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OOGST — belangrijker dan oost!



W eet u wat een wisselwerking is? Dat is een invloed,
die een nieuwe invloed oproept en wel op het uit*

gangsptmt zelf. Dat lijkt een beetje duister, rnaar in werke*
lijkheid is het heel eenvoudig. Veronderstel, dat u een
buitengewone liefhebber bent van gebakken uien. Nu komt
u 's avonds thuis en uw vrouw, die uw voorliefde kent, heef t
er zorg voor gedragen, dat het avondmaal met gebraden
uien is toebereid. Dan hebben wij dus deze toestand, dat
uw voorkeur de handelingen van uw vrouw bepaalt. U komt
binnen en de pittige lucht slaat u tegemoet. „Aha", zegt de
tevreden man, „dat ruikt goed, dat ruikt naar gebakken
uien!" Het water loopt hem reeds om zijn tanden en met
des te meer smaak zet hij zich aan tafel. De tweede werking
was dus,vdat de uitgevoerde wens opnieuw invloed heeft
op de stemming van den man. Hij is dankbaar gestemd
jegens zijn vrouw en zij is blij, omdat haar man haar werk
waardeert. Zo'n samenhangend aantal gebeurtenisjes, die
op elkander van invloed zijn en die gezamenlijk een bepaald
effect veroorzaken, in dit geval de huiselijke en echtelijke
tevredenheid, noemen wij een wisselwerking.

Zoiets komt natuurlijk in allerlei vormen voor en dus ook
in de arbeidersbeweging. Bijvoorbeeld leeft onder de arbei*
ders de drang naar ouderdomspensioen. Zij hebben aan hun
eigen ouders gezien hoe moeilijk het leyen wordt, wanneer
de oude dag nadert en de verdiensten verminderen. De kin*
deren verdienen doorgaans nauwelijks meer dan voor het
onderhoud van hun eigen gezin nodig is en zij denken met
vrees aan hun eigen ouden dag. Neen, zij zullen hoger eisen
aan het leven stellen en zij gaan dus een actie beginnen
voor pensioen in de een of andere vorm. Een dergelijke
actie vindt weerklank in het gehele land en tenslotte komt
het zover, dat er enkele wettelijke voorzieningen getroffen
worden. Dat is dus het resultaat van de arbeidersactie. Ver*
volgens echter inspireert het bereikte resultaat tot verder
optreden. Het feit, dat een zeker staatspensioen bereikt is,
geeft den arbeider moed om voor zijn recht op te komen.
Hij vitidt dus steun in hetgeen hij bereikt heeft: het voor*
lopige doel wordt nu dus uitgangspunt van de nieuwe actie.
Onder de tegenwoordige omstandigheden wordt die wissel*
werking sterker en nauwer gemaakt. De-band tussen arbei*
dersbeweging en staatsleiding wordt sterker, de weg, die
voorstellen en plannen hebben af te leggen, wordt korter
en de regelrechte invloed van de vakcentrale op de reges
ringsdiensten, die zich met arbeidersbelangen bezighouden,
wordt groter.
Op het ogenblik zien wij dit verschijnsel heel sterk ten aan»
zien van het N.V.V. Vroeger was het N.V.V. de mach*
tigste vakcentrale. Machtig door zijn aantal, machtig ook
door het doelbewuste streven van de leiding. Thans is die
macht van het N.V.V. groter en directer en vooral anders
geworden. Terwijl voorheen het N.V.V.zich moest bepalen
tot het zenden van adressen en nota's van toelichting en tot
het zitting nemen in adviescommissies, wordt thans recht*
streeks aan de wetgevende arbeid deelgenomen. Het
sprekendst bewijs daarvan is kortgeleden geleverd door de
totstandkoming van de nieuwe,regeling voor de werkver*
ruiming, waaraan het leeuwendeel was geleverd door de
sociaal^economische afdeling van het N.V.V.
Het N.V.V. begint" te leven als de werkelijke vertegenwoor*,
diging van de Nederlandse arbeid. In het verbond concen*
treren zich alle sociale en economische verlangens van de
Nederlandse arbeiders en zij worden daar onderzocht op
hun rechtmatigheid en kans op verwezenlijking. Beide fac*
toren moeten in aanmerking worden genomen. Een eis kan
immers uitermate rechtvaardig zijn en toch niet onder
bepaalde omstandigheden uitvoerbaar. Wij weten allemaal
wel, dat wensen en werkelijkheid lang niet altijd met elkaar
stroken.
Maar bij het N.V.V. is men nuchter genoeg. Men onder*
zoekt wat wel en wat niet kan. En wat wél kan, wordt
onmiddellijk aan het Departement voorgelegd. Soms moet
het Departement overtuigd worden van de rechtvaardig*

heid en van de uitvoerbaarheid en dikwijls is het dan weer
de taak van het N.V.V., een regeling te ontwerpen, die de
practische oplossing geeft.

T wee kenmerkende voorbeelden daarvan kunnen wij- op
het ogenblik als bewijs van deze stelling aanvoeren.'In

de eerste plaats de kwestie van de kinderbijslag. In „De
Arbeiderspers" werd onlangs melding gemaakt van een
geval, waarbij een arbeider geen werklozensteun kon
krijgen, doordat hij kinderbijslag had ontvangen. Die kin*
derbijslag moest eerst worden opgeteerd, alvorens de man
voor steun in aanmerking kon komen. Het dagblad bracht
de onbillijkheid ervan naar voren en vervolgens nam het
N.V.V. de zaak over en bepleitte afschaffing van deze
harde invordering.
Het resultaat was, dat werkelijk de „opteer*termijn" werd
ingetrokken en voortaan recht op onmiddellijke steunver*
lening werd toegekend. Natuurlijk kon er niet aan worden
ontkomen, dat de kinderbijslag wordt beschouwd als een
deel van het inkomen, dat men ontvangen heeft, zodat een
^zekere korting op de steun nog onvermijdelijk bleef.
In een geval als dit zien wij een veelzijdige wisselwerking-
De arbeider leest een dagblad, omdat hij daarin de arbeids"
belangen het best verdedigd vindt. Het gevolg is, dat de
arbeider naar de krant toekomt als hem* iets dwars zit.
Deze krant voelt precies zoals de arbeider zelf en neemt
de verdediging over.
Maar dat niet alleen. Zij legt gelijkertijd het geval aan het
N.V.V. voor en het N.V.V. stapt er mee naar de regerings*
instantie, die deze zaak aangaat. Het N.V.V. staat daar
niet als bedeesde vragensteller op het matje, doch ver*
,tegenwoordigt de totale macht en de totale waarde van alle
Nederlandse arbeiders. Van het persoonlijke geval wordt
een algemene kwestie gemaakt en zo wordt een algemene
oplossing voor deze moeilijkheid verkregen.
Het gevolg is natuurlijk, dat het Departement van Sociale
Zaken zich weer meer gaat richten op de mening en het
standpunt van het N.V.V., waardoor de gehele geest, die
het Departement beheerst, de invloed van hef N.V.V.
ondergaat. Dit is nu een vrij gecompliceerde wisselwerking
en waarin duidelijk uitkomt hoe de verschillende organen
van de Nederlandse arbeidersbeweging hun invloed op de
algemene gang van zaken hebben.

Een soortgelijk resultaat is dezer dagen bereikt ten aanzien
van de wachttijd, die werklozen moeten doormaken om
voor steun in aanmerking te komen. Het N.V.V. had er op
aangedrongen voorlopig geen wachttijd op te leggen, of de
wachttijdregeling gunstiger te maken. De toestand was over
het algemeen zo, dat na zes weken werken een wachttijd in#

ging. Het Departement heeft echter in de aandrang van het
N.V.V. aanleiding gevonden orn eerst een wachttijd voor te
schrijven na 13 weken werken. Een belangrijke, practische
verbetering dus, waaruit weer eens blijkt hoe de verlangens
van de arbeiders door het N.V.V. in werkelijkheid worden
omgezet.
Die wisselwerking zal nog versterken naarmate de beteke*
nis van het N.V.V. verder toeneemt. Hoe meer het N.V.V.
de georganiseerde arbeid inschakelt bij de totstandkoming
van de arbeids* en arbeiderswetgeving, des te korter wordt
de weg, die gegaan moet worden van wens tot werkelijk*
hei|d. Niet alleen korter, maar ook sneller en zekerder.

Z o verovert langzamerhand het N.V.V. de plaats in de
staat, die door de moderne arbeidersbeweging in vroe#

ger jaren was toegedacht aan „nieuwe organen". Dat zij*1

instellingen, waarbij de staat een deel van zijn taak over#

draagt aan organisaties, die uit het leven zelf naar voren
komen. Het was de grote verdienste van de oude beweöing
deze sociaal*economische ontwikkelingsrichting te hebben
voorzien en het is dus een voldoening te mogen constateren»
dat het N.V.V. zich ontwikkelt van strijdorganisatie tot
ordeningsinstituut van de arbeid.
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trouwd zijn niet
de gedachte, ;at
de zomer Rjeen.
zon-zonder-eind

behoort te ziln.
doch ook slechts

-een moment is
uit de eeuwige

wisseling der
jaargetijden.
Het loon van het
jaar is de oot*st.
En de oogst is uet
slot van de zo-

Delwoord: „Uit stof zij t gij voortge-
komen en tot stof zult gij weder-
keren' Wij zelf zijn slechts een
onderdeel an de eeuwige Kringloop,
onze onvermijdelijke grijze haren zijn
daarvan het sprekendste Dewijs!
Dit betekent echter geenszins dat wij
ons dan maar willoos aan de natvuir-
invioeden moeten overgeven. Ons
hele leven is integendeel een voort-
durende speurtocht naar de wetten,
die deze eeuwige Kringloop beheer-
sen. Onze taak is te trachten te oe-.
grijpen en* dan ons doen en laten

U ren, dagen, maanden, jaren ..
misschien beseffen wij nooit dui-

delijker hoe zij „als een schaduw
heenvliegen" als bij het snelle ver-
strijken van onze korte zomer. Nau-
welijks heeft de lente ons een korte
spanne warmte gebracht of reeds
beginnen bladeren te vergelen en
dagen te korten. Augustus draagt 1e
komst van de herfst in zich en daar-
mee wordt de vreugde om de zomer
getemperd, wijl de weemoed van de
naderende onttakeling der natuur
onverbrekelijk is verbonden met cle
oogst.
De zomer duurt ons steeds te .tort.
Welk een verschil met de winter,
Waaraan geen eind schijnt te komen.
Dan ploeteren we door kou en mod-
der en zien maar geen eind aan het
slechte jaargetrj. Nog zóveel lange
maanden liggen voor ons.. . In de
herfstmaanden hebben wij bovendien
reeds tegen die winter, die onvermij-
delijk komt, opgezien met zijn
maanden van duisternis, die voor de
boeg liggen. En in het vroege voor-
jaar aan het einde van Februari of
Maart? Dan zouden wij reeds lente
Willen hebben en mopperen er over,
dat het echte zachte weer zo lang
Weg blijft.
In al die maanden gaat de tijd ons

-ïiiet hard genoeg, maar nauwelijks
Wordt het zomer, of de dagen en de
Weken vliegen langs ons heen en eer
We het weten is het al weer najaar.
Het is er mee als met een trein, die
We in de verte zien aankomen. Hij
lijkt eerst ontzettend ver weg, een
donkere stip bij dat verre punt, waar
de spoorstaven ineen schijnen te
Vloeien. Die stip wordt groter en
Broter en wij zien hem gespannen
groeien. Dan plotseling davert de
trein langs ons heen en eer we van
het lawaai bekomen zijn, is hij al
Verdwenen om opnieuw te vervagen
tot een stip in de verte, maar thans
één, die kleiner en kleiner wordt. Zo
ondergaan we ook de zomer. Wij
leven niet met het Jaar mee, maar
leven het ganse jaar in verwachting
Van de zomermaanden en zijn dan
teleurgesteld om het snelle vlieden.
De eerste dorre bladeren verschijnen
als onze eerste grijze haren: ze geven
ons een schok. Ze zijn het eerste v>e-
tyijs van het voorbijgaan van de
Jeugd en het onherroepelijk naderen
Van de ouderdom.
^ie* zijn eerste grijze haren ontdokt,
Voelt zich plotseling oud en dat mis-
schien nog meer, omdat meestal een
&Hder het eerst die ontdekking doet.
>>Je v,-ordt al grijs", heet het dan en
wij voelen dat als een verwijt, alsof
*ij eigenlijk recht hadden op de
eeuwige jeugd. Doch wij moeten aan
het klimmen der jaren wennen en
ftet zó moeten wij van tevoren ver-

mer; — dat slot van de zomer is ech-
ter ook weer de opening van een niéuw
tijdperk van groei in de natuur, want
in de stoppel komt de ploeg, die het
land opnieuw voor het zaad van het
volgend gewas openlegt en terwijl cie
bomen kaal worden, vormen zij reeds
weer de knoppen die volgend voor-
jaar zullen uitlopen. De natuur kent
geen stilstand, de jaarlijkse kring-
loop wentelt in machtige onverstoor-
baarheid en juist in de onverander-
lijkheid ligt een grote troost;
troost voor de noden van vandaag
en de vrees voor de noden van mor-
gen. De troost, dat iedere tijd voor-
bijgaat, dat iedere tijd ... zijn tijd
heeft en voor ons mensen ligt er de
diepe troost in, dat de arbeid van
heden de oogst van morgen geeft.
Wat wij nu voorbereiden, wat wij nu
ploegen en zaaien, dat oogsten wij in
een volgend seizoen, als de nood van
heden reeds vergeten is. Wij mensen
zijn nietige wezens; wij zijn eendags-
vliegen ten aanzien van de geweldige
tijdsruimten waarmee de schepping
werkt. Doch het is niet erg, dat wij
nietig zijn, als wij ons maar bewust
zijn van deze nietigheid. Want niets
is zo gevaarlijk, als een overschat-
ting van onze krachten. Wij kunnen
geen winter in zomer veranderen,
maar wel kunnen wij de gevolgen
van die winter verzachten. Woning,
kleding en voeding geven alle een
zekere beschutting en in het bijzon-
der tegen de voor ons onaangename
invloeden der natuur. Met broeikas-
sen kunnen wij de groei van enkele
planten vervroegen en vruchten eten
in een tijdperk, waarin de natuur
daartoe nog geen gelegenheid biedt.
Maar dat zijn kleinigheden. Aan de
grote kringloop der natuur zijn wij
onverbrekelijk verbonden.
Dat is ook de .diepe zin van het bij-

aan te passen aan de verworven
kennis. De oogst, die wij thans bin-
nenhalen is niet anders dan de
vrucht van deze afstemming van de
menselijke arbeid op de grote wet-
ten, die de schepping beheersen.
Groei, bloei en rijping zijn een voort-
durende hergroepering van stoffen.
Bij de oogst hebben die stoffen een
bepaalde toestand bereikt, waarin zij
ons dienstbaar worden. De opbouw-
periode xis dan afgelopen en vervol-
gens wordt het graan, de suiker en
wat er verder door de landbouw
wordt geleverd, opnieuw in de om-
loop gebracht, opgegeten, afgebro-
ken, teruggevoerd naar de natuur
om langs die omweg klaar te zijn
voor een nieuwe zwerftocht.

Zo gaat niets verloren in de natuur.
Alles verandert en alles verandert
voortdurend, maar niets gaat verlo-
ren, want iedere afbraak wordt in
evenwicht gehouden door de opbouw
aan de andere kant.'
Ons leven is slechts een moment uit
de eeuwigheid en de oogst van heden
is weer niet meer dan een moment
uit ons leven. Maar dan toch een d°r
belangrijkste momenten,v omdat wij
er ons op dat punt van bewust wor-
den, wat wij bereikt hebben en na
kunnen gaan of onze middelen toe-
reikend zullen zijn om er een vol-
gend jaar van arbeid op te kunnen
bouwen. Daarom is de oogst het jaar-
lijks hoogtepunt in de kringloop van
het leven.

