycerine
en een scheut ammoniak zijn toege»
voegd. stevig met een doek af te wrij'
ven. Daarna met schoon water afnemen.



•
•

J>E
Solide

Er zou een dik boek vol argumenten ge-
schreven kunnen worden over de onmis-
baarheid van een levensverzekering. Maar
voor den man van organisatie en vader van
een gezin is dat noodelooze moeite. Eén
woord is voor hem genoeg: plichtsbesef. „De
Centrale" in den Haag is de verzekerings-
maatschappij voor de georganiseerde arbei-
ders en heeft een keur van eenvoudige en
gemakkelijk betaalbare tarieven. Vraag eens
om een bezoek van onzen vertrouwden agent
die U alle inlichtingen en zeker een geschikt
advies kan geven.'

ENTRALE"
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND

DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG



VOOR DE JEUGD

Babbeltje
van Oom Niek

M'n beste neven en nichten.
Meermalen krijg ik heerlijke lange
kletsbrieven van jullie — van die
knusse praatjes over alles en nog
wat — over jullie verjaardag, over de
verjaardagen van vader en moeder,
over de konijnen, die acht, negen,
tien, elf of soms wel meer dan 12
jongen hebben — over de school en
over de juff rouw ja, zo gek kan
ik het niet opnoemen, of mijn neven
en nichten schrijven er over.
Dat is juist reuze plezierig.
„Als vader z'n correspondentie zit te
lezen, dan is-ie altijd in de zevende

t hemel — dan zit-ie zó vergenoegd te
kijken, dat je in de verleiding zou
komen, een kwartje aan hem te leen
te vragen, zonder dat je het direct
nodig hebt", beweerde m'n oudste
zoon laatst. Ik zeg: „Laat-ie het maar
eens proberen, misschien komt-ie van
een koude kermis thuis."
Oom Niek mag anders dit jaar niet
mopperen: de kinderen, die nog op
school zijn, werden allen naar een
hogere klas bevorderd en een van
hen, die het leren in het begin van
het jaar nogal lelijk uit zijn jas had
laten hangen, heeft het de laatste
maanden zó mooi opgehaald, dat-ie
no§f glansrijk voor het eindexamen
van z'n school is geslaagd. „Doe je
best — je kan nooit weten, hoe een
koe een haas vangt", aldus had ik
dien zoon aangemoedigd. En het
vreemde is, dat nu de koe werkelijk
de haas heeft gevangen, oom Niek
daar reuze mee in z'n schik is. Er
zijn natuurlijk heel wat neven en
nichten, die voor de vacantie hazen
hebben gevangen, dat wil zeggen: die
naar een volgende klasse zijn over-
gegaan — tot de volgende klas zijn
bevorderd, staat heel deftig op de
rapporten — en al die neven en nich-
ten worden in één slag van harte ge-
feliciteerd. Zij én hun ouders.
Maar ik dwaal weer lelijk af.
Ik wou het ditmaal hebben o-ver een
brief, die ik van een neef ontving, die
zijn hart eens voor oom Niek uit-
stortte. Die neef heet Gerard — de
rest van zijn naam en ook de plaats
waar. Gerard woont, laat ik achter-
wege — en de brief van dien neef
is een klaagzang.
„We hebben van de week weer eens
visitie gehad, oom Niek. Dat is het
lamste wat er is. Dan moet ik als
wonderkind optreden."
Ik wreef even m'n ogen uit, voor
ik verder las. Ja hoor: het stond er:
als wonderkind. M'n hart zwol van
trots. Geen wonder, als je ook al
wonderkinderen onder je lezertjes
hebt. Jullie zijn natuurlijk allemaal
wonderen van kinderen, maar da's
nog heel wat anders dan wonder-
kinderen.
Dan moet ik voor de visitie op de
piano spelen en dat is het verschrik-
kelijkste wat ik .ken, vervolgt m'n
neef. Het spelen dat gaat nog, maar
dan al de praatjes, die er na komen.
„Dat heeft-ie keurig gedaan wat
een gevoel legt die jongen in 'z'n
spel hij zal nog een groot kunste-
naar worden hoe lang heeft-ie nu
al les, mevrouw?"
M'n moeder, die dan op haar stoel
zit te stralen, zegt dan een jaar min-
der dan ik in werkelijkheid les heb
en de mevrouw of de meneer, die op
visitie is, komt vervolgens met het
verhaal van haar dochtertje, dat
helemaal niet van studeren houdt en.
dat telkens weer naar de piano moet
worden gestuurd. „Nee, dat is met
onzen Gerard gelukkig niet zo", zegt
moeder dan weer. „Die vindt stude-
ren prettig, niet jongen?"
„Wat moet ik daaraan nu doen, oom
Niek?" vraagt Gerard mij. „Ik speel
die stukken helemaal niet met ge-
voel — ik rammel ze maar zo spoedig
mogelijk af en ik word helemaal geen
groot kunstenaar, ofschoon ik piano-