BIJ DE FOTO'S:
Van boven naar
beneden:
Een echt voor-
jaarsbeéld — een
broedende ooie-
vaar.
Zomerbeeld — de
korenoogst staat
op het land.
Herfstbeeld
gevallen blade-
ren in de herfst-
zon.
Winterbeeld —
boerderij in de
sneeuw.
Foto's: „Arbeid".
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[ MEDISCHE VRAGEN J
Ch. H. te 's-G.r. Niet voluit onder-
tekende Vragen kunnen niet in be-
handeling worden genomen.
A. H. M. te P. Kanker is een ziekte
van huid of slijmvliezen, aambeien
een ziekte van vaten. Het is dan ook
uitgesloten, dat men van „bloedende
aambeien kanker zou kunnen krijgen".
U moet zich voor uw kwaal door uw
huisdokter, eventueel in samenwerking
met een specialist, verder laten be-
handelen. Behandelen per brief is een
ernstige vorm van kwakzalverij.
M. te A. Om de „maden" te bestrijden,
zult u uw huisarts in de arm moeten
nemen. Welke kuur deze ook zal kiezen
om de hinderlijke* maar overigens on-
schuldige gasten te verdrijven, een
herhaling hiervan na drie weken is
altijd nodig, omdat de eieren niét ge-
voelig voor de geneesmiddelen zijn en
de tweede generatie van maden moet
worden afgedreven vóór deze opnieuw
eieren heeft gelegd. Besmetting heeft
via de mond plaats. De eieren, die te
klein zijn om met het blote oog te
worden waargenomen, worden onder
de vingernagels aangetroffen en
komen dan bij het brood eten
naar binnen. Van veel belang is dus
ook bij het brood eten van mes en
vork gebruik te maken, de nagels kort
te houden en altijd handen te wassen
vóór het eten.
J. v. d. B. te R. Bij een onderzoek in
aansluiting aan de oorlogsdagen van
Mei 1940 ingesteld bij 167 verpleegsters,
bleek, dat achttien van hen, dat is
1/9 deel, op de angst en opwinding
gedurende de oorlogsdagen hebben
gereageerd met het tijdelijk uitblijven
van de periode. Hetzelfde heeft blijk-
baar ook bij u plaats gehad en is in
het geheel niet verontrustend.
A. H. F. te A. U bent blijkbaar wat
laat geweest met het indienen van
uw 'dokters-attest, vandaar dat u
slechts gedurende zeven weken voor
de bevalling extra melk is toegewezen.
Het krijgen van 3i liter melk per week
betekent in totaal, dat wil dus zeggen
een verdubbeling van het normale
rantsoen. In uw geval zou ik de- bon-
nen direct verbruiken. Wanneer uw
vrouw straks haar kleintje zelf voedt,

komt ze bovendien als melkafstaande
vrouw op bewijs van de inrichting,
waar de melk wordt afgeleverd, in
aanmerking voor een toewijzing van
3000 gram brood per week. Ten. slotte
is dezer dagerr nog een extra rantsoen
havermout van 150 gram per week
voor zwangeren en jonge moeders.op
verklaring van arts of vroedvrouw ter
beschikking gesteld.
A L. 'L. J. te 's-Gr. Het is mij niet be-
kend, dat met het zweet .vitamines het
lichaam kunnen verlaten. Wel veroor-
zaakt sterk transpireren een verlies
aan keukenzout. In zeer warme, droge
klimaten kan.b.v. bij militaire marsen
zóveel zweet worden gevormd en ver-
dampt, dat de huid van het voorhoofd
met keukenzoutkristalletjes bedekt
raakt. Het spreekt vanzelf, dat men in
dié gevallen het keukenzoutverlies
moet aanvullen. Men heeft in deze
omstandigheden mensen tien tot vijf-
tien liter per dag zien produceren met
een gehalte van 0,4% keukenzout, wat
een verlies aan keukenzout betekent
van niet minder dan 40 a 60 gram.
Gewoonlijk bedraagt echter de zweet-
productie gedurende warme dagen niet
veel meer dan een liter, terwijl dan
het keukenzoutgehalte bovendien nog
iets geringer is.
Het verbranden van de hoofdhuid
heeft geen haaruitval ten gevolge.
A. N. R. te A. Geen enkele van de tot
dusver bekende wijzen van behande-
ling bij een breuk van de hals van
het dijbeen bevredigt geheel. Er be-
staat enige neiging in de laatste tijd
om wat vaker van de operatieve
methode gebruik te maken. Of dit
zonder groot risico kan, hangt van de
leeftijd, de voedingstoestand en het
gestel van den patiënt af. Het is
mogelijk, dat de chirurg B. de operatie
bij u niet heeft aangedrufd in ver-
band met de toestand van uw bloed-
vaten, waar u immers veinotrope-
tabletten voor inneemt.
De resultaten van de bij u gevolgde
conservatieve methode zijn ongeveer
zo, dat 50% van de zieken geheel ge-
neest, terwijl bij 25% de resultaten
tegenvallen, zoals dat bij u het geval
is geweest. De aanvankelijke uit-

komsten van de operatieve methode
zijn in de regel gunstig, doch hierbij
moet men afwachten, of het gevolg
wel blijvend is.
/. S. te A. De behandeling van aph-
thae, dat zijn blaasjes, die door
schimmels in de mond worden ver-
oorzaakt, met geneesmiddelen, is, zo-
als u ook reeds hebt* ondervonden,
weinig succesrijk. Sommige specialis-
ten beweren, dat „het middel" plaat-
selijke hoogtezonbestraling op 30 cm
afstand gedurende l a 2 minuten zou
zijn.
E. v. d. V. te A. Zonder onderzoek kan
ik over uw toestand niet oordelen.
Vraagt u hulp en steun aan uw huis-
arts.
P. M. te S. v. G. Overlegt u eens met
uw huisarts, of ,de zwelling van uw
neusslijmvlies ook door overgevoelig-
heids, b.v. voor het vulsel van uw
hoofdkussen, zou kunnen ontstaan.
J. W. M. te T. U zult zich opnieuw tot
den specialist moeten wenden, die
thans, nu een van de bijholten van de
neus blijkbaar etterig ontstoken is, u
misschien met een operatie zou kun-
nen helpen. Bij 'deze operatie wordt
het zieke slijmvlies van de neusbij-
holte weggenomen, wat van veel be-
lang is, omdat de ervaring heeft ge-
leerd, dat vanuit dit slijmvlies ook een
plaatselijke ontsteking in de long kan
onstaan, die eerst pleegt te genezen,
wanneer de ziektehaard in de neus-
bijholte is opgeruimd.
P. D. d. G. te S. Het wassen en ver-
schonen heeft u zeker geen kwaad ge-
daan; hoewel het verschijnsel op zich-
zelf niet verontrustend is, zou ik mij
ervoor toch onder behandeling van
mijn huisdokter stellen. .
J. G. B. te M. Om van een plaatselijke
longontsteking, ontstaan door het ge-
bruik van neusdruppels, te genezen,
moet men in de eerste plaats geen ge-
bruik van neusdruppels meer maken.
Over het algemeen heeft deze ziekte
geen neiging tot uitbreiding en, voor
zover mij bekend, geneest de aandoe-
ning zonder littekenvorming, dus
zonder dat men later nog afwijkingen
op de Röntgenfoto kan zien.
G. G. te A. Aambeien veroorzaken
geen kanker. Wanneer uw dokter over-
tuigd is, dat uw vrouw door een ope-
ratie kan worden geholpen, zou ik zijn
advies met vertrouwen volgen.
H. M. R. E. te A. Het spijt mij, maar
zonder onderzoek kan ik over uw
maagklachten niet oordelen.

en l

BRONGAS
Naar aanleiding van het artikel over
brongas in „Arbeid" no. 28, ontvin-
gen wij het volgende schrijven van
één onzer lezers.

In het laatste nummer van „Arbeid"
trof mij een verhandeling over bron-
gasbronnen, om vooral het brongas,
dat gratis uit de grond gewonnen
wordt, tot hogere productie op te
voeren.
Enkele jaren geleden, ik meen dat
het April '39 was, heb ik met behulp
van een verslaggever uit Rotterdam
van de Voorwaarts een aantal van
die brongasinstallaties bezichtigd en
een verhandeling over gepubliceerd
in verband met een maatregel, door
het Polderbestuur genomen, om die
brongasputten op te ruimen.
Een tuinder, die in de mening ver-
keerde, dat het zoutgehalte van de
polder te wijten was aan die gasput-
ten, heeft klaar weten te spelen met
behulp van zijn schoonvader, die in
het Polderbestuur zat, een 3-tal van
die putten te laten afsluiten,.
Het zoutgehalte van het polderwater
is nu nog even hoog en komt, en dit
was toen ook het geval, door het veel-
vuldig water inlaten uit de Brielse
Maas.
Nu er echter voor die mensen geen
petroleum en geen Butagas te krijgen
is, zou het misschien wel goed zijn
om de bevoegde instanties er eens op
te wijzen, dat het, gezien de tegen-
woordige schaarste aan verlichting
en verwarmingsmogelij kneden, aan
die merawm, die over een brongas-
installattö ^«schikken mogelijk moet

zijn, wederom toestemming te ver-
lenen gas uit de grond te betrekken,
waardoor de aan hen verstrekte
kolen- en petroleumbons ingetrokken
kunnen worden. Wat aan anderen ten
goede zou komen.
Als motief zou kunnen worden aan-
gevoerd, dat het resultaat uitgeble-
ven is, n.l. het zoutgehalte van het
polderwater te verlagen.
Die installaties hebben die mensen
destijds veel geld gekost en zij zitten
nu zonder gas en met een installatie,
die niets waard is.
Een poging in die richting zou deze
mensen zeker een stap nader bren-
gen.

J. S.

Het lijkt ons inderdaad wel de moeite
waard om de aandacht van de be-
trokken instanties op dit betoog te
vestigen.

KENNISGEVING

Vacantiekinderfonds van
het N.A.S.

De Grote Verloting goedge-
keurd bij beschikking van den
Minister van Justitie van 15
December 1939, 2e Afdeling, no.
A 1112, gaat niet door.
Houders van loten kunnen deze
vóór l Juni 1942 tegen 10 cent
Inwisselen bij het N.V.V., P. C.
Hooftstraat 179 te Amsterdam,
of bij haar Districtskantoor te
Groningen. Turfsingel 75.

De liquidateur van het N.A.S.
met aangesloten Federaties,

H. J. WOUDENBERG

De voorgestelde veranderingen zullen
ongetwijfeld grote verbeteringen blij-
ken te zijn.

(Redactie „Arbeid")

N W.-Bureau s voor
Rechtsbescherming
1. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming

Almelo, p/a mr T. A. Atema, Esbert
ten Catelaan 2, tel. 2231.

2. N.V.V.-Burean voor Rechtsbescherming
Amersfoort, Paste» rstraat 9, tel. 4G2S.

3. N.V.V;-Bureau voor Rechtsbescherming
Amsterdam, Frederiksplein 14. telefoon
37180, 32180. 37928.

4. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Arnhem, Jansbuitcnsingel 17, telefoon
22841. 22842.

5. N.V V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Dordrecht. Singel 162, telefoon 5051.

6. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Eindhoven, Stratumsedijk 35, tel. 5292.

7. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
's-Gravenhage, Dr. Kuyperstraat 10,
teU 11G115. 116116

8. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Groningen. Turfsingel 75. tel. 4092

9. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Haarlem, Kruisweg 74. tel. 11193. 18359.

10. N.V.V.-Burean voor Rechtsbescherming
Heerlen. Valkenhurgerweg 18. tel. 3319.

11. N.V.V.-Bureau voor .Rechtsbescherming
Hilversum, Stationsstraat 8, tel. 6980.

13. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Leeuwarden. Nieuwekade 84, tel. 3091.

13. N.V.V.-Bureau vooi Rechtsbescherming
Maastricht.1 Kesselkade 40, tel. 4429.

14. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Middelburg. Dam 13. tel. 318.

15. N.V.V.-Burean voor Rechtsbescherming
Rotterdam. 's-Gravendijkwal 93. telef.

/ 36492, 33032.
16. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming

Utrecht, Oudeeracht 245, tel. 11570.
17. N.V.V'.-Buieau voor Rechtsbescherming

Zaandam, p/a Frederikspleln 46, Am-
sterdam-C., tel. 3G833

18. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Zutpheii, Stationsplein 3, tel. 1390.

Bij Drikus' huis was een familiefeestje.
Drikus s'n vrouw was n.l. jarig, en het
is daarom begrijpelijk, dat hij „linea
recta", oftewel dé kortst mogelijke
weg van de fabriek naar huis ging.
Nu was die kortste weg altijd nog een
fikse drie kwartier tippelen. Daar zat
niet anders op. Niet iedereen is een
even grote held op de fiets, nietwaar,
en bovendien waren de autobussen in
het land van Drikus ook al niet dik
gezaaid.
Enfin, wie niet sterk is moet slim zijn,
en Drikus was slim. Bij de poort van
de fabriek maakte hij een babbeltje
met den chauffeur van een vracht-
auto, die toch die kant uit moest.
Vijf minuten later reed Drikus, ge-
noegelijk dampend, de fabriekspoort
uit om z'n drie en een halve kilometer
tussen fabriek, en huis in recordtijd te
nemen.
In de cabine was helaas geen plaats
meer, vanwege het hulpje van den
chauffeur, dat ook mee moest, maar
achter op de platte wagen zat je nog
wel zo lekker, vond Drikus, ruim uit-
zicht en frisse wind.
De chauffeur scheen intussen ook door
de feeststemming van Drikus aange-
stoken te -tijn. Met nog wat meer vaart
dan gewoonlijk liet hij zijn „bakkie"
voorthuppelen langs de weg. Het ging
gesmeerd.
Helaas bestaat er echter ook nog zo
iets als middelpunt-vliedende kracht.
Hierdoor valt het te verklaren, dat
Drikus in een bocht van de weg z'n
wankele zitplaats plotseling onder
zich weg voelde glijden, om zichzelf
een ogenblik later aan de kant van de
weg terug te vinden. Lichtelijk ge-
havend door de dorens van de braam-
struiken, en met een stekende pijn in
z'n linker enkel.
Daar zat Drikus nu, en vloekte, op den
chauffeur, die in de verte verdween,
volkomen onbewust van het gestichte
onheil, en in 't vooruitzicht van een
goeie versnapering op rekening van de
jubilaresse als hij Drikus straks af zou
leveren.
Ondertussen, Drikus kwam toch thuis,
heel wat later dan gewoonlijk, met
een verstuikte enkel, plus een (12-
havend aangelaat. Achteraf bekeken
nog een geluk bij een ongeluk, dat het
zo was afgelopen. Alleen een week, ge*
dwongen rust zou het wel worden, had
de dokter gezegd. Dan maken we er
een „ongevallenwetje" van, zei Drikus,
want het is op weg van 't werk naar
huis gebeurd.
Zo gezegd, zo gedaan. Papieren wer-
den ingevuld met de bijbehorende
doktersverklaring en aan de Rijksver-
zekeringsbank gestuurd. Dat zou wel
goed lopen. — Maar het liep niet goed.
De R.V.B, is nu eenmaal een razend
nieuwsgierig instituut, dat graag het
naadje van de kous weet. En toen ze
het naadje van de kous wisten, stuur-
den ze Drikus een briefje thuis, dat
hij geen recht had op ongevalsuit-
kering. Hij moest maar ziekengeld
aanvragen.
Drikus snapte er niets van en ging in
beroep (maar hij was toch wel zo leep
ondertussen ook maar ziekengeld aan
te vragen).
Het beroep gaf hem echter niets, want
de Raad van Beroep was het roerend
met de R.V.B, eens, en betoogde in een
uitvoerige uitspraak, dat Drikus' on-
gelijk had. Weliswaar was het onge-
val op weg van het werk naar huis
gebeurd, maar Drikus had zichzelf
„een buitengewoon gevaar geschapen">
door achter op een „daartoe niet inge-
richt voertuig" mee te rijden, en dien-
tengevolge niet gebruik gemaakt van
een „normaal middel van vervoer, al*
thans een zodanig middel, dat geacht
kon worden aan redelijke eisen te
kunnen beantwoorden".
Drikus meesmuilde wel wat bij het
lezen van dit schone proza, maar om-
dat hij toch ziekengeld kreeg, en het
geval nog aoed was afgeloopen, liet hu
het er maar bij. Alleen liep hij in 't
vervolg toch maar liever, dan dat htf
reed.



KRONIEK VAN DE ARBEID
ONCEVALLENWETTEN

H et streven van de betrokken over-
heidsorganen, de Bank en de Ra-

den van Arbeid is er steeds op ge-
richt, om, voor zover dit van hen af-
hangt, de door een ongeval getroffe-
nen de hun krachtens de Ongevallen-
Wetten toekomende schadeloosstel-
lingen zo snel en zo geregeld moge-
lijk te laten uitbetalen.
Dit • streven wordt echter ten zeerste
belemmerd door de omstandigheid,
dat nog al te weinig, zowel door de
Werkgevers als door de getroffenen
zelf, wordt ingezien, dat een snelle
uitbetaling van de eerste uitkering
aan den getroffene ten nauwste ver-
band houdt met een spoedige inleve-
ring van het formulier van aangifte
van een ongeval en met een juiste en
nauwkeurige invulling van dit formu-
lier.

Naar aanleiding van door belangheb-
benden geuite klachten omtrent het
te laat ontvangen van hun uitke-
ringen, hebben nog onlangs de be-
trokken overheidsorganen een her-
nieuwd onderzoek naar de oorzaken
daarvan ingesteld.
Bij dit onderzoek is gebleken, dat er,
om het gestelde doel te bereiken, zo-
Wel door de administratie der Bank
als door die van de Raden van Arbeid
nog enkele maatregelen konden wor-
den genomen, doch er trad tegelijker-
tijd weder naar voren, dat niet alleen
het doen van aangifte van een onge-
val binnen de door de wet gestelde
termijn nog in een zeer groot aantal
gevallen door de v*rkgevers wordt
nagelaten, doch dat ook in vele ge-
vallen de uiterste termijn, welke de
Wet voor het doen van aangifte heeft
gesteld, wordt afgewacht.

Het behoeft geen nader betoog, dat
het betaalbaarstellen der tijdelijke
Uitkering aan de getroffenen hierdoor
belangrijk wordt vertraagd en dat
een onmiddellijke inlevering van het
aangifte-formulier -bij het postkan-
toor of bij de Raad van Arbeid er
Zeker in grote mate toe zal bijdragen
om de door een ongeval getroffenen
zoveel mogelijk met spoed in hun
veelal moeilijke levensomstandig-
heden te helpen.

Vertraging in het doen van onge-
valsaangiften ontstaan ook dikwijls,
doordat de werkgever meent met een
ziektegeval te doen te hebben en dan
aangifte doet bij het betrokken or-
gaan der Ziektewet.
Ook ontstaat vaak vertraging, door-
dat de werkgever bij afwezigheid zijn
Plaatsvervanger niet vooraf inlicht
hoe te handelen.
Voorts heeft het plaats gehad heb-
bend onderzoek opnieuw aan het
h'cht gebracht, dat ook de door een
ongeval getroffene in vele gevallen
2elf de oorzaak is, dat hij niet op tijd
zijn uitkering ontvangt. Zo vergeet
ftij vaak de aangifte te ondertekenen

bezorgt haar, wanneer zij hem
zijn werkgever of door zijn dok-

er ter bezorging ten postkantore of
biJ de Raad van Arbeid wordt afge-
Seven, niet zo spoedig mogelijk.

komt, hoewel zijn letsel hem dat
belet en er geen andere geldige

redenen van verhindering zijn, pok
heel veel voor, dat getroffene niet
v°ldoet aan de oproeping van den
c°ntrolerend-geneeskundige der Bank
Otn op diens zitting te verschijnen.
°aar het voor de Bank onmogelijk is
Otn zonder medische gegevens den
'etroffene uitkering te verlenen, kan

uitkering eerst plaats vinden,

nadat getroffene door den controle-
rend-geneeskundige der Bank is ge-
zien.

Aangezien het door de bestaande
verkeersmoeilijkheden voor genoem-
den geneeskundige zeer moeilijk valt
om zijn huisbezoeken te doen, is het
voor den getroffene te meer van be-
lang om. zich ten spoedigste onder
diens controle te stellen.
Hoewel "de Ongevallenwetten straf-
bepalingen tegen de te late inzending
der ongevalsaangiften door de werk-
gevers bevatten en elk recht van ge-
troffene op schadeloosstelling kan
verloren gaan, indien hij niet aan de
oproeping vanwege de Bank of haar
geneeskundigen voldoet, en de Bank
deze strafmaatregelen, zo dit nood-
zakelijk is, zal toepassen, is het, zoals
vanzelf spreekt, voor een vlotte uit-
voering der wet veel wenselijker, dat
zowel door de werkgevers als door de
werSnemers, zoveel in ieders vermo-
gen is, zal worden medegewerkt om
het inzenden der aangiften uiterlijk
binnen de door de wet gestelde ter-
mijn, doch liefst zo spoedig mogelijk,
te bevorderen. Van de werknemers
mag bovendien toch stellig worden
verwacht, dat zij in hun eigen belang
steeds aan de oproep van den con-
trolerend-geneeskundige zullen ge-
volg geven en hem bij niet daaraan
kunnen voldoen daarvan zo spoedig
mogelijk in kennis stellen.

In verband met het hiervoren ver-
melde zijn o.m. de navolgende arti-
kelen van belang.
Artikel 66 der Ongevallenwet 1921.
Artikel 62 der Land- en Tuinbouwon-
gevallenwet 1922.

1. De werkgever, in wiens verzeke-
ringsplichtige onderneming aan
een verzekerde een ongeval in ver-
band met zijn dienstbetrekking
overkomt, of hij, die den werk-
gever ter plaatse van het ongeval
vertegenwoordigt, is verplicht te
zorgen, dat, zodra de gevolgen van
dat ongeval geneeskundige hulp
nodig maken, die hulp wordt in-
roepen.

2. De werkgever*) of hij, die dezen
ter plaatse van het ongeval ver-
tegenwoordigt, doet binnen 24 uren
na het verlenen van de genees-
kundige hulp en in alle gevallen
binnen tweemaal 24 uren, nadat
de gevolgen van het ongeval ge-
neeskundige hulp nodig maken,

tegen bewijs van ontvangst aan-
gifte van het gebeurde door in-
levering van een ingevuld formu-
lier in duplo ten kantore der pos-
terijen, binnen welks kring de
aangever zijn woonplaats heeft of
geacht wordt te hebben of binnen
welks kring het ongeval heeft
plaats gehad.
De aangifte kan ook geschieden ten
kantore van de Raad van Arbeid.

Artikel 27 der Ongevallenwet 1921.
1. Het Bestuur der Bank is bevoegd,

zo .dikwijls als het zulks nodig oor-
deelt, den door een ongeval ge-
troffene op te roepen of te doen
oproepen, alsmede hem ter plaatse,
door of vanwege het Bestuur te
bepalen, te ondervragen of te doen
ondervragen en door een of meer
deskundigen, door het Bestuur
daartoe aangewezen, te doen on-
derzoeken. De medische adviseur
en de controlerend-geneeskundigen
der Bank zijn bevoegd, ook zonder
opdracht van het Bestuur, een
getroffene op te roepen, te onder-
vragen en te onderzoeken.

2. Indien -een 'getroffene, na tijdig
opgeroepen te zijn, niet verschijnt
of indien een getroffene weigert
hetzij de door of vanwege het Be-
stuur, door den medischen advi-
seur of door den controlerend-
geneeskundige gestelde vragen te
beantwoorden, hetzij zich door
de(n) door het Bestuur aange-
wezen deskundige of deskundigen
of door den medischen adviseur of
den controlerend-geneeskundige
te laten onderzoeken, beslist het
Bestuur, indien voor het niet vol-
doen aan de oproeping of voor
weigering van den getroffene geen
deugdelijke grond aanwezig is, dat
het recht op enige schadeloosstel-
ling ingevolge deze wet verloren is
gegaan, te rekenen van de dag,
waarop hij ter voldoening aan de
oproeping had moeten verschijnen,
de gestelde vragen had moeten
beantwoorden, zich had moeten
laten onderzoeken, enz.
Ten aanzien van de Land- en
Tuinbouwongevallenwet 1922 gel-
den dezelfde bepalingen (art. 50
L.O.W. '22).

*) Ten aanzien van de Land- en Tuin-
bouwongevallenwet 1922: de werk-
gever, die niet .als lid ener Bedrijfsver-
eniging is toegelaten (dus die bij de
Rijksverzekeringsbank is aangesloten).

Ter gelegenheid van de opening van de sportterreinen der bedrijfsgemeenschap
„Esvaha" t» Den Haag hield de heer H. J. Woudenberg, commissaris van het

N.V.V., een toespraak. (Foto: ^Arbeid").

ROEIEN

V en A,verleent a//e steun

Men herinnert zich nog het artikel:
Waarom *s roeien geen volkssport, in
één der vorige nummers van ,^Arbeid".
Hieronder laten wij het commentaar
van Vreugde en Arbeid volgen.

M et genoegen heeft de leiding van
V. en A. de reactie geconsta-

teerd, die het artikel onder de titel
„waarom is roeien geen echte volks-
sport", heeft teweeg gebracht. Echter
geeft dit artikel geen afdoend ant-
woord op de vraag: Is roeien een
volkse sport, ja of neen. Deze vraag
heeft immers niets te maken met het
financiële probleem.
In het antwoord-artikel wordt een
weg aangewezen, om de roeisport zo-
genaamd te populariseren. Hiervoor is
geld nodig en de bron wordt de werk-
gemeenschap V. en A. geacht.
Het is in die verband wel eens aardig
te wijzen op de feitelijke ligging van
deze figuur.
Het geld van het N.V.V. wordt door de
werkers dezer bond uit alle delen des
lands bijeen gebracht.
Roeien valt als sport onder de licha-
melijke ontwikkeling voor de arbei-
ders. Hoe het met deze ontwikkeling
over het algemeen gesteld is, kan als
bekend woiden verondersteld.
Indien nu, zoals bij elke goede organi-
satie, een bepaald bedrag voor een be-
paald doel wordt uitgetrokken, dan
moet dit ^eld een zo groot mogelijk
aantal leden ten goede komen en
bovendien moet die tak van sport wor-
den ingevoerd, die op zo veel mogelijk
plaatsen door te voeren is en het

Op vele plaatsen in ons vaderland Is
water, maar of het voor roeisport ge-
schikt zou aijn, is vers twee.
Hoe komen we met de huidige grond-
stoffenpositie aan voldoende roeimate-
rieel, om van een behoorlijke invoering
te kunnen spreken. En dan de leraren,
waar vinden we die om deze opzet een
kans van slagen te geven.
Wij brengen al deze zwarigheden niet
om te bewijzen, dat roeien geen volkse
sport ^zou 'iijn, het tegendeel is waar.
Wij gaan riier zo diep op in, omdat we
met de volkse sport in Nederland bij
niets kunncr aanknopen en zeker
alles van de grond zullen moeten op-
trekken. Hiertoe is een straffe fusie
van alle sportbonden in één hand
noodzakelijk, waarbij voorop dient te
staan, dat de rijkere sporttak, zoals
voetbal, de armere, zoals roeien, dient
te steunen.
Maar we zijn nog niet zo ver; en
waren we wel zo ver, welke sport zou
dan eerder aan bod behoren te komen,
om met geldelijke steun van alle in-
stanties, voor den scheppenden mens
doorgedrukt te worden, roeien of ath-
letiek? Is. de aanleg van sportvelden
niet sintelbanen, waar duizenden
mannen en vrouwen nieuwe levens-
kracht kunnen opdoen, niet eerder
aan bod dar: de bouw van roeiboten,
als we, en dat is het cardinale punt,
maar een bepaald bedrag te verteren
hebben? /

Maar is de massale sportbeweging in
ons volk ingegroeid, dan zal het roeien
de plaats krijgen, waarop het recht
heeft in ons waterland met zijn volk
van zeelui, vissers en vrachtvaarders.
Overigens liet V. en A. met" spanning
de stappen van voortvarende lieden
tegemoet en belooft alle mogelijke
steun.



Overpeinzingen
in de

Oogstmaand

B reed is de polder — breed van
horizon, breed door zijn vlakte, breed

door de vierkante vlakken der weiden
en breed door de stoere dijken. Hoog
daarboven welft de hemel; de zware,
regenbeladen westerwolken, die de
aarde beklemden, zijn weggedreven
Een lichte bries veegt de lucht schoon
en het zomers blauw weerspiegelt zil-
verig in de sloten. De stille zwijgende
sloten van onze stille polders, die toch
zo vol leven en geluid zijn.
Oud is dit land geadeld door
eeuwen, maar altijd nog jong en fors.
Mensen en dieren vernieuwen zich en
bij alle vernieuwingen behouden zij
hetzelfde karakter. Het beeld, dat
den oud-Hollandsen schilder onsterfe-
lijkheid bracht, is onsterfelijk op
zichzelf en zelfs de ietwat naïeve
woorden, waarin de achttiende-eeuwer
Poot de Hollandse polder bezong, heb-
toen een klank, die ook voor ons nog
altijd vertrouwd en waar is.

- Zo beschreef —
POOT

het „Akkerleven"

H oe genoeglijk rolt hei leven
Des gerusten lantmans heen.

Die zijn zaligh lot, hoe kleen,
Om geen koningskroon zou gevent

Als een boer zijn
't Glimpend kouter door de klont
Van zijn erffelijken gront, —
In de luwt der hooge bosschen,
T7oorf ziet trekken; of zijn graen
't Vet der klat met gout belaên;
Of zijn gladde mellekkoeien,
Even lustigh, even blij
Onder 't grazen, van ter zij,
In een bogtigh dal hoort loeien

De Hollandse polder is een toonbeeld
van rust en vooral van rustige arbeid.
Rust en werk zijn er in vergroeid tot
een nieuwe eenheid en de dieren
vormen in dit patroon levende motie-
ven. Zonder zorg zijn .die dieren Het
leven gaat hun voorbij als eer» trage
schakeling van dagen, maar toch zin-
vol als het even trage stromen van
onze vaarten en kanalen.
Zo was het 300 jaar geleden, zo is
het nu nog.
Op het boerenland zijn In de loop
der tijden niet zoveel veranderingen
geweest als in de grote steden. Daar
koepelt de hemel nog als een azuren
scherm met verbleekte randen over
de vredige rust van den buiten. De
zomerwolken hangen als witgebleekte
plekken in dat felblauwe scherm. In
de polder grazen de dieren. Het hek
staat op de dam te wachten. De tijd,
de regen en de zon hebben het hout
ingevreten vermolmd. Zomerdag in de
polder.

C7-̂  KENNEN GEEN

BIJ DE FOTO's:
Boven: Reproductie naar een
schilderij: „De stier" van Potter.
In 't midden: Moederpaard. met
veulen, een toonbeeld van lande-
lijke innigheid.

ZORGEN
Onder-links: Zeug met
drinkende biggen.
Onder-rechts: Jonge
speelse kalveren in de
wei.

Foto's: „Arbeid".

In de Weide staat een koe. Zij is jong
en groot en sterk. Als zij haar flanken
behagelijk schurkt tegen het hek op
de dam, trillen de palen nog lang
na. De koe is zwartbent,, van het
goede soort, zoals ze dat in ons iand
hebben, waar de boeren de koeien
verzorgen als. hun eigen kinderen
Breed staat ze dan een poos. roerloos,
als een eeuwige rots.
Boven de brede neus plooien sterke
rimpels, als dacht de koe aan moei-
lijke problemen. Moeilijke problemen?
Ja, is het dan niet lastig als ge de
hele weide rond bent geweest, overal
hetzelfde goeie gras naar binnen
trekkend en dan toch» het beste

plekje wilt vinden met het lekkerste
gras? Dik en zwaar hangt de uier —
het „jaar" zegt de boer - omlaag.
Straks, als het „meikerst ij d" is, zal
de boer het vloeibaar mengsel van
zonnewarmte en aardse vruchtbaar-
heid er uit doen spuiten, zodat het
schuimend, dampend in de emmer
omhoogbelt. Doch zover is net nu nog
niet. De koe staat nu op "het veld en

/ staaroogt naar de dingen om haar
heen. Oude, vertrouwde üingen, boe-
renhuizen en schuren, het krakende
hek op de dam, de oude wilg aan het
water.
Voor haar garneert de sloot als een
licht groen lint het donkergroene flu-

weel van de dauwige weide. In de
verte kronkelt de trage vliet zi.in
eeuwige klatergang. De koe ziet al
dat wonderschone. Traag zwaait de
staart de vliegen van de brede rug
af. Levende rust in landelijke stilte-
Lekker modderig is he,t aan de sloot-
kant, waar het land geen volkomen
afscheiding meer vormt met het
water. Half op haar zij ligt de zeug
in de bagger. Een dikke, vlezige poot
hangt zwaar af in het kroos van de
ondiepe sloot. De zon doet de mod-
derlaag pp de bovenkant van haaf
lichaam drogen en barsten, als de
fijne .adertjes bij sarongs. Dan streelt
er een kitteling over de huid en het
varken moet zich dan omdraaien en
schurken en knort van behagelijk-
held.
Het varken ligt met gesloten ogeh
alsof het slaapt, maar in werkelijk-
heid doet ze dat om zo intenser te
kunnen genieten van de koesterende
zon en het lauwe slootwater, van de-
breizachte peluw van donk'er drab.
Daar hoort het varken plotseling de
mensenstap en ook wij beleven iets
onverwachts. Het grote varken knort
verschrikt en dan springen er naast
en er voor kleine, rozigwitte wezen-
tjes op, met kleine schreeuwende ge-
luidjes als hongerige babies. Moeder
met kroost. Moedervarken met haar
kindertjes. En later, als de lomige
stilte het varkensgezin de plotselinge
opschudding, teweeg gebracht door
dien dommen mens, al weer heeft ver-
geten, dommelt het grote varken weer
in, met naast en onder en tassen de
poten de kleine, gulzige biggetjes, die
opdringerig duwen en wringen om
veel en lekker bij moeder te kunnen
drinken.
En er zijn nog meer dieren in het
veld. Een paard, geiten, vogels. Het
paard loopt traag zijn drentelgang
van een ogenblik van nietsdoen. Na-
denkend trekt het malse grasspriet-
jes af. Dan plotseling draaft het, zo
maar voor eigen plezier, -als een
speels kind en staat weer stil, de kop
omhoog naar 4» blauwige lucht.
Nog verder, in een afgesloten deel
van het weiland, lopen een paar
geiten. Kleine wittigheid; es in een
zee van groen. Tevreden mekkeren ze
af en toe. Heerlijk warmt öe zon. Fris
en jong is het malse gras. De laatste
dauwdroppen glinsteren om de zilve-
ren wilgenblaadjes.
Omhoog cirkelend juicht de leeuwerik
zijn vreugde uit over de zomerse dag.
Eenden ploeteren in de sloot. Een
enkele boerennachtegaal steekt de
kop boven water, maar vindt het te
warm en blijft maar liever beneden.
Kieviten vliegen af en aan en ver-
zamelen reeds in trekgroepen.
Ze is de rurit van het larm.
Dan draaft een veulen met lange,
slanke benen en schevp-gelijnde,
maar toch mollig-ronde spierbundels
hinnekend langs een haag — de korte
staart pluimt bij de draf in de lucht.
Sierlijk en zwevend, als een sportief
meisje van onze twintigste eeuW,
danst het voorbij en on^e ogen om-
vamen dat alles om ieder stemmings-
deeltje van dit land tot in diepste
diepte te genieten.



een taaie plant
Z onder twijfel is de lezer bekend met

den legendarischen heer Repelsteel-
tje. Dat was de knappe kabouter, die
voor de diep bedroefde boerendoch-
ter goud spon uit stro. Wat de lezer
zich echter waarschijnlijk niet be-
wust is, dat is de betekenis van deze
Haam „Repelsteeltje", want die heeft
inderdaad iets te maken met spin-
nen en tot op zekere hoogte met stro
en zelfs ook iets met goud, al is het
dan ook geen goud in baar. „Repel-
steeltje" is eigenlijk niet anders dan
>,vlasstengel", - - een vlasplant, die
gerepeld is, d.w.z. waar de zaadbol
afgeslagen is. Dat afslaan van de
zaadbol heet „repelen" en de droge
bossen vlas worden, zolang ze nog
niet bewerkt zijn, ook wel aangeduid
als vlasstro. Uit dat stro spinnen we
goud in de vorm van de kostbare lin-
nen weefsels. Het is dus niet zo
Vreemd, dat de kabouter uit het
sprookje, die goud uit vlas moest
spinnen, Repelsteeltje heette.