spelen tegenwoordig wel prettig vind.
Zou u vader en moeder eens een
briefje willen schrijven of ze niet zo
met me willen pronken?" vraagt
Gerard me tenslotte.
Toen ik dat briefje gelezen en nog
eens gelezen had, heeft oom Niek zich
nadenkend achter het oor gekrabd.
Dat was een lastig geval. De vader
en moeder van Gerard zouden terecht
zeggen: waar bemoeit die oom Niek
zich mee? Misschien zouden ze m'n
neef wel een standje geven, omdat-ie
mij over de visite had geschreven. Na
lang nadenken besloot ik, de zaak zo
maar, in het openbaar noemen we
dat, te behandelen. Want ik geloof,
dat er een heleboel ouders zijn, die hun
kinderen wonderkinderen vinden, of-
schoon die kinderen zélf wel beter
weten. Als dat zo is, dan heb ik voor
die kinderen en dus ook voor m'n
neef Gerard, een goede raad: Je moet
je er niet over beklagen, als vader en
moeder trots op je zijn. Je moet er
juist allemaal naar streven, dat ze
trots op je kunnen zijn. En als de
moe van Gerard zich een jaartje ver-
gist, als ze vertelt, dat haar knappe
zoon nog maar twee jaar les heeft,
ofschoon het in werkelijkheid al drie
of drie en een half jaar is, dan kan
Gerard, als de visite weg is, daar moe
even op attent maken.
Nou, die Gerard mag niet mopperen
over het lange antwoord, dat-ie
krijgt. Maar daar is-ie dan ook een
wonderkind voor, zullen we maar
denken.
En nu wil ik van de gelegenheid ge-
bruik maken om tegelijk te vertellen,
dat ik zelf... ook wel eens pianoles
heb gehad. Helaas oom Niek was
lang geen wonderkind —• hij was net
als dat dochtertje van die visite-'
mevrouw: hij .moest steeds weer voor
de piano worden gestuurd. En bleef
het maar bij sturen hij. kreeg wel
eens een pak voor z'n' broek ook éér
het .zo ver was.
Woensdagmiddag werd ik binnenge-
roepen: de piano juf f rouw was er. Ik
kwam de kamer in, waar vader met
de juf zat te praten en begon ijve-
rig naar m'n muziekboek te zoe-
ken. Maar och arme ik: de hele week
had ik het boek niet aangekeken en
nu ik het nodig had, was het ner-
gens te vinden. Het duurde meer dan
een kwartier, voor ik het eigen boek
had gevonden.
„Heb je flink gestudeerd van de
week?" vroeg de juffrouw vriendelijk,
toen ik het boek eindelijk had ge-
vonden en het op de piano zette.
Ik hield m'n mond maar, omdat ik
toch moeilijk kon zeggen, dat ik de
hele week niet aan de pianoles had
gedacht.
„Hrj heeft er weer niets aan gedaan",
zei vader toen. „We moesten er maar
mee ophouden, juffrouw, zó geeft het
tèch niets", vervolgde vader. En
tegen mij zei hij streng: „ga maar
weg je mag geen pianoles meer
hebben."
Ik weet nog goed, dat ik stilletjes
weg ging en dat ik het eigenlijk
helemaal niet plezierig vond, dat ik
van die vervelende pianoles af was...
Maarrre oom Niek was lang geen
wonderkind!
In elk geval heb ik onder m'n neven
en nichten wél een hele serie wónder-
knappe kinderen. Het was weer een
lust, zoveel goede oplossingen ik op
de raadsels uit ons nummer van
11 Juli kreeg. '

HET KRUISWOORDRAADSEL
moest als volgt worden ingevuld:

De spreekwoorden luiden:
Arbeid adelt en Wie niet sterk is
moet slim zijn.

M'N DRIE HOOFDPRIJZEN
konden op de jullie bekende manier
worden toegekend aan:
1. Sjoerd Willem Bekkema, j., 13 j.,
Boelenslaan 210, Achtkarspelen (Fr.)
2. Hans Goddijn, j., 9 j-, Tak van
Poortvlietstraat 11 A, Rotterdam.
3. Willy Meinhardt, m., 13 j., Sar-
phatistraat 211II, Amsterdam.

DE TROOSTPRIJZEN
verwierven: Peet Quist, j., 14 j., Pier-
sonstraat 4, Maassluis; F. W. Bollen,
j., 11 j., Borssenburgstraat 30III,
Amsterdam-Z.; Henderik Bolwijn, j.,
13 j., Westeremden B111; Willy J.
Munters, m., 10 j., Sinaasappelstraat
54, Den Haag, Wiebe Veénstra, j., 10
j., Achteromweg 631, Berlikum (Fr.)
Denken jullie er toch vooral om, tel-
kens weer naam, adres en leeftijd op
te geven. Als je een prijs wint, moet
ik weten, waar die heen moet wor-
den gestuurd. Ik heb deze week een
serie briefjes op zij moeten leggen,
omdat die jongejis of meisjes geen
adres of leeftijd hadden vermeld.