Het sprookje is nog altijd waar. Vlas
is een gewas, waar goud in zit. Geen
landbouwgewas levert een grotere

waarde per hactare op en, wat meer
zegt, geen enkel gewas schept een
grotere arbeidsgelegenheid.
Het is een uiterst fijn en teer plant-
je, dat in het vroege voorjaar de
vlasakkers groen maakt. Het lijkt een
gewas, dat tegen geen enkele kwade
kans van ons klimaat bestand is.
Maar dat is niet meer dan schijn.
Het komt wel eens meer voor, dat
een wezen uiterlijk teer en zwak, in
werkelijkheid een ongelooflijk taaie
binnenkant heeft ...

de foto's:
Links-boven: Textiel-punten, zoals zij
9roeien.

der: Het vlas op stapels —
oogst half geborgen.

boven : Vlas is geen gewas,
zonder handschoenen aan te \MK-

Zo is vlas. De planten staan op de
akker zo dicht als haren op een
hond. Ze dragen een alleronschul-
digst wit of blauw bloemetje.. Maar
ondertussen . groeit er in die harde
stengel een vezel zo taai als er vrij-
wel geen ander is.
Honderd dagen groeit het vlas. In
honderd dagen moet het tien handen
hoog zijn. Dan komt de vlasser en
plukt de planten bij handen vol uit
de droge, kruimelige grond. Op dat
moment is het nog een vrij onaan-
zienlijk product. Niet meer dan een
dorre, droge stengel met een klein
zaadknopje aan het eind en men kan
zich nauwelijks voorstellen, dat dit
nu zo'n waardevol voortbrengsel van
onze bodem is. En toch is dit laatste
een onaantastbare waarheid. Eerst
worden de zaadbolletjes van de plant
afgerukt; dat is het repelen. Op die
manier scheiden we zaad van sten-
gel. Een soed eewas vlas levert om-
streeks 5000 kg ereregeld stro op on
800 kg lijnzaad. Beide delen van het
gewas zijn kostbaar en zijn vooral
een bron voor verdere arbeidsge-
legenheid.-
De eerste taak is nu de taaie vezel
uit de stengel los te maken. Daartoe
moeten de houtachtige bestanddelen
van de stengel aangetast worden en
van ouds wordt dat gedaan met be-
hulp van de ..onzichtbare wereld",
d.w.z., met medewerking van bacte-
riën. We leggen het vlas in het wa-
ter, of we leggen het op dauwnat
land en heel spoedig treedt er dan
een » rottingstaacterië op, die van de
houtvezel leeft en deze daardoor zijn
stevigheid ontneemt. Nu wordt de
harde stensel toegankelijk Nu wordt
het mogelijk er de taaie vezel uit los
te maken.

.
echts-onder : Vlassen is een warm

Foto's:

Deze gedeeltelijke ontbinding van de
houtachtige delen heet het rolen, een
woord, dat trouwens in nauw verband
staat tot rotten en dit verband üal
nu ieder duidelijk zijn.

Als de stengel weer gedroogd is komt
de tweede bewerking aan de beurt:
het braken, Braken is weer een
woord, dat een nauw verband vtr-
toont met breken en inderdaad ?e
nieuwe bewerking is een breekproces.
Met een harde ijzeren wals worden
de houtvezels gekraakt en verpoei-
erd. Daarmee wordt het laatste
schijntje weerstand van de vlassten -
gel opgeruimd en nu kunnen wij er
rustig het houtstof uitkloppen ^m
het schone, blanke lint. de zuivere
vlasvezel, over te houden. Dat is het
zwingelen en als dat gebeurd is. heeft
het vlas zijn eerste eindstadium be-
reikt. Eerst daarna wordt het ge-
sponnen tot de linnen draad, waar-
uit de sterkste weefsels worden vnr-
vaardigd.
De hele verwerking eist veel arbeid,
dat spreekt vanzelf. Alleen reeds het
telen vari het vlas zelf brengt een
loonuitgave mee van ongeveer f 300
per hectare. Daar komen dan nog
honderden guldens bij voor het repe-
len. het roten, het braken en het
zwingelen. Al deze werkzaamheden
kunnen worden verricht in de ge-
meente, waar het vlas wordt geteeld
en daardoor betekent' het bezit van
een uitgebreide vlasverbouw een be-
hoorlijke bestaanskans voor de plat-
telandsarbeiders. Vroeger was dat een
arbeidsgelegenheid. die maar heel
weinig op prijs werd gesteld. Vooral
het braken en zwingelen van het vlas
veroorzaakte een stofwolk, die voor
de longen van de arbeiders ramp-
spoedig was. De grote'uitbreiding, die
in de'vorige eeuw de tuberculose had
onder de Friese arbeiders, moest .des-
tijds dan ook zeker voor een belang-
rijk deel aan de vlasbewerking in
slecht ingerichte werkplaatsen wor-
den toegeschreven.

l— ^^fi ,
L. CJI L

Oud gewas
met een rïieawe

toekomst

Maar, zoals bij zoveel ongezond werk
heeft ook hier de techniek uitkomst
gehracht. Wie in een moderne vlas-
serij komt, ontdekt geen spoor van
stof in de lucht. Alles wordt zorgvul-
dig weggesogen- en alleen het pret-
tige, scheppende werk blijft over. Het
is werkelijk een voldoening om uit de
ruwe. gekreukte vlasstengels het
mooie, blanke lint te voorschijn te
toveren. Een echte vlasser is-er dan
ook trots op.
Wij hebben vlas nodig. En niet al-
leen, omdat onze textielvoorziening
aanvulling met vezelstoffen dringend
nodig heeft. Natuurlijk legt dit iaat-
ste op het ogenblik het meeste ge-
wicht in de schaal. Maar reeds voor-

dat de oorlog uitgebroken was, was
de herleving van de vlasteelt in ons
land begonnen. Sinds enkele jaren
werkt een bijzondere landtaouwconsu-
lent, ir. L. J. A. de Jonge, aan de ver-
betering van de teelt en verbetering
van de verwerking. Met vlascursus-
sen, vlassersvakscholen en de stich-
ting van moderne rotingsinstaUaties
en.zwingelapparaten is het hele vlas-,
bedrijf gemoderniseerd. De vlasfa-
brieken worden daarbij tegelijk on^
derhanden genomen en zo krijgen we
langzamerhand weer een voortreffe-
lijke gelegenheid in het eigen land
om goed linnen te winnen. Dat was

wel nodig, want de vlasteelt had zich
de laatste jaren uitgebreid van het
dieptepunt van 2000 ha in 1932 cot
de 20.000 ha, die wij op het ogen-
blik verbouwen. Daarvan kon slechts
6000 tot 7000 ha in ons eigen land
worden verwerkt, de rest ging naar
België. Reeds aan het eind van 'net
vorige jaar was de Nederlandse ca-
paciteit opgevoeKl tot 12.000 ha en
binnen afzienbare tijd hoopt men zo-
ver te komen, dat de gehele Neder-
landse vlasoogst door Nederlandse
arbeiders verwerkt zal worden.

Het stichten van deze agrarische in-
dustrieën is van groot belang. Over
het algemeen heeft ons platteland te
weinig arbeidsgelegenheid buiten het
boerenbedrijf. Dat was één van rle
oorzaken, waardoor de seizoenwcrk-
loosheid in onze dorpen zo hoog
pleegt te zijn. Wanneer wij nu ge-
wassen gaan telen als vlas, die juist
in de stille maanden extra werk mee-
brengen, dan wordt daarmee de
werkloosheid op de gezondste wij^e
bestreden, namelijk door hoog oro-
ductieve arbeid mogelijk te maken.
Vlas is dus, hoewel het slechts en-
kele tienduizenden ha beslaat, wel
een van de belangrijkste gewassen,
die wij in deze tijd op onze Neder-
landse bodem telen.



D e slag begint! Overal op de
Nederlandse akkers zwaait de
zicht door het koren. In de

zuidelijke provincies rijen de scho-
ven zich reeds aaneen; in het westen
van het ' land en in het noorden
staat de oogst nog grootendeels
te velde, maar ook daar neemt
het grote werk van de berging
van ons graan een aanvang. Veel
hangt er dit jaar van af. De aan-
dacht van geheel Nederland is ge-
spannen op het goed en droog bin-
nenkomen van het graan, dat ons
voor een jaar brood moet verschaf-
fen en — al gaat het nog buiten de
belangstelling van "duizenden om -
van het korenland naar de broodtaon
is het maar één pas.
Het zijn de boeren, die deze pas
maken. De boeren, die reeds de vorige
herfst de rogge en de tarwe zaaiden
en dit jaar de korenbouw aangevuld
hebbqri met zomertarwe en haver en
gerst. Dit voorjaar ook. hebben zij
erwten gezaaid en bonen, zij hebben
hun suikerbietenvelden aangelegd,
hun aardappels gepoot en veevoeder
verbouwd en zo zorgen de Neder-
landse boeren," dat de honger buiten
de grenzen blijft.

voor de buitenlandse markt en daar-
door blootgesteld waren aan een ge-
nadeloze concurrentie, werken zi.ï
thans weer voor de verzorging van
het eigen volk In plaats van leveran-
ciers voor de wereldmarkt, zi.ir zii
thans weer teruggekeerd to,t hun
historische taak van keukenmeesters
van het volk.

Zo was het natuurlijk in vroeger
eeuwen ook. Vroeger, d.w.z voordat
het handelsverkeer een grote omvang
aannam, werkte iedere boer voor de
streek, waarin hu woonde. Hij Dracht
zijn varkens, zijn graan en zijn boter
naar de markt in de nabijheid en zo
leefde de boer met zijn streek mee
en de streek met den boer.
Het is ook al weer eeuwen geleden,
dat de eerste wijzigingen op dit ge-
bied zichtbaar werden. Wie kent niet
de legende van het Vrouwtje van
Stavoren, de rijke koopmansvrouw.
die een lading graan over boord liet
gooien? Dus 'toen al, zo in de 14de
eeuw, was er scheepvaartverkeer om

graan te halen uit verre landen en
dat Nederland zo'n vooraanstaande
plaats heeft weten te veroveren op
scheepvaartgebied. is. zeker voor. een
groot deel te danken aan de behoefte
van West-Europa aan levensmiddelen.
Sinds de stoom, de electriciteit en de
motor het transport .veroverd hebben
en. de kunstmest de landbouw, heb-
ben wij ons meer en meer toegelegd
op de voorziening van andere streken
met onze bijzondere Nederlandse
peoducten en hebben wij tegelijker-
tijd graan en veevoeder laten komen
tot van de andere kant van de aard-
bol. ,
Maar voor het ogenblik is dit alles
historie. Thans telen wij weer het
eigen graan voor het eigen volk en
zijn vve voor de voeding van onze 9
millioen mensen aangewezen op de
weinig meer dan 2 millioen h. a cul-
tuurland, waarover wij ^ beschikken.
In grote trekken kan gezegd worden,
dat er per hoofd van de bevolking
ongeveer een kwart hectare land be-
schikbaar is. Dat is nogal een flink
stuk. Een volkstuintje is gemiddeld
300 m2 groot. Een kwart h.a. is 2500
m'- en als we voor iederen Nederlan-
der, hoe jong of hoe oud hij ook is,
2500 m2 grond hebben om er \cedsel
voor hem op te telen, lijkt die taak
toch nog niet zo hopeloos.
Inderdaad, die taak is niet hopeloos.
en aan de . andere kant toch weer
niet zo gemakkelijk, als men uit de
berekening van de nuttige oppervlak-
te per hoofd zou a-fleiden. Er moet
méér geteeld worden dan alleen
graan. Graan, brood, hoe belangrijk
dat ook is. is niet voldoende om op
te bestaan. Wij hebben ook aardap-
pels nodig; maar brood en aardappels
zonder een stukje vlees en wat vet,
zonder boter, kaas of worst is even-
min genoeg; en een koffietafel zon-
der suiker, een ontbijttafel zonder
jam, dat alles zou slecht bij de
Nederlandse levensgewoonten passen.
Al deze producten moeten gehaald
worden van die 2500 m2, die er voor
ieder van ons klaar liggen' de boter-
ham met appelstroop evengoed als de
stamppot en de worst.

wordt geleverd door de zuivelproduc-
. ten en daarom is het van zoveel be-
tekenis, dat onze veestapel voldoen-
de op peil gehouden wordt. Er bestaat
echter ook een ander middel om aan
vet te komen en dat is de verbouw
van koolzaad. Koolzaad is ook al
weer zo'n gewas, dat aan oude tijden
doet denken. In de vorige eeuw ver-
bouwden wij er tienduizenden h.a.
van en het koolzaad leverde ae oüe,
waarin we vis bakten en pannekoe-
ken, maar deze olie is reeds lang op
de achtergrond gedrongen. Het kool-
zaad heeft de concurrentie niet
kunnen volhouden tegen de goedkope
vetten uit de tropen, zoals de klap-
perolie en'de grondnoten-olie, waar-
van vooral de laatste als slaolie de
wereld heeft veroverd.
Merkwaardig genoeg ontmoetten el-
kaar hier in onze gematigde streken
vetsoorten uit de warmste en de
koudste delen van de wereld. Want
niet alleen de tropen leverden vet;
niet minder belangrijk was de vet-
winning in de Ijszeeën, waar de
traanrijke walvissen bij honderden
en duizenden werden bemachtigd, en
zo werkten Noord- en Zuidpool ener-
zijds en Indië en Afrika anderzijds
er aan mee om in ons land het
koolzaad van de boerderijen te ver-
drijven.
Thans komt koolzaad weer in de be-

Het is in het bijzonder het vet-
vraagstuk, dat ons zorgen baart.
Tot nu toe is onze enige vetbron het
vee. Vet van de varkens, vet van de
koeien en vooral vet uit de melk.
Dit laatste is het belangrijkst. Drie
-kwart van ons huidige vetverbruik

Onze boeren zijn wel In een geheel
andere positie gekomen dan de laat-
ste tientallen jaren het geval was.
Terwijl zij voorheen moesten werken



langstelling. Een hectare koolzaad
levert duizend kilo vet en dat is
meer dan bij de huidige stand van de
melkproductie zeven of acht koeien
doen. Geen wonder dus. dat th'ans
een grote campagne gaande is om
de koolzaadverbouw zo hoog mogelijk
op te- voeren. Dat koolzaad oogsten
•we dan wel pas het volgend jaar,
maar in ieder geval voorkomen we er-
een totaal vettekort mee.

We zijn door ons land rondgetrokken.
We hebben de boeren gezien, die hun
erwten alreeds gemaaid hadden en
nu hun oogst op „ruiters" metten.
We hebben de Limburgse boeren met
de zicht aan de gang gezien en in
het Gelderse op een enkele grote
boerderij de zelfbinders. Op het mo-
ment. dat de lezer dit blad onder de
ogen krijgt, zullen de macüines reeds
ratelen door de uitgestrekte polders
van Holland, Zeeland, Friesland en
Groningen; dan is de slag over de
gehele linie begonnen. Het is een
moedgevend gezicht om krachtig
landvolk aan de arbeid te zien.
Van oudsher symboliseert de koren-
aar de oogst. Een prachtig symbool,
dat de wijding der eeuwen draagt.
Maar zoals we reeds zeiden, is het
niet meer graan alléén wat wij te
oogsten hebben; zelfs is graan niet
meer het belangrijkste; aardappelen,
vlees, boter, groente, suiker en peul-
vruchten hebben reeds lang een zo
grote plaats in de volksvoeding inge-
nomen, dat het graanverbruik door
de mensen niet meer dan 10 tot 20

procent van de totale voeding uit-
maakt.

Ook het boerenleven is daardopr ver-
anderd. Vroeger was de oogst een
korte ^spanne tijds, waarin met man
en macht het koren moest worden
binnengehaald, thans strekt zich de
oogsttijd uit over vele maanden van
het jaar; na het hooi komen kool-
zaad, erwten en wintergerst, tegelij-
kertijd begint op de zandstreken
reeds de rogge, daarop volgen de tarwe
en de haver. Die zijn nog niet weg
of wij beginnen weer aan de bonen;
na de bonen komen de aardappelen
en als hekkensluiters fungeren de
suikerbleten.
Als wij de grasoogst er bij rekenen,
die door het inkuilen en drogen van
jong gras thans reeds half Mei be-
gint, dan is de boer gemiddeld zes
maanden van het jaar" bezig met
oogsten in een of andere vorm, maar
toch blijft Augustus dé oogstmaand.
Wie „oogst" zegt, denkt aan de
zomer. Hij denkt aan lange rijen
wagens en steeds groeiende schelven,
waarin het graan wordt opgeslagen.
Zoals de korenaar het symbool is van
de gehele landbouwproductie, zo is
de maand Augustus de maand, die
het begrip oogst in zich draagt.
Thans zijn we-hèzig aan oogst 1941
en wellicht was er nooit in Neder-
land een oogst, waar zoveel van af-
hing. Wij leven als het ware onder
het teken van de korenaar en als dat
teken zijn spreekwoordelijke over-
vloed gestand doet, dan kunnen we
de komende wintermaanden met een
tamelijk gerust hart tegemoetzien.
Een jaar arbeid wordt ingehaald; een
jaar voorraad wordt opgeslagen. Zo
is de oogst het punt, waar verleden
en toekomst elkaar treffen; vandaag
oogsten wij.

BI J DE FOTO's:

1. ledere appel is er één. Een appelpluk-
ker aan het werk.

2. In vele boerenbedrijven geschiedt het
maaien nog op de aartsvaderlijke ma-
nier met de „zicht".

3. Machtig dreunen de machines over Het
goudgele korenveld.

4. Daar staat het toekomstige brood. De
zon en de wind werken samen, om het
graan zo goed mogelijk te maken.

5. De oogst is nog niet van het land, of de
ploeg staat er al weer in.

5. De erwten-oogst it
in volle gang.

7. De „gouden" oogst
is wel een glimlach
waard.

8. Op uitgestrekte vet-
den staan de pie-
pers te wachten om
gerooid te worden.

9. De slag begint.
foto's: ,^.rbeid".



Dam-rubnek
No. 4.

E. Saint-Maurice.-

Zwart

Uit het /even van een honingbij

Oplossingen vraagstukken van 27 Juni.
Klasse A.
No. 11. 20—14 (1x40. Op 10x19 volgt
door wit 3—25 hetzelfde verloop) 35 x
44 (10x19) 3—25. Hierna volgt op
zwart 45—50 wit 39—34. Op zwart
38—42 wit 44--40. Op zwart 19—23"
of 19—24 wit 39—33 en 44—40, 25 X
3ö. Er blijft voor zwart dus alleen over
38—43, wit 39x48, zwart 45—50, wit
25—34 (dreigt met 39—6) zwart dus
50—45, wit 44—40 met winst pp tempo.
No. 12. 50—45 (40x49) 28—23 (49 x
47) 23x5 (47x29) 5x34. De eind-
stand is bijzonder aardig, omdat het
schijnt, dat zwart, door 24—30 te spe-
len, de witte dam altijd afneemt, met
remise. In werkelijkheid echter is
zwart verloren. Op zwart 35—40 volgt
wit 34—30 met winst. Op #wart 24—
30 volgt wit 45—40! en verder:
Ie. Zwart 30x39, wit 40—34 en 25x34.
2e. Zwart 35 x 44, wit 34—40 en 25 x 34.
Een geestige slotstand.

Klasse B.
No. 11. 27—22 (18x27) 32x21 (23x
34) 44—40 (17x37) 40x16.
No. 12. 10—4 (33—38) 4—15 (38—43)
35—30 (43—49) (a) 15—24 (49x35)
24—2 met winst.
(a) Op zwart 43—48 wit 40—34 zwart
48—37 wit 15—42 zwart 37x48 wit
30—25.

De prijswinnaars.
De prijzen zijn gewonnen door:
K. Winia, Stortenbeker straat 108, Den
Haag.
H. C. Fieëte, Langégracht 81, Leiden.
De prijswinnaars ontvangen een lijst-
je, waaruit zij een boek kunnen
kiezen.

Onze wedstrijd.
Ook de nu volgende vraagstukken

zijn verre van gemakkelijk. De groot-
ste moeilijkheid geeft het vraagstuk
no. 4. De auteur heeft een aantal
vraagstukken met dammen gemaakt,
waarin hij steeds iets moois te zien
geeft. Het vinden van zo'n oplossing
geeft dan ook voldoening.
In klasse B. is no. 3 van een onbeken-
den auteur. Een oud vraagstuk al,
maar dat niets van zijn waarde heeft
verloren. Evenals de maker er van, is
het voor de meeste dammers onbe-
kend. No. 4 verscheen jaren geleden
in „Le jeu de dames" als probleem
van R. Haesebrouck te Armentières.
Spoedig daarop bleek, dat het een
voorganger had in "bij na gelijke stand,
van J. Wagenaar te Oosterblokker.
Wij hebben het daarom op deze naam
hersteld.
Ook.in klasse B. is er ditmaal wat uit
te zoeken. Zoals bekend, kan men in
één klasse mededingen en de oplos-
singen van alle gedurende de maand
Augustus verschijnende vraagstukken
tegelijk inzenden. Dit ziin dan de
nummers l tot en met 10. De num-
mers l en 2 verschenen in de rubriek
van de vorige week.

K l a s s e A.
No. 3.

L. Tévan, Rijsel.

Wit
Zwart: 8 sch. op l, 5. 8, 13, 17, 18, 19,
37. Dammen op 3 en 45.
Wit: 12 sch. op 15, 16, 24, 27, 28, 29,
30, 34, 39, 43, 44 en 48.

• K l a ss e B.
-No. 3.

Zwart

Wit

Zwart: 5 sch .op l, 17, 29, 34 en 41.
Wit: 6 sch. op 8, 20, 27, 28, 35 en 42.

No. 4.
J. Wagenaar Jr., Oosterblokker.

Zwart

Zwart: 11 sch. op 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16,
18, 19, 22 en 23.
Wit: 11 sch. op 21, 25, 33, 34, 35, 37,
38, 39, 41, 43 en 49.

Voor alle vraagstukken geldt: „Wit
begint en wint".
Oplossingen worden ingewacht tot
uiterlijk 15 September.

Adresseren: Redactie Weekblad
„Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.
Op adres duidelijk Damrubriek ver-
melden.

Oplossing pazzle no. 26
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= DIAMANT

Wit

Zwart: 13 sch. op 10, 11, 12, 13, 17, 19,
20, 21, 23, 24, 27, 29 en 36.
Wit: 13 sch. op 28. 32, 34, 35. 37, 38, 39,
40, 44, 45, 47, 49 en 50.

Zoals men uit de tekening ziet, waren
er 16 diamanten, 16 saffieren en 28 ro-
bijnen, tezamen voor een waafrde van
f 50.000.

De prijzen vielen ten deel aan: B. C*.
Abelskamp, Parallelweg 29, RÏioon; W.
Theijs, Jericholaan 109, Rotterdam; H. ten
Lohms, Burgemeester v. Tuyllkade 120 bis..
Zuilen (Utr.).

De prijswinnaars Kunnen een keuze
doen uit één boekenlijstje, dat hun zal
worden toegezonden.

Eer het potje honing, he^geel en geu-
rig op de ontbijttafel staat, is er heel
wat gebeurd! Een jaar hard werken
van honderden eendrachtige insecten
is er dan achter de rug, en midden in
de zomer bereikt dat harde werken
zijn climax. Wie thans dan ook. bii
een iernker gaat kijken, zal heel wat
te zien en te horen krijgen!
Een bijenkorf geldt als een der
hoogst georganiseerde samenlevingen,
een der schoonste gemeenschappen

werkster de omgeving van haar wo-
ning leert kennen en zich dus later
gemakkelijker kan oriënteren. Dat
stelt haar echter geenszins vrij van
ander werk, want het is nu eenmaal
in de korf altijd buitengewoon druk.
Be werksters, die de bloemen bevlie-
gen, komen voortdurend in kleine
troepjes weer het vlieggat binnen en
willen hun honing en stuifmeel ^o
gauw mogelijk kwijt. Voor het in ont-
vangst nemen daarvan zorgen onze

uit het dierenrij k. Dat is het best te
zien aan de ontwikkelingsgang der bil.
Er zijn drie soorten bijen. Ten eerste
de koninginnen, die de eieren leggen,
Daarvan is er in iedere korf maar
één, want wanneer nieuwe koningin-
nen volwassen zijn, zwermt een ge-
deelte van het volk mee met deze en
sticht een nieuwe gemeenschap. De
tweede soort zijn de mannetjes, de
darren, die al een heel onbelangrijk
leven leiden. Zij bevruchten op de
bruidsvlucht de koningin, en worden
daarna door de werksters afgemaakt.
Deze werksters vormen de rest van
het volk. Het zijn geslachtsloze dieren,
die een léven van hard werken leiden
en dan ook niet ouder dan een paar
weken worden. Hun ontwikkelings-
gang is buitengewoon interessant.
Nadat de eieren in de zeskantige raten
zijn gelegd, komen er larven uit. Dat
worden na verloop van enige dagen
poppen, en wanneer daaruit op een
goede dag de nieuwbakken werkbij te
voorschijn komt, kan zij al direct aan
het werk slaan. Om te beginnen moet
zij zichzelf opkalefateren, want de
vleugels moeten worden gespannen, de
lichaamsharen zijn kleverig en ver-
ward en vele delen van haar lichaam
moeten, zo kort na de verpopping, in
de eerste uren van haar bijenleven,
nog een heel eind groeien. Dan volgt
de eerste taak: het scfhoonlikken van
de cel, waaruit zij is gekropen, en van
de andere die juist door pasgeborenen
worden verlaten. Dat schoonlikken

, moet heel nauwkeurig geschieden,
want al na heel korte tijd deponeert
de koningin weer een eitje in de zo
pas verlaten cel. Het tempo, waarin
de jongen worden geboren is dan ook
wel hoog, maar moet dat wel zijn in
verband met de enorme sterfte onder
de volwassen dieren.
Drie dagen lang behoeven de jonge
bijen niets anders te doen dan de
cellen schoonlikken, maar dan krijgen
zij verantwtjordelijker werk. Het wordt
dan namelijk hun taak, de larven te
verzorgen. Dat is niet zo éénr twee,
drie geleerd! De oudere larven moe-
ten worden gevoerd met vers, door-de
vliegbijen aangevoerd stuifmeel, maai-
de jonge larven krijgen als voedsel
eiwitrij k vocht, dat de verpleegsters
door middel van hun speekselklieren
afscheiden.
Wanneer de werkster deze arbeid tot
ongeveer haar dertiende levensdag
heeft verricht, mag zij de korf zo nu
en dan wel eens verlaten om een
korte vlucht in de omgeving te ma-
ken. Daarbij worden evenwel geen
bloemen bezocht, want het enige doel
van deze vluchten is, dat de jonge

(Foto: „Arbeid")

jonge werksters. Bovendien maken zij
de zeskantige cellen van de raten,
bergen de voorraad in speciale cellen
op en stampen hem daar vast. Om die
nieuwe cellen te bouwen, hebben de
werksters echter was nodig. Derhalve
bereiken in deze tijd ook de wasklie-
ren, die tussen de leden van het ach-
terlijf zitten, hun volwassen staat, de
werkster zweet een gedeelte van haar
voedsel weer uit als was en kan daar-
mee naar hartelust bouwen. Tenslotte
hebben de bijen in deze periode nog
tot taak eventueel afval op te ruimen
en de lijken van de in de korf over-
leden kameraden naar buiten te bren-
gen. Van de zeventiende tot de twin-
tigste levensdag heeft de jeugdige
werkbij ook nog wachtdienst. Bevirt
om beurt wordt de wacht bij het
vlieggat betrokken, en worden
vreemde insecten zo mogelijk ver-
jaagd.
Maar dan breekt de twintigste levens-
dag van de werkster aan, en dat is
een grote dag! Dan is zij namelijk
van middelbare leeftijd geworden en
moet zij uitvliegen om tezamen met
haar honderden zusters honing en
stuifmeel te verzamelen. De werkbij en,
die wij buiten op de bloemen zien,
hebben dus al een paar weken van
hard werken en veel leren achter c e
rug, en tevens hebben zij de mooiste
tijd van hun leven gehad. Want die
vliegperiode duurt zo lang niet. In het
drukke seizoen, dus in de zomermaan-
den, sterft een werkster reeds twee,
hoogstens drie weken na het bereiken
van de hoogste „rang". In het voor-
en naseizoen duurt dat echter niet zo
kort, dan worden de werksters wel
tien weken oud. En het langste leven
hebben de werksters, die eerst tegen
het najaar worden geboren. Die over-
winteren namelijk met hun koningin,
allemaal dicht op een kluitje bij
elkaar en zich voedend... neen, niet
met de honing, die zij zo naarstig ver-
zameld hebben. Want die gebruikt de
handige mens en hij geeft er de bijen
wat gecondenseerd suikerwater voor
in de plaats!
De enige, die een voor een insect wel
opmerkelijk lang leven leidt, is de
koningin. Die kan drie tot vijf jaar
oud worden, en doet al die tijd niets
anders dan eieren leggen. De werk-
sters doorlopen in hun korte leven
evenwel een afwisselende, zij het har-
de en vermoeiende leerschool. Maar
alleen door deze arbeidsverdeling en
deze voor insecten wel zeer hoge trap
van ontwikkeling, heeft de mens de
beschikking gekregen over dat heer-
lijke, gezonde voedingsmiddel, de
honing. v.
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Bü-^le foto's:
l Zeeschip uit het midden
der 15e eeuw.
2. Schip uit de 2e helft der
19c GG1J.W(Foto's: A.P.-Archiefi
3 _ Een gemengd. vracht- en
passagiersschip: de „PennJaru!
van de Holland—Amenfca.li:n.
4 Het motor-vrachtschlp . Pw-
lóe Laut" van de stcomvaart-
mij. „Nederland."

(Foto's: „Nederland •
5. De „Tegelberg" van de

(Foto: A.P.-arc'oief)

E én van de belangrijkste functies van
de wereldscheepvaart is altijd het vei»

voer van goederen geweest, hetzij als
ruilhandel, hetzij in z.g. vrachtvaart. Hoe
oud of de vrachtvaart wel is, moge blij»
ken uit het feit, dat men heeft kunnen
vaststellen, dat 5000 jaren geleden reeds
in de 'gebieden om de Middellandse
Zee een belangrijke handel bestond tus=
sen alle gebieden De daar gevonden
resten van voorhistorische schepen heb*
ben interessante gegevens over de groot»
te daarvan aan het licht gebracht. Zo
bestond 3000 jaren vóór Christus reeds
een belangrijke rivierscheepvaart op de
Nijl, met schepen die groot genoeg wa=

ren om steenblokken tot 60 ton gewicht
vanaf Assuan aan de Boven*Nijl tot in
Egypte te brengen, een afstand van 600
mijl. De zeevaarders der Egeïsche zee,
van Kreta en uit Griekenland afkomstig
schuwden het ook niet belangrijke zee»
trajecten af te leggen en op hun tochten
kwamen deze koene zeelieden aan alle
kusten der Middellandse Zee, waarbij
zij zeer grote stukken open water met
hun eenvoudige roei» of zeilvaartuigen
moesten oversteken In de tijd van de
Romeinen nam deze scheepvaart nog in
betekenis toe. Hun schepen bezochten
ook de Atlantische kusten, zowel m
Europa als in Afrika. Uit deze tijd zijn
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CVOOR DE VROUW J
GOED WASSEN (VI)

Kunstmatig bleken
Onder de kunst-
matige bleekmid-
delen rekenen we
allereerst het be-
kende product
bleekpoeder of
chloorkalk.
Bleekpoeder is
een gevaarlijk
goedj e! Menige

huisvrouw zou met haar was jaren
langer toekomen als zij beter over-
tuigd was van dit gevaar. Daarom
moeten we begrijpen, ,wó.ar dat ge-
vaar schuilt. Zoals de naam „chloor-
kalk" al aanduidt, bestaat bleekpoe-
der dus uit kalk en chloorgas. De
kalk dient om het chloorgas vast te
houden, terwijl dit gas de blekende
stof is.
Water bestaat uit waterstof en zuur-
stof. Neemt nu de chloor wat water-
stof tot zich, dan spreekt het van-
zelf, dat er zuurstof vrij komt. Deze
zuurstof wordt aan de gele of grau-
we tint van het wasgoed toegevo'egd,
waardoor de kleurstoffen uiteenvallen
en c is oog het goed als „wit" ziet.
Nu bestaan kleurstoffen behalve uit
zuurstof ook nog uit waterstof. Als
we nu waterstof aan de kleurstoffen

onttrekken, dan worden ze kleurloos.
Nu wordt bij voorkeur ook „gevlekt"
goed gebleekt. Maar de chloor werkt
niet alleen op de kleurstof van de
vlekken in, ook op het niet bevlekte
deel. Zodra er geen kleurstof meer te
bewerken is, wordt de vezel onder
handen genomen en heeft ontstaan
van- „oxycellulose (zie het artikel
„Goed wassen" in no. 5) plaats.
Nu helpt de kalk van bleekpoeder
nog een handje mee. Komt n.l. een
klompje bleekpoeder op 't wasgoed,
dan bijt de kalk er een gaatje in.
Zo'n klompje bleekpoeder bestaat,uit
verscheidene korreltjes kalk; elk kor-
reltje is als 't ware door chloor-
blaasjes omgeven. De kalk vernielt
dus eerst de vezel en daarna zet de
chloor het werk voort!
Uit hetgeen ik hierboven vertelde,
blijkt meteen, dat, hoemeer bleek-
poeder gebruikt wordt, des te helder-
der de was, maar onherroepelijk des
te groter de slijtage zal zijn. Daarom
moet de juiste hoeveelheid gebruikt
worden. 0,1 ons of 0,1 pakje bleek-
poeder is voldoende voor een emmer
onthard water of regenwater. Tem-
peratuur van het bleekbad: het wa-
ter moet koud zijn, nooit warm.

Duur van het bleken
Wanneer we de was i—\ uur in het

bleekbad laten staan, is dit voldoen-
de. Na het eerste kwartier wordt de
blekende kracht steeds zwakker. Lan-
ger heeft weinig zin. Het is dan ook
de onbekendheid met deze eigen-
schap, die gemaakt heeft dat de
vezelvernieling bij deze wijze van
bleken niet groter was, dan ze reeds
bleek te zijn. Zorg, dat het wasgoed
terdege uitgespoeld is in onthard
water of regenwater, vóór ge het in
het bleekbad legt.
Sla 't flink uit, laat 't wasgoed in
het weekbad zwemmen. Hoe breng ik
het chloorgas in het water?
U hebt natuurlijk al begrepen, dat
het chloorgas in he*t water moet ko-
men, maar dat de kalk.er uit moet
blijven. De z.g. bleekpoederzeefjes,
die in de handel zijn. deugen in 't
geheel niet. Hiermee bereikt u wél,
dat er geen klontjes bleekpoeder in
't bleekbad komen, maar de ;f:alk
komt er nu f ij nge wreven in, maakt
wel geen grote gaatjes, maar kleine.
Neen, u moet een niet te oud lapje
nemen, dat tiende ons bleekpoeder
er op leggen en 't lapje met een dun
touwtje dicht binden. Dit dot j e knijpt
u enige minuten stevig door het wa-
ter en werpt het daarna direct in de'
kachel. Nergens neerleggen om onge-
lukken te voorkomen. Het bleekgoed
moet volkomen helder zijn. Zorg dat
bleekbad, bleekpoeder en bleekdotje
buiten het bereik van kinderen blij-
ven! Chloorgas is giftig! Zorg ook,
dat ze niet in de buurt van boter,
melk of eieren staan, daar deze er
door bederven.
Alle voorwerpen van metaal roesten
in de buurt van bleekpoeder of een
oplossing ervan. Als kind beplakte ik

een glazen bakje met sigarenbandjes.
Als plaksel gebruikte ik eiwit. Het
„goud" van de bandjes bestaat uit
koper. Het bakje stond op de keuken-
tafel te drogen. Stel u mijn schrik
voor de andere morgen, toen 't bakje
totaal bedorven was! Het z.g. goud
was geheel groen uitgeslagen en n e
bandjes hadden ongelijkmatig losge-
laten. Wat was er gebeurd? Er was
laat in de avond een pakje bleek-
poeder achteloos op de tafel naast
het schaaltje gelegd en daardoor was
het onheil gebeurd. Metaal (koper)
én eiwit; chloor kan deze zaken niet
met rust laten!
Ik moet u op nog een lastige eigen-
schap van chloor wijzen, n.l.: chloor
laat zich slecht uitspoelen. 4 a 5 maal
zou zeker gespoeld moeten worden.
Wat gebeurt er nu, wanneer we
zo dikwijls spoelen?
Wel, dan. blijft de nog aanwezige
chloor in 't natte goed waterstof aan
kleur en water onttrekken en dan
begint de zuurstof met het weefsel
weer oxycellulose te vormen, nadat
grauwe tint en vlekken wit zijn. Oxy-
cellulose is de stof, die in water op-
losbaar is en u krijgt precies riet-
zelfde als zich bij te lange natuur-
bleek voordeed: „overbleking". De
eerstvolgende keer wassen dus, als u
aan het vorige bleekproces niet meer
dacht, loste deze oxycellulose op en
begreep u niet hoe er 'slijtgaatjes in
uw was kwamen.
Het gebruik van anti-chloor maakt
de chloor onwerkzaam. Maar daar-
over een volgende keer, tevens geef
ik dan nog een kleine samenvatting
van de wijze waarop u met bleek-
poeder kunt bleken.