Nu zijn we al weer toe aan

DE NIEUWE PRIJSRAADSELS
Het eerste is mij gezonden door Jules
de Langen te Rotterdam. Het is een
raadsel, dat veel lijkt op een som.
Welaan, laten we in de vacantie dan
eens een som maken óók.
Daar komt-ie:
Een vader is 32 jaar. Zijn zoon is

2 jaar. Na hoeveel jaar zal de vader
3 keer zou oud zijn als zijn zoon?
Nu het tweede raadsel. Dat ontving
ik van mijn trouwen medewerker
Kees Thuijsman te Arnhem, die het
geval zelf maakte. Het is een

DOOLHOFRAADSEL
Je moet proberen door weggetjes
langs alle stippen te komen, zonder
twee' keer dezelfde weg te nemen.
Hier is de doolhof:

Inzendingen zo spoedig mogelij X,
maar in elk geval vóór 14 Augustus
aan oom Niek, Postbus 100, Amster-
dam-C.

DE CORRESPONDENTIE
was deze week weer uitgebreid.
Jan Pijpstra, Donkerbroek, had me een
gedicht gestuurd, dat-ie niet zelf had ge-
maakt. Jan had het een beetje veran-
derd. Het was een heel aardig gedichtje,
maar omdat ilc zulke nare ervaringen
met de rubriek Eigen Werk heb en om-
dat er óók niet op stond: zelf bedacht,

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Hef spuitgevecht • Een grappige tekenfilm • Beeld: Kareltje zelf

Regie en. tekst: N. J. P. Smith

1. boel staat lelijk droog. 2. We zullen eons voor een op/rissertje
zorgen.

3. „Hé, jongen! kijk uit waar ie spuit!" 4. \,'k Zal je leren, mensen na te spuiten!"

5. „Zó gaat-ie goed, buurvrouw!" 6. „Hoe is uw naam?"..



CORRESPONDEREN
EN RUILEN

Corresponderen willen: Betty van Dijk,
m., }A j., Lageweg 11, Bedum (Gr.);
Nico Harteveld, j., 14 j., leerling in-
strumentmaker Ambachtsschool, Bies-
landsekade 38, Delft.
Jongens en meisjes, die willen corres-
ponderen kunnen naar Nico of Betty
schrijven.
Aanvragen om in deze rubriek te wor-
den opgenomen met vermelding van
naam, adres, leeftijd, j. of m., te rich-
ten aan: Oom Niek, Postbus 100,
Amsterdam-C.

vroeg ik Jan of hij dat gedichtje heus
zelf had verzonnen. Nu schrijft hij me
doodleuk: ,.Nu oom. ik zal eerlijk zijn.
Ik had een gedicht, maar dat was anders
en toen* heb ik dat veranderd en dat heb
ik zelf gedaan. Neemt u het me niet
kwalijk, dat ik dat geschreven heb. Het
was maar gekheid, oom"
Laat ik eerst zeggen, dat ik het Jan
helemaal niet kwalijk neem, dat hij
eerlijk werd. ofschoon je altijd eerlijk
moet zijn. M'n meeste neven en nichten
schijnen nóg niet te begrijpen, welk een
last en narigheid ze oom Niek bezorgen,
als ze een leuk versje of verhaaltje over-
schrijven en net doen of ze dat zeil heb-
ben gemaakt. Ik krijg dan nee! boze
brieven en het kan zelfs gebeuren, dat de
meneer of de juffrouw.' van wien werd
overgeschreven, geld daarvoor vraagt.
Dat zou je hele spaarpot kunnen kosten!
Daar maakt oom Niek geen gekheid mee.
Daarom zeg ik nog eens aan allemaal:

Alleen verhaaltjes of gedichtjes waarop
duidelijk staat: zelf bedacht en die dus
niet zijn overgeschreven of bewerkt, heb-
ben de kans geplaatst te worden. Wie zich
daar niet aan houdt, loopt de kans een
boete te krijgen.