(Vervolg van pag. 11.)
door de geschiedschrijvers der Romeinen
vele gegevens bewaard gebleven. Vooral
aan den schrijver Plinius zijn veel inte»
ressante bijzonderheden hieromtrent te
danken. Deze vertelt b.v. van een schip
met 276 mensen aan boord, terwijl hij
voorts diep ingaat op het leven aan
boord, vooral op de kwestie van het
drinkwater, dat snel bedierf. Men tracht»
te in die tijden zeewater drinkbaar te
maken door dit langs ruige vellen te
laten afdruipen. Driehonderd jaren vóór
Christus had men reeds schepen waar»
mede de olifanten vervoerd werden, die
voor de Romeinse legers van zoveel
belang waren. De Phoeniciërs, die veel
handel dreven met Rome, brachten grote
en kostbare ladingen aan in vrij grote
schepen. Naar wat Romeinse schrij»
vers als lading opgeven, die een enkel
schip aanbracht, kan men deze schepen
op 3000 tot 5000 ton schatten, afinetin»
gen, die eerst in de tweede helft der
negentiende eeuw in onze tijd bereikt
zouden worden. Met dergelijke schepen
voerde men o.m. obelisken van 400 tot
530 ton gewicht van Alexandrië naar
Ostia, de haven van Rome. Een Alexan»
drijns schip bracht omstreeks 60 jaar
vóór Christus 3000 ton graan, spece»
rijen, linnen papirus, glaswaren, een obe»
lisk en 1200 passagiers naar Ostia l De
schepen voeren vaak in konvooien, ook
in de winter en zo voeren in December
van het jaar 412 vóór Christus 27 sche»
pen van Ostia naar de Peloponesus om
graan te halen. Polibius verhaalt, dat in
de eerste oorlog van het Romeinse Rijk
tegen Carthago in 350 schepen 150.000
soldaten naar Afrika werden overge»
bracht, een zeer belangrijk konvooi dus.
In latere jqien werden in de Punische
oorlogen zelfs' transporten van meer dan
duizend schepen gesignaleerd.
De scheepvaart in de Noordelijke landen
verschilde veel van de boomstamreizen
der Batavieren. Opgravingen op Wal»
cheren hebben echter geleerd, dat, via
de Rijn en de Schelde, zeer vroeg reeds
een druk handelsverkeer op Engeland
bestond, b.v. het kolenvervoer van Trier
uit. Vast staat, dat de Germaanse stam»
men van het Noorden goede zeevaarders
waren en vele behoorlijke roei» en zeil»
schepen hadden, waarmede zij de woeste
Noordzee en zelfs de Atlantische
Oceaan trotseerden. Ook de Romeinse
veroveraar Caesar laat' in zijn kronieken
het een en ander los over de hulp, die
hem verleend was door Noordse scheeps»
bouwers bij het bouwen van schepen,
geschikt om de korte en hevige golfslag
van de Noordzee te trotseren. Dit be»
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wijst, dat er toentertijd zelfs al een
soort technische kennis voor nodig was
om scheepsbouwer te zijn.

In de volgende eeuwen ontwikkelde het
zeilschip zich in de Europese landen,
waarin vooral de zeelieden en scheeps»
bouwers van de „Hanze"=steden zich
beijverden om zo snel en sterk mogelijke
vrachtschepen te bouwen. Langs de Eu»
ropese kusten ontstonden toen reeds
vele belangrijke havensteden door het
drukke vrachtverkeer. Uit die tijd date*
ren vele begrippen, die thans nóg gel»
den in de scheepvaart. Zo bestond er in
de dertiende eeuw een recht op heffing
op ladingen wijn uit de Middellandse
Zeegebieden, waarbij ieder schip van
elke tien vaten er één aan de thuishaven
als belasting moest afdragen. Aldus
kwam men er toe schepen van zodanige
grootte te bouwen, dat dit recht zo ge*
ring mogelijk was. Een schip met negen
tonnen was vrij, een schip met twintig
tonnen behoefde er slechts één af te
staan. Waarschijnlijk dateert het begrip
„tonnage" uit deze tijd, toen men sprak
van schepen voor 9 tuns of voor 19 tuns.
In de Nederduitse gebieden sprak men
veelal van last (2000 kg.). De Neder»
landse scheepvaart werd vooral een be*
langrijke vrachtvaart. Overal, waar iets
over zee te vervoeren was, waren het
Nederlandse schepen, die hiervoor in
aanmerking kwamen.

De schepen werden steeds groter. De
Oostinjevaarders bereikten wel de 1000
ton, ja zelfs werden er schepen van
1500 ton gewicht gebouwd. De acht»
tiende eeuw bracht een belangrijke terug»
gang in de Nederlandse scheepvaart en,
eerst na de Franse tijd^ kon van enige
vooruitgang gesproken worden. De man»
nen, die in de eerste helft der negentien»
de eeuw geholpen hebben om de Neder»
landse scheepvaart er boven op te bren»
gen, zijn Anthonie van Hoboken, Joan»
nes Kooy, Willem Ruys en Gideon Bois»
sevain geweest. Zij hadden er voor ge»
zorgd, dat er schepen beschikbaar wa»
ren en lieten steeds nieuwe schepen bou»
wen. De handel naar Oost»Indië bracht
weer betere vooruitzichten en zo werden
de vrachtschepen voor die vaart steeds
groter en de passagiersaccommodatie
beter. Eerst later zou men van een vol»
ledige scheiding tussen passagiers» en
vrachtschepen kunnen spreken. Het
bloeitijdperk der zeilvaart en tevens de
zwanenzang van het zeilschip ligt in de
jaren 1850—1860. De Nederlandse Stoom»
houtmaatschappij was de eerste, die de

stoomvrachtschepen in de vaart bracht.
Dit waren de „Curagao" en de „Neder»
lander". Met de opkomst van de stoom»
vaart ontstonden talrijke scheepvaart»
maatschappijen, doch verkeerd financieel
beheer, tegenslag in vaarten en derge»
lijke leidden tot een hevige crisis in
1860—62, toen de zeilvaart voor het
laatst opgeld deed. Al spoedig echter
ontstonden uit samensmelflng een aan»
tal stoomvaartmaatschappijen, als de
N.A.S.M. voor de vaart op Amerika, de
K.N.S.M. voor de vaart op de Middelï
landse Zee»gebieden, terwijl voor de
vaart op Oost»Indië de „Nederland" en
„Rotterdamse Lloyd" werden gesticht.
Koning Willem III en vooral zijn broer
Prins Frederik Hendrik hebben er veel
voor gedaan om de concurrentie tussen
deze maatschappijen te voorkomen, op»
dat de kracht niet verspild werd in on»
derlinge strijd. Binnen de Nederlands»
Indische gebieden ontstond de Paket»
vaartmaatschappy naast de Engelse
„Blauwpijpers" van William Holt, welke
onderneming in latere jaren Nederlands
werd. Ook de vaart op de West werd
niet verwaarloosd en de K.W.I.M. en
K.N.S.M. hebben hier veel voor gedaan,
ook in moeilijke jaren. Naast de grote
maatschappijen waren er talrijke kleine
rederijen, veelal slechts met enkele sche»
pen, die de „wilde vaart" beoefenden en
de Nederlandse vlag op alle zeeën ver»
toonden. Voorts werden de diensten op
Engeland en op Scandinavië met steeds
meer en groter schepen verzorgd. De
stoomschepen namen in omvang en snel»
heid toe en langzamerhand werd de
splitsing tussen vracht» en passagiers»
schip Steeds duidelijker. De Neder»
landse vrachtvaart heeft voorts nog
twee moeilijke perioden beleefd, name»
lijk in 1905 en in de jaren 1914—1918,
toen alleen nog met regeringssteun de
vele maatschappijen op de been te hou»
den waren. De na«oorlogsjaren brachten
weer een grote opleving en in die tijd
werden tot 1930 vele nieuwe schepen
gebouwd. De crisis van 1929 bracht ook
de scheepvaart weer vele moeilijkheden,
die nog steeds niet geheel overwonnen
konden worden. De regering heeft de
Nederlandse scheepvaart zoveel mogelijk
gesteund door oprichting van een bureau
tot behartiging van Nederlandse Scheep»-
vaartbelangen (Benas), dat o.m. subsi»
dies voor nieuwbouw verleen.de. Zo kon
ondanks de moeilijke tijden de Neder»
landse handelsvloot op peil,worden ge»
houden. De motorschepen hebben de
stoomschepen weer verdrongen, ook in
de vrachtvaart, waar deze zich het langst
gehandhaafd hebben.

Moderne vrachtschepen komen in alle
afmetingen voor. De meest voorkomen»
de grootte ligt tussen 5000 en 6000 BRT
en de snelheid varieert van 14—22 km.
per uur. Sommige vrachtschepen hebben
ook een beperkte passagiersaccommoda»
tie, zoals bijvoorbeeld de „Brastagi" van
de Rotterdamse Lloyd, de bekende .,Ta»
rakan" van de „Nederland" en de „Poe»
lau"»schepen van deze maatschappij.
Een modern vrachtschip voor stukgoe»
deren heeft meerdere ruimen en talrijke
luikhoofden, waarom de dekkranen zijn
aangebracht. De motorkamer is ruim ge»
houden, terwijl ook aan de bemannings»
verblijven veel aandacht is besteed. De
snelheid van de motorschepen neemt
steeds toe door sterkere motoren, maar
vooral door betere schroeven en betere
scheepsvormen. Bekend is in dit ver»
band de zg. „Maier"»boeg, een scherpere
voorsteven, die de snelheid van oudere
schepen belangrijk verbetert. Ook het
draagvermogen is sterk toegenomen en
zo heeft men tegenwoordig vrachtsche»
pen tot 20.000 ton laadvermogen. Naast
de vrachtschepen voor stukgoederen kent
men voorts de fruit» en koelschepen, die
over grote koelinstallaties beschikken en
bovendien zeer snel varen, maar daar»
naast ook schepen voor bijzonder zware
lasten zoals locomotieven, rivierschepen,
machines, enz. Dergelijke schepen heb»
ben laadbomen die wel 80 ton in één
keer kunnen dragen. Naast deze soorten
kent men nog de ertsboten, de hout»
boten, graanschepen en de schepen voor
het vervoer van vloeibare ladingen, de
z.g. tankschepen. Deze schepen zijn ge»
heel anders gebouwd dan de normale
vrachtschepen. Zij hebben geen dubbele
bodem, waar explosieve gassen zich zou»
den kunnen verzamele_n en voorts is de
machinekamer achterin geplaatst met
een „kofferdam" tussen de tanks en de
motorinstallatie. De „kofferdam" is een
ruimte, die goed geventileerd kan wor*
den, teneinde op die wijze het explosie»
gevaar te verminderen. Het eerste tank»
schip, de „Ferguson", heeft zijn bestaan
geëindigd met in de lucht te vliegen.
Mooie moderne tankschepen zijn vooral

i in gebruik bij Nederland's grootste rede'
rij, de „Koninklijke Shell", die talrijke
moderne* tankers in de- vaart heeft ge»
bracht. Andere moderne tankboten on»
der Nederlandse vlag zijn b.v. de „Pen»
drecht", „Sliedrecht" en „Papendrecht",
behorende aan Van Ommeren's scheep»
vaartbedrijf.

. De taak van het vrachtschip in de mo»
derne samenleving is van zeer belang*
rijke aard.



/
van een &

Zullen we nou gaan, of zullen we
niet gaan... Dagen lang zijn we er
over aan het bomen geweest. Ten-
slotte heb ik de knoop doorgehakt en ,
tegen alle bezwaren van m'n man in
gezegd: „laten we 't er in je vacan-
tie een weekje van nemen. Gesjochte
zijn we immers toch"...
Eerlijk gezegd, lag het niet helemaal
aan mij, dat we ons -tenslotte voor die
Week vacantie reisvaardig maakten.
't Lag hoofdzakelijk aan onze kennis-
sen, die ergens op de Veluwe een
huisje hadden gehuurd, waar ze meer
ruimte hadden, dan voor hun gezin
Biet drie kinderen nodig was. Her-
haaldelijk hadden ze ons al gevraagd
met hen mee te gaan. We zouden
alles gelijk op delen: ieder de helft
Van de huur betalen en voor geza-
menlijke rekening koken enz. En om-
dat wij ook met ons vijven waren,
zou het „fifty fifty" worden.
Nu zit ik hier al vier dagen in het
Veluwse huisje, te midden van onge-
rept natuursehoon. Eigenlek druk ik
me verkeerd uit, als ik schrijf, dat ik
in het huisje zit. Tot nu toe hebben
we het merendeel van de tijd buitens-
huis doorgebracht, niettegenstaande
We het huisje zelf moeten onderhou-
den en tevens voor 't eten moeten
zorgen. Met een beetje goede wil is
dat allemaal zó te regelen, dat je toch
zo veel mogelijk van de heerlijke na-
tuur kunt genieten Ik was trouwens
in het geheel niet van plan in m'n
vacantie ver blij f voor werkster te gaan
spelen.
De eerste dag dat we hier waren,
kreeg ik er al bijna kwestie om met
m'n vriendin, die m.i. een verkeerde
opvatting had van „doe-maar-net-of-
je-thuis-bent". Ik wilde juist iets
anders, 't Enige waar ik niet aan ont-
komen kon waren, de distributieperi-
kelen. Die houden geen rekening met
de vacantie — zeker niet, als je zelf
voor de maaltijden moet zorgen. Laat
ik er echter onmiddellijk aan toe-
voegen, dat die perikelen in geen ge-
Val de kans kregen, onze vacantiege-
noegens te bederven. Gek, dat we ons
minder druk met het eten maken dan
thuis en toch geen honger lijden!
Het is allemaal een kwestie van aan-
passing. Daar schijnt het vooral in de
vacantie op aan te komen. Als het
niet van een leien dakje gaat denk je
Qiaar, wat kan mij dit of dat schelen
- ik ben voor m'n plezier uit en wil

aan niets anders denken.
t>e eerste dag vreesde ik, dat ons ge-

zamenlijk uitgaan een fiasco zou wor-
den. Maar aan de werklust van m'n
vriendin heb ik al dadelijk met veel
»tact een einde kunnen maken. Een
meningsverschil over het naar-bed-
gaan van de kinderen was eveneens
spoedig uit de weg geruimd, 's Avonds
laat, toen de jongens in bed lagen,
zijn we het er over eens geworden, dat
hier voortaan één en het zelfde klok-
je van gehoorzaamheid zou gelden.
De volgende dag echter kregen de
jongens onder mekaar herrie en het
had maar weinig gescheeld, of de

voor het huis een kopje thee zaten te
drinken en de kinderen, die allang
weer vrede hadden gesloten, op de hei
aan het spelen waren, toen we met
ons vieren als verstandige mensen aan
't praten sloegen. De gevoelens, die
mij de laatste uren hadden beheerst,
schenen ook m'n vriendin te vervul-
len. Zij was het althans, die het ge-
sprek in de goede richting bracht. We
werden het er roerend over eens, dat
het niet aanging, onze vacantie door
de kinderen te laten vergallen, maar
dat we moesten geven en nemen en
niet op alle slakken zout moesten leg-
gen.
Het merkwaardige is, dat we ons van
dat ogenblik af beter op elkaar heb-
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ruzie was overgeslagen op hun weder-
zijdse ouders, hoewel de mannen wel
zo verstandig waren, zich er niet erg
druk om te maken.
Toch dreigde ook hun goede vacan-
tiestemming door het „conflict" ver-
stoord te worden. Wij vrouwen nemen
het veel gauwer voor onze kinderen
op en kunnen haast geen kwaad vau
ze horen. -De andere kinderen zijn
ondeugend...
Toen ik evenwel over het gebeurde
nadacht, kwam ik tot de conclusie,
dat alle kinderen hun eigen hebbe-
lijkheden bezitten en als 't er pp aan
komt daarin niets van elkaar ver-
schillen.
Het was in de namiddag van onze
tweede vacantiedag, dat we rustig

ben ingesteld. Tot dusver heb ik er
daarom helemaal geen spijt van, dat
we samen met onze kennissen de
vacantie doorbrengen. Integendeel. Ik
vind het zelfs heel prettig en 't lijkt
wel, of ik mijn vriendin, met wie ik
nu al jaren omga, nu pas goed heb
leren kennen.
Misschien komt het door de weldadige
invloed van de natuur, dat we nu soms
zo openhartig over onze wederzijdse
moeilijkheden kunnen praten.
Hoe het ook zij, ik ben in m'n vacan-
tie een ervaring rijker geworden; ver-
draagzaamheid en begrip voor elkan-
ders fouten en tekortkomingen zrjn
onontbeerlijke voorwaarden om onder-
linge vriendschap te kunnen hand-
haven.

f Wat de pot schaft J
Een paar voorbeelden van gerechten,
die de vleesschotel vullen, zonder'
dat er een vleesbon voor nodig !s.

Wie in deze tijd
nog wenst vast te
houden aan de
geijkte -samenvoe-
ging van „vlees,
groente, aard-
appelen", die kan
op verschillende
wijzen de gebrui-
kelijke lapjes of

gehaktballetjes
nabootsen met
behulpvan andere
ingrediënten dan
vlees. Zelfs be-
hoeft de voedings-

waar de van dergelijke gerechten niet
Veel af te wijken van die van vlees...
mits" natuurlij k de keus van de ver-
vangingsmiddelen doelmatig is ge-
weest.

Üavermoutlavjes (4 personen).
1Q0 g. (l ons) havermout, 40 g. (4 af-
ëestreken eetlepels) bloem, 75 g. (f
ons) geraspte kaas, wat peper en
z°ut, ongeveer 40 g. (2 afgestreken
eetlepels) boter of vet.
Laat de havermout een uur weken in
zoveel water, dat ze er juist mee be-
vochtigd is; roer er dan de bloem en

de kaas door met zovgel zout en peper
als voor de smaak nodig blijkt.
Laat in de koekenpan een gedeelte
van de boter of van het vet heet
worden, leg er het deeg als ronde of
ovale koekjes in en bak die aan
weerskanten mooi bruin en inwendig
goed gaar. Schik de „lapjes" op een
vleesschotel en overgiet ze met de
jus, die gemaakt is van het nog in
de pan achtergebleven vet, waarin l
afgestreken eetlepel bloem en 2 af-
gestreken eetlepels taptemelkpoeder,
zijn bruin gebakken, een mengsel, dat
tenslotte verdund wordt met onge-
veel i 1. water.
Breng als smaakvariatie nu en dan
de volgende wijzigingen aan:
l afgestreken eetlepel tomatenpurêe
door het deeg; l afgestreken eetlepel
fijngesneden peterselie door het
deeg; een paar theelepels fijnge-
schrapte ui door het deeg; l a 2
theelepels aroma door het deeg; l
theelepel kerrie door het deeg; een
stukje fijngesnipperde ui bij het na-
braden van de jus; een paar plakjes
tomaat bij het nabraden van de jus.
Erwtc:igehakt (4 personen).
200 g. (2 ons) , groene erwten, l ge-
hakt of geraspt uitje, l volle eetlepel
fijngesneden peterselie, 2 a 3 fijnge-
wreven koude aardappelen (ook te
vervangen door wat koude gekookte
rijst, l ei, desgewenst l afgestreken

eetlepel dikke tomatenpurêe, wat
zout, ongeveer 40 g. (3 afgestreken
eetlepels) boter of vet, een paar
lepels paneermeel.
Kook de van tevoren geweekte erw-
ten gaar en laat ze volkomen droog
uitlekken; of wel, gebruik een restje
erwten van een vorige maaltijd (in
dat geval 400 g. of 4 ons gekookte
erwten) en zorg er voor, dat ook die
goed droog zijn. Wrijf de erwten fijn,
vermeng ze met de aardappelen of
de rijst, het geklopte ei, de ui, de ,
peterselie, de tomatenpurêe en wat
zout, zóó, dat een stevig deeg wordt
gevormd. Maak hiervan niet te grote
balletjes, wentel ze door wat paneer-
meel en braad ze met de boter rond-
om bruin. Maak de jus af op de wijze,
die in het vorige recept beschreven is.

Bruine-bonen-koekjes (4 personen).
4 theekopjes goed droog uitgelekte
bruine bonen, l uitje, 2 a 3 fijnge-
wreven koude aardappelen of een
paar beschuiten, l ei, wat zout, 50 g.
(i ons) boter qf vet. wat paneermeel.
Fruit de fijngesnipperde ui goudbruin
in een klein klontje boter of vet, roer
het mengsel door de fijngewreven of
gemalen bonen en vorm er met net
geklopte ei, de aardappelen of de be-
schuiten en het zout een stevige
massa van. Maak die tot 6 a 8 gelijke
balletjes en sla ze wat plat.
Wentel de koekjes door paneermeel
en bak ze in de rest van de boter aan
weerskanten mooi bruin. Maak de ius
af op de wijze, die in het recept van
de havermoutkoekjes is beschreven.

Wecken van groente
Kunnen we „wecken" zonder de
groente eerst vóór te koken? Zo luidt
de vraag van één onzer lezeressen en
zij voegt er aan toe, dat haar bedoe-
ling is om op deze wijze gas te sparen,
't Is een vraag, die niet met een een-
voudig „ja" of „neen" te beantwoor-
den is.
Waarom koken we de groente voor?
In hoofdzaak om de flessen voorde-
liger te kunnen vullen: van de voor-
gekookte en dus geslonken groente
kunnen we heel wat meer in onze
flessen bergen dan van de niet-voor-
gekookte. Op het goed-blijven van de
inmaak heeft het voorkoken geen in-
vloed: steriliseren we onze flessen ge-
durende de voorgeschreven tijd, dan
zal de inhoud — al is de groente rauw
in de flessen gedaan — ongetwijfeld
steriel worden en in de meeste geval-
len ook evengoed het gewenste punt
van gaarheid bereiken.
De enige vraag waar het over gaat is
dus: wat is zuiniger, gas besparen
door het voorkoken te laten vervallen,
of wel materiaal te sparen, door de
ruimte in onze flessen zo volledig
mogelijk te gebruiken? Mijn opvatting
is, dat de besparing van gas niet op-
weegt tegen de besparing van mate-
riaal. Zelfs kan die gasbesparing
denkbeeldig zijn, want door het gro-
tere aantal flessen, dat nodig is voor
een bepaalde hoeveelheid rauw inge-
pakte groente, zult u misschien ge-
noodzaakt zijn om meer keren uw
steriliseerketel op te zetten en daar-
door vanzelf meer gas te gebruiken.
Wetenschappelijk — dat mag ik er nog
wel bijvoegen — is het voorkoken een
juistere methode dan het rauw inpak-
ken van de groente: vitamine C n.L
heeft een betere kans om bewaard te
blijven, als de schoongemaakte groen-
te direct de kooktemperatuur onder-
gaat en niet geleidelijk tot 100 gr.
Celsius wordt verhit.
Mijn raad zal daarom, zijn: wél voor-
koken, maar — niet langer dan voor
het slinken strikt nodi« is.

N U T T I G E WENKEN
Kaas bewaren

Een stuk kaas kan men het best
voor uitdrogen behoeden, als men er
een afgeschrapt boterpapiertje over-
heen legt.

Brood bewaren
Als men brood tot de volgende dag
moet bewaren,' verdient het aanbe-
veling de broodtrommel een kiert j e
open te laten staan. Dit voorkomt
zuur worden.

Crêpe-stoffen
Neem van crêpe-japonnen, die ge-
gewassen moeten worden, de maat.
Crêpestof krimpt namelijk heel erg
en het best kan ze in vochtige toe-
stand heel voorzichtig op maat wor-
den gestreken.

Borstels en stoffers
Borstels en stoffers hebben op hun
tijd een opfrissertje nodig. Hiertoe
legt men de haren in een lauw sop
van niet te scherpe zeepsoorten.
Knijp de haren flink schoon en spoel
na in lauw water tot dit geheel
schoon blijft. De borstels hangend
drogen.
Als de borstels droog zijn, kan het
hout met wat was worden opge-
wreven.

CORRESPONDENTIE
Mevr. v. KI. te Amsterdam. Een pa-
troon voor een overhemd-blouse zal
in een der volgende nummers van
„Arbeid" verschijnen. Eerst moeten
nog enige patronen, waarom andere
lezeressen hebben gevraagd, worden
opgenomen. Dus nog even geduld.
Mevr. G. A.—B. te Muiden. Houtzeep
zult u op het ogenblik niet kunnen
krijgen. Het beste is dus de zwart-
fluwelen japon enige uren in zout-
water te zetten. Vervolgens moet u
haar in hetzelfde water uitwassen en
flink naspoelen.
Het zout moet eerst goed zijn opgelost
voor de japon in het water wordt
gezet.

13



VOOR Of JEUGD

BaL^eltje
van Oom Niek

M'n beste neven en nichten.
In een vorig babbeltje heb ik jullie
verteld, dat er ten huize van oom
Niek — jongens nog aan toe, wat
klinkt dat „ten huize" deftig! — een
zenuwachtige, geprikkelde stemming
heerste ten gevolge van de examens,
die mijn .wnen en dochter moesten
afleggen. Die examens zijn geluKKig
achter de rug en nu heerst er een
andere stemming, die van: we-gaan-
met-vacantie.
Wat dat betekent, zou je aan tante
Cor moeten vragen. Die ligt, zoals tie
grote jongens dat noemden, voor
munt op de bank. Oom Niek heeft
daar zo geen verstand van — die .
heeft er geen tijd voor, zich extra
druk te maken, als we met elkaar
een week naar buiten gaan. Maar Hls
jullie je moeder vertellen, dat er een
gezin is niet zes kinderen, waarvoor
de moeder de koffer moet verzorgen
en daarbij precies moet nagaan, wat
er allemaal mee moet, dan zal je
moeder vast en zeker zeggen: nou,
dat mens weet wat ze te doen heeft.
Er komt heel wat voor kijken om
zo'n stel behoorlijk voor de dag te
laten komen als ze buiten zijn.
De groten hielpen gelukkig heel
best en ook Reg eh Ron vonden het
nodig, telkens weer „boel-voor-de-
koffer" aan te dragen.' Vooral Ron,
die toch zo opruimerig aan z'n hart
is, zorgde ervoor, dat tante Cor aan
het werk bleef. Alles wat menoer
vond, was voor de koffer en als tante
Cor niet steeds "weer had gekeken,
wat er nu weer bij was gedaan, dan
zouden we heel wat oude rommel
naar ons vacantieoord hebben ge-
sleept.
Deze tijd vóór de vacantie is mis-
schien nog prettiger dan. . . de va-
cantie zelf. De laatste weken was het
zo, dat oom Niek eigenlijk de enige
van het hele huishouden was, die.
aan het werk ging. De anderen had-
den allemaal vacantie. De dames en
heren hadden niet zo heel veel haast
om op te staan — ze zeiden vriende-
lijk „dag pa", als hun vader erop uit
moest en gingen zelf kanovaren of
zeilen, of zwemmen en ze vonden het
maar half leuk, als oom Niek ook
tot zijn eigen leedwezen moest ver-
klaren, dat hij nog wel wat anders
had te doen, dan bijvoorbeeld een
fietstochtje naar het Gooi te maken.
Het ene weekje naar buiten is oom
Niek echter van de partij. We hebben
al heel wat plannen voor mooie fiets-
tochten uitgestippeld en ook Reg en
Ron, onze twee kleintjes, weten al,
dat écht met-va,cantie-naar-buiten-
gaan, iets heel prettigs en iets héél
bijzonders is. Ron heeft de plaats,
waar we die week zullen doorbren-
gen, zó prachtig verbasterd, dat je
vast niet raadt, waar oom Niek met
het hele huishouden naar toetrekt.
„Ronnie ... pas op hoor... als je
nu niet zoet gaat slapen, ga je niet
mee naar . . . Bello", zegt z'n oudste
zus net tegen hem. Het woord „Bel-
lo" —• zo heet dan volgens Ron het
plaatsje waar we naar toe gaan, doet
wonderen bij den kleine.
Toen de bode de kar naar berieden
droeg, vroeg hij heel verbaasd: „Hét
dat ding maar drie wielen?"
„Maar drie wielen?" vroeg tante
Cor verbaasd. En ja, de bode had
gelijk: er zaten maar drie wielen aan
de kar.
Gelukkig stond Ron er bij en die zei
doodleuk: „Leggie op stlaat... hoe-
pelen."
Tante Cor ging dadelijk kijken.
Daar had me die Reg doodbedaard
een wiel van de strandkar afgehaald
om er mee te gaan hoepelen!
Je begrijpt, dat de jonge man gauw
in zijn kraag was gepakt en dat het
wiel weer vlug aan de kar werd be-
vestigd. „Niet mee naar Bello als je
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niet een héél lieve jongen wordt",
was de bedreiging. Eerlijk: Reg heeft
z'n uiterste best gedaan, een heel
lieve jongen te worden, ofschoon dat
wel een heel zware opgaaf is. De twee
weten nu precies, dat ze nog drie
nacht j es moeten slapen, voor ze naar
Bello gaan. Weten jullie nu al, wat
„Bello" voor een plaatsje is? .. Ik
maak er een prijsraadsel van en ik
vertel er bij, dat Reg en Ron eerst
naar de boot in Amsterdam gaan.
Dan moeten ze vier-en-een-half-uur
varen. Als we dan de fietsen weer uit
de boot hebben gekregen, moeten ze
nog ruim acht kilometer achterop de
fiets zitten, voor ze eindelijk in dat
Bello zijn aangekomen. De vraag is
nu:
Welk dorp bedoelt Ronnie met
„Bello"?
Zo ben ik al babbelende aan de
opgave voor mijn tweede raadsel ge-
komen en omdat oom Niek toch in
een vacantiestemming begint te fa-
ken, schrijft hij vóór deze keer een.

Oosteiwedstrijd
uit. Die wedstrijd heeft tot onder-
werp: Vacantie. De neef of de nicht,
die, het aardigste opstel over de va-
cantie maakt, krijgt een prijs. Dat
bekroonde opstel zal in ons blad wor-
den geplaatst. Het' spreekt vanzelf,
dat alleen eigen werk — dus*een op-
stel, dat zélf is bedacht en beleefd,
in aanmerking voor een prijs komt.
Daarom moet boven elk opstel staan:
Zelfbedacht door: (naam, adres, leef-
tijd, j. of m.). Vacantieopstellen, waar
dat niet boven staat, komen vast en
zeker niet voor plaatsing of voor een
prijs in aanmerking.

M'n derde opgave is een raadsel,
dat door mijn neef Jan Bieze te
Stadskanaal werd gemaakt. Het is
een laddêrraadsel. In elk hokje komt
een letter te staan. Van boven naar
beneden vormen de eerste letters —
nu ja, dat zie je wel.

1. Snel, vlug

2. Nachtroofvo^el

3. Sneeuwschaats

4. Uiteinde

5. Kippenloop ....

6 Boom

7 Priem

8 Groente

9. Deel van een
boom

. *

-

Inzendingen zo spoedig mogelijk,
doch in elk geval vóór 2L Augustus
aan Oom Niek, p.a. Redactie Arbeid,
Postbus 100, Amsterdam C.
Nu zou ik 'zo waar de

Oplossing van de raadsels
uit ons nummer van 18 Juli vergeten.
Het dubbeltjesraadsel had tot uit-
komst: Na regen komt zonneschijn.
Het tweede kon als volgt worden in-
gevuld: De onderwijzer gaf den jon-
gen een standje (pluimpje), omdat
hij zo slecht (goed) zijn werk deed.
De jongen begon te huilen (lachen)
en vond den meester een naren
(leuken) vent.
Toen hij thuis vertelde, dat de mees-
ter ontevreden (tevreden) over hem
was, zei z'n moeder boos (vriende-
lijk): „Ik kan me best (best) begrij-
pen, dat de onderwijzer straft
(prijst). Thuis ben je ook .een ver-
velende (aardige) jongen.

"fhaas de prijzen
Zoals ik had beloofd, maakten de
neven en nichten, die een dubbele
oplossing hadden ingestuurd van den
standje-gevenden onderwijzer, ook
een dubbele kans op een prijs, 'foor
dit raadsel had ik dan ook twee
hoofdprijzen, die gewonnen zijn door:
B e r t h a S p i j k e r , m., 14 j., Konrj-
nenweg 36, Geitenkamp Arnhem Oost
en door J a n n y S t r e e f k e r k , m„

Bank voor Nederlandschen Arbeid M.
Amsterdam-C. - Keizersgracht 452 - Tel. 38121 • Tel.-adr. Arbeidsbank

Rekening bij de
Nederlandsche Bank

P o s t r e k e n i n g
N o . 4 1 4 7 0 0

Vertegenwoordiging van de
Bank der Deutschen Arbeit A.G., Berlin
Ostdeutsche Privatbank A.G., Danzig

Westbank^N.V. (Banque de l'Ouest S.A.), Brussel.

ALLE BANKZAKEN
13 j., Veeteeltstraat 11-1, Amsterdam
Oost.
Voor het Dubbeltjesraadsel kreeg de
hoofdprijs:
H a n s Son ius , j., 8 j., Smallepad
6 A, Amersfoort.
De t r o o s t p r i j z e n werden deze
week toegekend aan:
R in i B e n n i n k , m., 12 j., Elshof-
straat 39, Enschede; Al i H o o r n ,
m., 13 j., Vinkenstraat 31, Zaandam;
G e z i n u s A l b e r t s , j., '12 j., Verl.

TelphoonsAaat 23, Zuidlaren, Drente;
G r e t.i e D r i e s s e n, m., 13 j., Laag-
straat 304. Eindhoven; H e n k t e r
H o e k , j., 13 j., Gagelstraat 30, Al-
melo; H e n k P l u i m , j., 11 j., Jeude-
straat 118, Zoelen, Gelderland.

De briefwisseling
Dat m'n neven en' nichten het krijgen
kunnen, zoals ze het hebben willen, merkt
Marie Blazier te Amsterdam-O. Ik ben er
benieuwd naar, wat voor een opstel jij
over de vacantie inlevert.

DE AVONTUREN VAN K A R E L T J E KRAAN
Kareltje en de sik » Een grappige tekenfilm • Beeld: Kareltje zelf

Regie en tekst: N. J. P. Smith

„Hier sik ... zoete sik." „Smaakt het lekker?"

„Opschieten jij
ten!"

daar wil i k zit- Zo... dat jog had niet veel in te
brengen.

Nu is het zijn beurt. „Goed gedaan hoor sik... zoete
sik..."