Julius de La?iyen, Rotterdam, wordt be-
dankt voor z'ii raadsel. Je moet je niet
druk maken als het zo warm is en
er niet over zeuren. Let eens op: som-
mige mensen zaniken zó over de warmte,
dat je het daar alléén al benauwd van
krijgt. Reg en Ron vonden het best. Die
liepen alleen in een zwempakje op straat.
Jan Bieze. Stadskanaal, heeft net zo'n
mooie regenjas als oom Niek: op de uuur
regent-ie door Als ik dan zo'n paar
stortbuien krijg en ik ben tóch nat, dan
rijd ik maar door — dan kan het me
geen cent meer schelen.
Kees Thuijsman, Arnhem. Wel ja —
maak die tekening maar eens. Een op-
stel-wedstrijd geef ik in het volgende
nummer. Je doolh of raadsel plaats ik al.
Die tekening was prachtig, maar leek
niets. Taive Cnr heeft er hartelijk om
gelachen.
Frcddy i-an buren, Amsterdam, is op een
Montessorischool „Je mag er doen wat
je wilt, maar je moet -natuurlijk werken
en je moet de juffrouw niet vervelen",
schrijft Freddy mij. Dat laatste geldt
ook voor de ..gewone" school — het geldt
eigenlijk- overal voor. Zo'n Montessori-
school :'itct me wel leuk. Zeker is, dat
Preociy e; mooi leert schrijven.
Jacob Wi'.l?mien. Nederweert, en Jan
Funcke. Leeuwarden. Jullie raadsels De-
waar ik neg even. Bedankt.
Mijnie Bedeker, Deventer, en Leni Bax,
Den Haa?: M'n kring van neefjes en
nichtjes wordt nooit te groot. Hoe meer
zielen hoe meer vreugd!
Alie Hulsman, Twello. Je stelt je de men-
sen vaak anders voor dan ze zijn. Vond
je het jammer, dat er geen krulletjes
waren?
Gerrit Diestel/ioj, Twello, moet me eens

. wat van het feest van den bovenmeester
vertellen. Je raadsel WSES niet compleet.
Henk Bijhouwer. Hoorn. Ik zal het raad-
sel nazien
Dirk Beumer, Arnhem. Het vorige raad-
sel was wel goed. Ronnie had jouw brief-
je niet uit de stapel gehaald. Je begrijpt
wel. Dirk. dat veel inzenders géén prijs
kunnen krijgen. Dat is net als met de
loterij. Er is daar telkens maar een num-
mer waarop de honderdduizend valt.
Jcmtina Schokker, Munnekeburen. Nu is,
jammer genoeg, de aardbeientijd over.
Al vast gefeliciteerd met je verjaardag.
Jantje v. d. Berg, Bedum. Pijn, dat je
broertje weer beter wordt. Het zal in Am-
sterdam nog wel een tikje warmes ge-
weest zijn dan bij jullie. Ze Eeggen hier,
öat de warmte tussen de huizen blijft
hangen. Het mooie plaatje op je brief heb
ik aan Ron gegeven.
V/'illy Adriaans, IJmuiden. Was dat even
een verjaardag? Doe je best, dat je gauw
kunt zwemmen. Als je Kareltje Kraan
uitknipt en bewaart, kan je er later een
heel prentenboek van maken.
Herman Onstenk te Tèrbörg bedank ik
voor zijn tekening. Het spijt me, dat ik
haast geen ruimte voor tekeningen heb.
Louw v. d. Slink, Kollum (Fr.) vertel ik.
öat z'n inzending in orde was.

Cornelis J. A. de Winkel, Ellegom. Waar-
om zit jij altijd op eeu stoel? Oom Niek
vindt het jammer, dat hij aan je verzoek
niet kan voldoen. Dat zou een echte
advertentie zijn.
Klaas Alting, Wormerveer, wordt bedankt
voor gedicht en raadsel. Het raadsel zal
ik opgeven.
Rie Plazier, Amsterdam. Van knippatro-
nen heeft Oom Niek net zoveel "erstand
als een koe van kousenbreien. Da's dus
niet veel. Ik heb echter aan de dame, die
de knippatronen behandelt, je verzoek
overgebracht. Ze zou het deze week in
de ki'ant zetten. Zoek het maar op.
Mignon van Mourik, Rotterdam. IK had
best gemerkt, dat je een tijdje niet had
geschreven en ik weet nog best. 'dat je
prachtige • sier letters: kan tekenen. Gefeli-
citeerd met het zilveren feest van vader
en moeder. Wordt het een grote oruiloft?
Henny Bunschoten, Bussum. Ais ie door
kan leren, moet Ie het doen. Wat je leert
is nooit weg. Ronnie is twee, Reg is vier
jaar.
Titia Haack, te Oldenhove. wordt bedankt
voor het mooie Kareltje Kraan-plaat j e.
Dat poesjesvers heb ik misschien nog wei

- ik heb een hele map met werk van
kinderen en daar ben ik geweldig zuinig
op. Jij krijgt zo langzamerhand een hele
poesenverzameling.
Bertha Muilerman, Colmschate. Honnie
had zeker gemerkt, dat jouw broertje zo

op hem leek. Hij diepte je brief tenminste
bij de troostprijzen op. Oom Niek kam-
peerde voor het eersi m .. 1911. Het was
toen een geweldig warme en droge zomer.
O waai — nu mers je meteen, dat die
Oom al een oude kerel wordt.
Aan al m'n neven en nichten een hand
— ondanks de warmte!

OOM NIEK.
Postbus 100, Amsterdam-C.

E I G E N W E R K
O, die Wim
Kleine Wim was in het bad en omdat
't erg koud was, riep z'n vader: „Doe
de jongen uit het bad. hij krijgt kippe»
vel".
Kleine Wim begon te huilen en zei:
„Krjjg'ik dan ook veren?"

De meneer, de stokvis en de biefstuk
Een lang, mager heer, die in een res*
taurant aardappelen met stokvis be=
stelde, wenste daarvoor een biefstuk in
de plaats. Hierop riep de kellner in de
keuken: „Voor de stokvis een bief»
stuk!"

vort. tfefote

SUPRALIII
l 60 CENT. . N£DEB(

Voor een verblijf te

VALKENBURG (L) of HOUTHEM
verstrekt de V V V Het Geuldal Valken-
burg iL. i alle inlichtingen Hotel- en Pen-
siongids gratis verfcrngbaar De zeldfaam
rnooie natuur met iiaar heuvels, dalen eu
rotspartijen, alsmede de vele oezienswaar-
digheden en attracties maken een verblijf
in het dal der Geul tot een ideaftf vacantie-
genot Alle 95 hotel? en oensions geopend
als voorheen

Ambteu..it-ii eu vasc particulier perso-
neel tot maandinkomen ZONDER BURG.

« Wettelijk tariet Vlug en discreet. n
Inlicht en afwikk mondel of schriftel J

RotteTdani-C..: Muuritsweg 45:

L Anisterdam-C.': Sarpliatistraat 36; ,
's-Gravenliage: Riviervisctimarkt 4

ZOMER-OPRUIMINC
van een serie van 16 boeken, keurig gebonden in 16 linnen banden (4055 blz. druks)

GROTE PRIJSVERLAGING
Thans slechts f 18.35 met gratis premieVroegere prijs f 39.8Q £

Franco door geheel Nederland.

BETAALBAAR IN MAANDELIJKSE TERMIJNEN VAN ƒ 1.50 OF MEER. N A A R Vï R K I E Z I N G

Het bezit van deze bibliotheek, gevormd uit werken van uitmuntende auteurs,
verschaft een waar genot; zij is bovendien een sieraad voor elke boekenkast

Deze Keurverzamelmg bestaat uit 16 boeken, ieder boek keurig gebonden in linnen band.
1. ALEX FRANK, Harlekinade 278 blz.
2. G. GRIEVER, De Meester van Veldwierde 220 „
3. JOHN HARGRAVE, Harbottle 330 „
4 F. M. HTIEBNER, Sterren stralen boven

Amsterdam 231 „
5. J. W. JACOBS, De Ribourdins 219 „
6. KLABUND, Roman van een Tsaar en

een Demon 200 „
7. PETER B. KYNE, Muiterij op de Nareissus 177 ,*
8. LEROYSCOTT, Washington Square no. 13 299 „

9. C. MACKENZIE, Arme Familie 556 blz.
10. A. J. D. v. OOSTEN, Rutschbaan 118 „
11. F. L. PACKARD, Twee gestolen Afgods-

beeldjes 267 „
12. E. J. RATH, Machtiger dan de Sterren 288 „
13. „ Nu of Nooit 257 .,
14. „ Voor de tweede maal niet

wijzer 163 „
15. IWAN SJMELJOW, De nooit geledigde

Beker 114 „
16. JOHAN v. d. WOUDE, Belle van Zuylen , 338 „

Wij geven geheel gratis als premie de prachtroman: ANDRÉ TER V AL, door Raymond Brulez, gebonden in
keurige linnen band (192 bladz. druks)

Bovenstaande zestien boeken met gratis premieboek bieden wij aan voor de prijs van ƒ18.35, betaalbaar
in maandelijkse termijnen van ƒ 1.50 of meer, naar verkiezing. Spoedige bestelling van deze buitengewone
aanbieding is gewenst. De complete serie en premieboek worden direct na ontvangst van onderstaand bestel-
biljet franco toegezonden door:

GEBROEDERS GRAAUW's Uitg.-Maatschappij en Boekhandel N.V.
te Amsterdam, Singel 80 - Telefoon 46460 - Postgiro 70310

B E S T E L B I L J E T Ondergetekende verzoekt GEBROEDERS GRAAUW's Uitgevers-Maatschappij en
================= Boekhandel N .V. te Amsterdam, Singel 80, franco te zenden:

DE ZOMER-OPRUIMINC
de serie van 16 gebonden boeken met premieboek, volgens aanbieding in
„Arbeid" van l Augustus 1941, voor de prijs van ƒ 18.35 en wenst dit bedrag te
betalen in maandelijkse termijnen van ƒ *)

Naam: Volledig adres:
*) S.v.p. duidelijk aangeven, welk bedrag per maand betaald zal worden.
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LICHAMELIJKE ONTWIKKELING
Zwemmen
A.
Ymersfoort: Bisschopsweg Sportfondsen-
bad (iedere Dinsaagavond l van 8—10
'mr
Amsterdam: Sportfondsenbad Oost (Lin-
naeusstraat):
tedere Dinsdagavond.
van 6—7 uur: Ie ploeg Kinderen t/m
13 Jaar en begeleiders:
van 7—8 uur: 2e ploeg Kinderen t/m
13 Jaar en begeleiders:
van 8—9 uur: Ie ploeg personen boven
13 jaar;

van 9—10 uur: 2e ploeg personen bo-
ven 13 jaar.
Sportfcndsenbad West (bij de Jan
Evertsenstraat):
tedere Dinsdagavond:
ran 7—8 uur: kinderen t/m 13 jaar en
begeleiders:
van 8—9 uur: Ie ploeg personen boven
13 Jaar en begeleiders;
van 8—9, uur. Ie ploeg personen boven
13 jaar;
fan 9—10 uur: 2e ploeg personen boven
13 Jaar.
Zulderbad (Hobbemastraat):
ledere Dinsdag- en Donderdagavond:
fan 19.15—20.15 uur: kinderen t/m 13

] en begeleiders,
van 20.30—21.30 uur: personen boven

13 laar;
van 21.30—22.30 uur: personen boven

13 Jaar
Apeldoorn: Sportfondsenbad. Binnenweg
(iedere Donderdagavond):
van 19.30—20.30 uur: kinderen t/m 13

J. en begeleiders;
van 20.30—21.30 uur: personen boven

13 Jaar
Dordrecht: Sportfondsenbad, Hugo de
Grootlaan.
ledere Woensdagavond:
van 18—19 ..uur: kinderen t/m. '13

j. en begeleiders;
van 19—:20.15 uur: Ie ploeg volwas-

senen;
van 20.15—21.30 uur: 2e ploeg volwas-

senen.
Eindhoven: Sporttondsenbad, Stratum-
sedijk (ledere Dinsdagavond):
van 19—-20 uur: Kinderen t/m 13 Jaar

en begeleidsters:
van 20—21 uur: dames: »
van 21—22 uur: heren
Den Haag. Bosbad Amaiia van Solnis-
straat (ledere Woensdagavond):
van 6—7 uur: kinderen t/m 13 Jaar

en begeleiders:
van 7—8 uur: personen boven 13 Jaar
Haarlem: Sportfondsenbaü, Frederiks-
park (ledere Dinsdagavond),
van 7—8" uur: kinderen t/m 13 jaar

en begeleiders;
van 8—10 uur: personen boven 13 jaar
Rotterdam: Sportfondsenbad. Van
Manenstraat (iedere Maandagavond in
3 ploegen):
van 19.30—20.30 uur:

van 20.00—21.00 uur:

Kinderen t/m 13
J. en begeleiders,
kinderen en vol-
wassenen.

van 2O.30—21.30 uur: personen boven
13 jaar

Oostelij K Zwembad, Vrecleiioorctlaan
(iedere Maandag»vond l- in 3 ploegen:
van 19.45—20.45 uur: kinderen t/m. 13

1 en begeleiders.
van 20.30—21.30 uur: eerste ploeg per-

sonen boven 13 J.
van 21.00—22.00 uur: tweede ploeg per-

, sonen boven 13}.
Schiedam: Sportfondsenbad. Burg Knap-
pertlaan 245c:
ledere Maandagavond:
van 1825—19.26 uur: Kinderen c/m 13

J en begeleiders;
van 18.55—19.55 uur: personen boven

13 laar

Utrecht: Zwembad O.Z.E.B.l. in de Bllt-
straat:

•ledere Donderdagavond:
van 20.30—21 15 uur: Kinderen t/m 13
jaar en begeleiders.
van 21.16—22 uur: personen boven 13 J.
Veulo: Sportlonasenbad (ledere Dins-
dagavond ):
van 7.30—8.45 uur: neren;
van 830—945 uur: dames
IJ muiden-Oost: Overdekt Zwembad „Vel-
serbad" (iedere Dinsdagavond):
van 21.00—22.00 uur: personen van 16

t/m 24 jaar.
ledere Woensdagavond:
van 18.00—19.00 uur: kinderen t/m. 10

jaar
van 19.00—20.00 uur: kinderen van 11

t/m. 15 jaar.
Iedere Vrijdagavond:
van 21.0O—22.00 uur: personen boven

24 jaar.
Zaandam: Sportfondsenbad „Zaanland".
Mauvestraat:
Tedere Dinsdagavond:
van 19—21 uur: voor kinderen en vol-

wassenen

Arnhem: Sportlondsenbaa in ae üoek-
horsterstraat 230 (iedere Zaterdag-
avond) :
van 18 tot 19 uur: voor Kinderen en

volwassenen
- Dei 11: Sportiondsenbad.

ledere Dinsdagavond:
van 19—20 uur: voor Kinderen en ïol-

wassenen

Groningen: Noorderbad, Oosternamrik-
fcade 6 (ledere Dinsdagavond):-
van 18—19 uur: kinderen t/m 13 laar

en begeleiders;
van 19—21 uur:personen boven 13 jaar.
Leeuwarden: Leeuwarder Overd Zwem-
bad. Jacob Catsstraat (iedere Woensdag-
avond ) :
van 17.30—18.30 uur: Ie ploeg Kinderen

t/m 13 jaar en
begeleiders.

van 18.30—-19.30 uur: 2e ploeg kinderen
t/m 13 jaar en
begeleiders

van 19.30—20.30 uur: 3e ploeg kinderen
t/m 13 jaar en
begeleiders

van 20.30—21.3O uur: personen boven 13
jaar.

Zwolle: Sportfondsenbad,Turlmarkt. Van
4 Augustus a.s. af (iedere Maandag-
avond):%
van 19—20 uur: kinderen t/m 13 laar

en begeleiders;
van 20—21 uur: personen boven 13 J.

C.
enLeiden: De overdekte Leidse Bad-

Zwemiiirichtlng Haarlemmerstraat:
Dagelijks toegankelijk voor leden N.V.V-
en huisgenoten.
De toegangsprijs bedraagt bier 15 cent
per lid en per bad.
Maastricht: Sportfondsenbad: Pot na-
der aankondiging:

Kindervari.etevoorsieui.ngen
te Amsterdam
Op 6 Augustus a.s. zal in net Open-
luchttheater Frankendael. Middenweg,
om 2 uur en om 7 uur een Kinder- ^
variétévoorstelling worden gehouden.
Medewerking verlenen: Renio, de musi-
kale clown; Hein en Mie, komische
Volendammers; Hobby, de rekenende
hond; met als slot het optreden van
100 kleine mensen in het eerste Neder-
landse Marionetten Theater; tevens
massazang.
Toegangsprijs bedraagt 10 cent voor kin-
deren en 15 cent voor begeleiders.
Kaarter. verkrijgbaar N.V.V. District
Amsterdam, Frederiksplein 14; Centraal
Bureau ..Vreugde -en Arbeid". Amstel
224—226: Reis- en Inlichtingenbureau
Leidseplein; de bekende adressen en
bij de ingang van het Theater.

Cu.itu.ur filmvertoningen
te Den Haag
Voor nadere bijzonderheden verwijzen
wij naar de vorige nummers van dit
blad.

ledere Maandagavond:
van 21—22 uur. voor dames;
ledere Dinsdagavond:
van 21—22 uur: voor heren
De toegangsprijs bedraagt 15 cent per
persoon per bad
'f wen te: Zee op de nelde „Bad BoeKelo"
ledere Zondagmiddag na 13 uur geopend
voor leden van tiet N.V V en hun huis-
genoten. Toegang halve prijzen
Toegangsprijs voor leden N.V V en nuls-
genoten voor de onder A vermelde baden
10 cent voor kinderen t/m 13 jaa: en
werklozen en 15 cent voor üe overigen
en voor de onder B vermelde baden
resp 12i en 17i cent
Badgoed. handdoek en zeen medebren-
gen

MET „VREUGDE EN ARBEID" ER OP UIT

en vacanties

Naar Zandvoort
Kaarten a ƒ 0.55 p.p. verkrijgbaar bij
„Vreugde en Arbeid", Leidseplein, Am-
sterdam en N.V.V. District Haarlem,
Kruisweg 74; rechtgevende op rijwiel-
stalling bad en één consumptie en alle
aan het bad verbonden comfort.

3 Augustus: Fietstocht naar het Gooi,
met wandeling door het Spaanderswoud
en bezichtiging van Gooilust. Kosten 10
cent per persoon, vertrek 9 uur, terug
19 uur.

\
3 Augustus: Fietstocht naar Zandvoort
met bezoek aan het Noorderbad. Kos-
ten met inbegrip van fietsenstalling,
gratis consumptie en bad ƒ 0.55.
Vertrek. 9 uur Leidseplein. Terug onge-
veer 6 uur.

9/10 Augustus: Weekeind-fietstocht
naar „Ons Honk". Vertrek 's Zaterdags-
middags 2.30 uur Leidseplein, terug des
Zondags 18.30 uur. Met inbegrip van
logies, ontbijt en koffie-maaltijd, kos-
ten voor volwassenen ƒ 1.70, voor kin-
deren ƒ 1.45.

10 Augustus: Fietstocht door de Zaan-
streek. Kosten 10 cent. Vertrek.9 uur
v.m. Leidseplein.

__ Dagtocht naar Velserend: Kosten per
' fiets: 1O cent; bad ƒ 0.20. Kosten per

trein: 9O cent: bad f 0.20.

Fietstochten vanuit Groningen
Op 7, 8 en 9 Augustus a.s. worden deze
door het bureau voor Vreemdelingenver-
keer te Groningen georganiseerd.
Prijs per tocht ƒ0.50 voor adm.-kosten
en bezoek aan musea en bezienswaardig-
heden.
Voor N.V.V.-leden, die zich aanmelden
bij het N.V.V.-district Groningen, Turf-
singel 75, Groningen, geldt de speciale
prijs van 25 cent.
Vertrek op 7 en 8 Augustus des mor-
gens om 9 uur en op 9 Augustus des
morgens om 8 uur.

Boottochten vanuit Rotterdam:
tedere Zondag' naar Amerongen.
Vertrek 7 uur v.m. vanaf hét Maassta-
tion, terug te Rotterdam om 9 uur n.m.
De deelnemersprijs voor kinderen t/m
13 jaar bedraagt 50 cent, voor DPrsonen
boven 13 jaar ƒ 1.— Brood meenemen.
Aanmeldingen en nadere inlichtingen
N.V.V. District Rotterdam, 's-Graven-
dijkwal 95, Rotterdam.

Verblijf te Assen.
Parkhotel; warm- en koud water. Voor
leden van het N.V.V. / 3.50 p.p. p.d.,
minimum 3 dagen.
Aanmeldingen vooraf uitsluitend „Vreug-
de en Arbeid", Leidseplein

Tocht van Amsterdam naar Twente
Van 4 tot 9 Augustus : Vertrek 4 Augus-
tus per boot naar Kampen en van-
daar per fiets naar Natuurvriendenhuis
Krikkeiüiaar bij Almelo (Overijsel), waar
vandaan dagelijks fietstochten, in de
omgeving zullen worden gehouden.
Terug per fiets en boot.
Aan deze tocht kunnen hr>r.o-T<-<">is jo

personen deelnemen, zodat men zich zo
spoedig mogelijk dient op te geven
Reisbureau Leidseplein. waar ook alle
verder gewenste inlichtingen te ver-
krijgen zijn.

Reizen Troelstra-oorden
Zomerhuisjes te huui
Voor verblijl op de Veluwe zijn-te nuur
In de directe omgeving van Apeldoorn
2 geheel gemeubileerde houten huisjes.
Geen gas en waterleiding Pomp aan-
wezig. Beide huisjes nog slechts be-
schikbaar m September en daarna.
Huurprijs voor September voor .De Eek-
hoorn" /45.— en voor „De Woudduif
f 60.— eri" voor de overige maanden
daarna resp / 25.— en ƒ 35.—. Nadere
inlichtingen en te bevragen bij net
Troelstra-Oord te Beekbergen of Amstel
224—226 te Amsterdam

Volgeboekte perioden Troelstra-
oorden en Natuurvriendenhiuzen
Men wordt er op attent gemaakt, dat
het -Troelstra-Oord te Egmoiid aan Zee
van 2 tot 9 Augustus en het Troelstra-
Oord te Beekbergen eveneens van 2 tot
9 Augustus geheel bezet zijn, evenals
het Natuurvriendenhuis Het Hunehuis
te Havelte van 2 tot 23 Augustus en
De Brummel te Bennekom van 2 tot 23
Augustus en Ons Honk te Lage Vuurse
van 2 tot 16 Augustus en de Honds-
rug te Zuidlaren van 23 op 24 Augus-
tus en van heden tot en met 15 Aug.
Voor Over-Holland te Nieuwersluis zijn
in Augustus nog een aantal plaatsen
vrij. _
Voor nadere inlichtingen wende men
zich rechtstreeks tot onze Natuurvnen-
denhuizen of Amstel 224—226, en Reis-
en Inlichtingenbureau Leidseplein te
Amsterdam
De aandacht wordt er op gevestigd, dat
..Avegoor' ce Ellecom en „Morgenrood"
te Oisterwijk dit Jaar niet ter öescnik-
king zullen zijn
De bezoekers van net Troelstra-Ooro te
Beekbergen kunnen thans gebruik maken
van ingestelde autobusdiensten waarom-
trent het Reis- en Inlichtingen bui eau
op het Leiüseplem alle gewenste inlich-
tingen verstrekt

Voor ril le i n l i c h t i n g e n en aanmeldingen:
Ueis- eu Iiilirhtingentuireuii Leidsepleiu
te A m s t e r d a m .

Gaat nu naar buiten — het is volop zomer. (Foto: „Arbeid")

AMSTERDAM. 17 Augustus. Bezoek
aan Stedelijk Museum, met tevens
bezoek aan -de tentoonstelling „In
Holland staat een huis".

Verzamelen 11 uur v .m. voor het
gebouw. Hieraan kunnen hoogstens
25 personen deelnemen; aanmelden
bij N.V.V. District Amsterdam,
Frederiksplein 14 en Reis- en In-
lichtingenbureau, LeidsepJein, toten
met 14 Augustus a.s.

Deelnemersprijs bedraagt slechts 20
cent (normale prijs is anders 35
cent).