C O R R E S P O N D E R E N
EN RUILEN

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.

v o R D E - K L E l N T J E S

Janny Streefkerk, eveneens te Amster-
dam-Oost feliciteer ik ermee, dat ze zich-
zelf naar de tweede klas heeft „gevijzeld".
Dat rapport was dan toch niet helemaal
„sof". Janny wordt óók met haar prijs ge-
lui gewenst. Dat was -een „bof".
Anna Vermeulen in West Souburg wordt
bedankt voor die mooie molentekening.
Het is jammer, dat ik haast geen plaats
voor tekeningen heb.
Mijn nicht M. Grutter (heet jij Mona?)
te Apeldoorn, heeft het mis, als zij
Senkt, dat die opa geen fijne man was.
't Was een reuze opa! Dat is niet zo leuk
met dien broer van jou en het is te hopen,
dat-ie maar weer gauw helemaal beter is.
Nellie mag ook meedoen. Wil je geloven,
dat ik eerst een hele tijd heb zitten
Puzzlen, voor ik uit je brief begreep, dat
jij Mona was? En nog weet ik niet zeker
of ik het goed heb!
Titia Hamenzon te Amsterdam-W, ver-
telt me, dat ze met haar broertje Niek
om het hardst naar de brievenbus loopt
als „Arbeid" komt. Jaren geleden hadden
we thuis ook een kmderkrant. Daar... —•
ik schaam me haast om het te vertellen!
- vochten we wel eens om. We wilden

het blaadje allemaal het eerst hebben.
Dat doen jullie toch zeker niet? Titia wil
we! een foutenbriefje schrijven. Dat is
niet moeilijk. Het is veel moeilijker, een
brief zónder fouten te- schrijven. Daar
moet je altijd naar streven!
Jannie Verstrooien te Sirjansland stuurt
me een lofgedicht op het zwemmen. Om-
dat oom Niek zelf ook zoveel van zwem-
men houdt én omdat het gedichtje niet
zo groot is, laat hij het hier volgen:

Zwemmen is gezond voor 't bloed
Maar ik kan het nog niet goed
We gaan dikwijls naar de zee
Kleine kinderen gaan dan ook wel eens

[méé.
Gijs Duindam te Noordwijk aan Zee had
me een brief geschreven, met rode inkt.
Het was me een pracht. Die Gijs is een
reuze jongen. Hij kweekt zelf duin-
konijnen op. Toen Gijs de diertjes vond,
waren ze pas een week oud. Gijs is een
echte konijnenbaas. Hij heeft er wel 11.
Pas er goed op! Dat je een nieuweling
bent, merkte ik wel. Anders zou je niet
hebben gevreagd of oom Niek zwemmen
kon.

Lieneke en haar hond

Toen Lieneke nog maar een heel klein
meisje was, had haar vader een

hondje voor haar gekocht. Moeder vond
het lang niet prettig, dat Bobbie, zo
noemde vader hem, in huis kwam. „Ik
heb nog geen werk genoeg", mopperde
zij. „En dan op een bovenhuis . . . Ik
wou, dat je maar wijzer was geweest."
„Het wordt een grote hond", had vader
gezegd. Daar had hij gelijk in, want
hoewel Bobbie wel een jaar jonger was
dan Lieneke, groeide het beest veel
vlugger dan het meisje. Toch was het
kind de hond de baas en als het meisje
in haar gebroken taaltje Bobbie wat
commandeerde, dan was het aardig om
te zien, hoe het nu grote dier het meisje
gehoorzaamde
O, de kleine Lieneke wist heel goed, dat
zij Bobbie de baas was. Het gebeurde
dan ook wel eens, dat zij haar grote
hond een beetje plaagde en dat zij hem
liet liggen en op Bobbie bromde, zonder
dat dit eigenlijk nodig was.

Op zekere dag had Lieneke weer eens
een plaagbui en nu wilde het toeval, dat
Bobbie zich niet erg prettig voelde. De
hond had al een paar maal geprobeerd,
uit de buurt van Lieneke te blijven,
doch telkens weer zocht het meisje hem
op en telkens weer bromde zij op Bob-
bie en zei ze, dat hij een stoute hond
•was en dat'ie moest liggen.
Ja, Bobbie wilde wel liggen, maar in
z'n mand — Bobbie hield er helemaal
niet van, dat Lieneke aan zijn kop zat
te rukken en te trekken. Hij probeerde
op te staan, maar telkens weer duwde
Lieneke hem met haar kleine knuistjes
op de grond en zei dan: „Liggen Bob*
bie. Bobbie stout" Och, Lieneke
wist óók niet, dat haar trouwe vriend
een beetje ziek was — anders had zij
hem vast en zeker wel naar zijn mand
laten gaan en dan zou ze hem ook nog
wel lekker hebben toegestopt ook. En
Bobbie kon niets zeggen, om haar dat
te vertellen — die kon haar alleen maar
met z'n grote, trouwe honde^ogen 'aam
kijken en voorzichtig probfe-en, de
kamer uit te komen.
Toen werd Lieneke kwaad. Ze greep
Bobbie bij z'n staart en . . . . trok er
heel hard aan, om de hond zo bij zich
te houden. Als Bobbie zich niet ziek

had gevoeld, zou hij dat nog wel heb»
ben goedgevonden. Het kleine vrouwtje
had hem wel eens meer pijn gedaan,
maar hu kon de hond het trekken aan
zijn staart niet velen. Eerst gromde hij
kwaadaardig, maar toen ook dat niet
hielp, deed hij een hap in de richting
van zijn staart.
Lieneke gaf zulk een gil van schrik, dat
moeder, die in de keuken bezig was,
haastig kwam aanlopen. „Bobbie heeft
me gebeten. , Bobbie heeft Lieneke
.gebeten!" jammerde het meisje.
Moeder zag, dat de tanden van Bobbie
in het vingertje van Anneke waren
afgedrukt en dat er zelfs bloed uit*
kwam.
Gelukkig was de wond niet zo erg, maar
toen vader thuis kwam, vertelde zij hem
toch, wat er gebeurd -was
Vader keek heel ernstig. „Zo, begint
Bobbie vals te worden Dat is heel
jammer, vrouw", zei hij „Hij is van een
goedig ras, maar als hij bij Lieneke niet
meer vertrouwd is, dan zullen we hem
toch weg moeten doen.
„Ja, maar daar kunnen we onze Lieneke
niet aan wagen", meende moeder. „Hij
had het kind wel in haar neus kunnen
bijten en dan was Lieneke voor haar
gehele leven ongelukkig geweest."
Vader dacht lang na. Toen sprak hij
langzaam: „Het gaat me aan m'n hart,
maar dan moet Bobbie weg. Dan zullen
we een goed tehuis voor hem zoeken.
Ik zal morgenavond een advertentie in
de krant zetten."

De volgende ochtend was Bobbie weer
helemaal beter. De hond was allang
weer vergeten, dat hij Lieneke had ge*
beten en hij kon zich maar niet begrij*
pen, dat de grote vrouw hem de hele
ochtend in de keuken hield opgesloten
en dat zij helemaal niet aardig tegen
hem was.
Gelukkig voor Bobbie kreeg hij de kans
de buitendeur uit te komen, toen moeder
den melkboer hielp. Als ze binnen zo
onaardig tegen hem waren, bleef hij
liever buiten! Nu. daar had Bobbie ge=
lijk aan. Juist wilde hij, na de hele
ochtend voor de deur met andere hon=
den te hebben gespeeld, weer naar huis
terugkeren, toen hij zag, dat Lieneke
en haar moe samen uit wandelen gingen.
Jullie wandelen - — ik óók wandelen,
dacht Bobbie.

ONTSMEREND DOOS GEHAITÏ AAN ..SUPtROL".
TUBEN 35 EN 60 CENT. . NÊDERL. FABRtKAAI.
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Lieneke vond het heel prettig dat zij
met haar moeder mee mocht en eerst
huppelde zij vrolijk naast haar voort.
Toen moeder even met een vriendin
bleef staan praten, zag Lieneke echter
kans, ongemerkt moeders hand los te
laten en. . de rijweg over te steken.
Een beetje verwonderd zag Bobbie het
kleine vrouwtje plotseling alléén gaan.
De hond wist niet, dat het meisje naar
de meeuwen keek, die in sierlijke vlucht
boven het water van de gracht heen en
weer vlogen.
Nee maar, dat waren nog eens prachtige
vogels, vond Lieneke. Dat waren een»
den, die vliegen konden daar zwom
er een dicht bij haar. Lieneke boog zich
voorover en toen
Een plons. . . mensen op de gracht, die
luid g i lden . . . . de moeder van Lieneke,
die angstig kwam aanlopen. . andere
mensen, die om de reddinghaak riepen. .
een tweede plons en ja hoor: Bobbie
had Lieneke stevig te pakken en zwom
met het meisje naar de kant. Gelukkig
had Lieneke dadelijk gemerkt, dat het
Bobbie was, die haar uit het koude
water wilde halen en ofschoon de hond
de grootste moeite had. met het kind
boven te blijven, lukte dit toch. Een
man sprong in een bootje en pakte eerst
Lieneke en toen Bobbie uit het water.
Dadelijk werd Lieneke bij vreemde
mensen binnen gebracht, die haar vlug
droge kleren aantrokken.
Nu, jullie kunt begrijpen, dat de moe
van Lieneke blij was. dat Bobbie haar
kind had gered.
Zo heeft Bobbie het beste hondenleven
gekregen, dat je je maar denken kan!

IETS over sier steken
l. Steelsteek
Voor het aanleren van de steelsteek
(zie voorbeeld 1) is het 't best op de
stof een lijntje te trekken met krijt,
recht of gebogen.
De steelsteek wordt begonnen aan de
linkerkant, men werkt dus van links
naar rechts.

Het aanhechten
De naald van achter naar voren in
de stof steken, een klein eindje van de
draad laten hangen en dit met duim
en wijsvinger even vasthouden. Nu een
Paar draadjes van de stof op de naald
hemen en deze doortrekken. De draad
is nu even vastgezet. Men legt de
draad nu naar boven en houdt deze
toet de duim vast. De naald moet nu
een klein stukje van de stof opnemen,
°P de streep, wat op de tekening goed
•e zien is. Dit opgenomen deeltje van
de stof bepaalt nu de-grootte van de
steek. Men zorgt precies tegen het
aanhechtsel uit te komen De draad
doortrekken, weer naar boven leggen,
toet de duim vasthouden en nu de
naald weer insteken, zodat deze tegen
de voorafgaande steek uitkomt, enz.
Men kan de steek groot of klein
""'aken, dat hangt er vanaf, waarvoor
deze gebruikt wordt. De verkeerde
*ant van het werk geeft het idee van
jjtikseltjes: Wil men de draad afhech-
jjen, dan haalt men deze aan de ach-
erkant door die stiksteekjes. Zo wordt

tenslotte ook de begindraad verder af-
•ehecht en afgeknipt.

Wil

draad naar boven te leggen, legt men
deze nu naar beneden en steekt de
naald op de gewone manier in. De
steken komen dan in andere richting
te liggen.
En zo kan men de steek om en om
werken. Als versiering bij -smockwerk
wordt de steelsteek vaak toegepast.

2. Flanelsteek (voorbeeld 2)
Het is weer aan te bevelen eerst twee

• rechte lijntjes te trekken, b.v. ruim
i cm uit elkaar. En dan zet men nog
een klein recht lijntje bij het begin.
Precies aanhechten als bij de steel-
steek, nu op de bovenste lijn en tegen
het staande streepje aan.
Dan aan de onderkant insteken, op
het tweede lijntje dus, zo ongeveer de
helft van een halve cm op de naald
nemen en precies óp het staande lijn-
tje uitkomen. Op het voorbeeld is dit
duidelijk te zien. Een even grote steek

het

men twee randjes tegen elkaar
, dan hecht men precies onder

eerste rijtje aan. Inplaats van de

wordt nu opgenomen op de bovenste
lijn, alléén opletten, dat men precies
boven het pootje van de onderste steek
uitkomt. Op de tekening is daar zo'n
staand stippellijntje aangegeven. Op
die manier krijgt men een gelijk-
matige flanelsteek, die niet scheet
loopt.
Men kan deze steek ook weer groot Q£
klein maken.
Een aardig randje kan men zo ver-
krijgen, door b.v. de flanelsteek te
maken met indanthren katoen, ter
grootte van pl.m. li cm. Daar wordt
dan door de kruispunten een draad
grove wol, D.V. kelimwol, geregen in
een andere kleur.
Ook kunnen twee flanelsteken precies»
onder elkaar gewerkt worden, dan een
draad halen door de kruispunten, die
tegen elkaar komen, om en om en
terug weer om en om. Door de kruis-
punten, die aan de buitenkant liggen,
een rijgdraadje halen. Zo ontstaat ook
een heel mooi randje.

3. Taksteek (voorbeeld 3)
Men trekt eerst weer lijntjes l cm uit

KETTING-STEEK.

elkaar. Nu rechts beginnen en aan-
hechten ongeveer in het midden tus-
sen de lijnen. Daarna recht boven het
aanhechtsel op de krijtlijn insteken en
dan schuin naar beneden., precies
zoals de naald op het voorbeeld aan-
geeft.
Vooral zuiver schuin insteken. De
draad met de duim vasthouden. Dan
weer van onder naar boven op de on^
derste ^krijtlijn insteken en precies
onder het eind van de vorige steek. De
draad altijd met de duim vasthouden.
Zo gaat men door, beurtelings van
bov£n naar beneden en van beneden
naar boven insteken.
Inplaats van schuin kan men ook
recht insteken. Dat'geef t ook een aar-
dig effect.

4. Kettingsteek (voorbeeld 4)
Deze is heel eenvoudig en wordt ge-
werkt van boven naar beneden. Eerst
aanhechten, de draad met de duim
vasthouden en een steek opnemen van
pl.m. J cm. De tweede steek insteken
naast de draad, de duim weer op de
draad houden, doortrekken enz.
De zogenaamde toversteek is*een ket-
tingsteek, die met twee kleuren ge-
werkt wordt, b.v. wit en rood. De twee
draden gaan gelijk in de naald. Bij
de eerste steek houdt men b.v. alléén
de witte, bij de volgende steek alléén
de rode draad met de duim vast en
zo steeds om en om.

Voorbeeld 5
Een siersteekje, dat gemakkelijk na te
maken is. Men kan ze zo onder elkaar
maken of naast elkaar. Werkt men ze
precies onder elkaar, dan tean het voor
opvulsteek gebruikt worden. Ook kan
men ze b.v. breed-laten beginnen en.
heel smal laten uitlopen.
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r Iedere Vrijdagavond:
van 21.00—22.OO uur: personen.

24 jaar.
boven

LICHAMELIJKE ONTWIKKELING
Zwemmen

A. e
Amersfoort: Bisschopsweg Sportfondsen-
oad (iedere Dinsdagavond) van 8—10 uur.
Amsterdam: Sportfondsenbad Oost (Lin-
naeusstraat):
ledere 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 boven
13 jaar.
Sportfondsenbad West (bij de Jan.
Evertsenstraat):
ledere Dinsdagavond:
van 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;
van 9—10 uur: 2e pl'oeg personen boven
13 jaar

Zuiderbad (Hobbemastraat) :
ledere Dinsdag- en Donderdagavond:
van 19.15—20.15 uur: kinderen t/m 13

j. en begeleiders;
van 2O.3O-̂ 21.30 uur personen boven

13 jaar;
van. 21.3O—22.3« uur: personen boven'

33 jaar.

Apeldoorn: Sportfondsenbad. Binnenweg
(iedere Donderdagavond):

.van 19.30—20.3O uur: kinderen t/m 13
j. en begeleiders;

van 20.3O—21.3O uur: personen boven
13 jaar.

Dordrecht: Sportfondsenbad, Hugo de
G.rootlaan:
ledere Woensdagavond:
van 18—19 uur: kinderen t/m 13

j. en begeleiders;
van 19—2O.15 uur: Ie ploeg volwas-

senen;
van 20.15—21.3O uur: 2e ploeg volwas-

senen.

Eindhoven: Sportfondsenbad, Stratum-
sedijk (iedere Dinsdagavond):
van 19'—2O uur: kinderen t/'m 13 jaar

en begeleiders;
van 20—21 uur; dames;
.van 21—22 uur: heren.

Den Haag. Bosbad, Amalia van Solms-
straat (iedere Woensdagavond):
van 6—7 uur: kinderen t/m 13 Jaar

en begeleiders;
van 6—7 uur: personen boven 13 jaar

Haarlem:, Sportfondseiibad Frederiks-
park (iedere Dinsdagavond):
van 7—8 uur: kinderen t./m 13 jaar

en begeleiders;
van 8—lOuur: 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:

van 20.30—21.3O uur:

kinderen t- 'm 13
j en hegeleiders;
kinderen en vol-
wassenen;
personen boven
13 jaar;

Oostelijk Zwembad, Vrec'enoordlRan
(iedere Maandagavond), in 3 ploegen.
van 19.45—20.45 uur: kinderen t/'m 13

j. en begeleiders;
"an iU.30—21.3O uur: eerste ploeg per-

sonen boven 13 j.
ven _i.C3--22.CO uur : tweede ploeg per-

sonen boven 13 \

Schiedam: Sportfondsenbad, Burg. Knap-
pertslaan 245c:
ledere Maandagavond: <
van 18.25—19.25 uur: kinderen t/m 13

j. en begeleiders;
van 18.55—19.55 uur: personen boven

13 jaar.

rtreclit: Zwembad O.Z.E.B.I., in de Bilt-
straat:
ledere Donderdagavond:
van 20.3O;—21.15 uur: kinderen t/m 13

j. en begeleiders
van 21.15—22.OO uur: personen boven

13 jaar.

Venlo: Sportfondsenbad (iedere Dins-
dagavond) :
van 7.3O—8.45 uur: heren;
van 8.30—9.45 uur: dames.

IJ m uiden-Oost: Overdekt Zwembad
„Velserbad" (iedere Dinsdagavond):
van 21.OO—22.00 uur: personen van 16

t/m 24 jaar.
ledere Woensdagavond:
van 18.00—19.0O uur: kinderen t/m 10

• jaar;
van 19.OO—2O.OO uur: kinderen van 11

t/m 15 jaar.

r / : i anda i r i : Sportfondsenbad „Zaanland",
Mauvestraat:
ledere Dinsdagavond:
van 19.OO—21.00 uur: voor kinderen en

volwassenen.

Arnhem: Sportfondsenbad. in de Boek-
horsterstraat 230 (iedere Zaterdag-
avond ) :
van 18.00—19.00 uur: voor kinderen en

volwassenen.

Delft: Sportfondsenbad:
ledere Dinsdagavond:
van 18.15—19.00 uur: kinderen t/m 13

j. en begeleiders;
van 19.00-—20.0O uur: personen boven

13 jaar

Groningen: Noorderbad. Oosterhamrik-
kade 6 liedere Dinsdagavond):
van 18.OO—19.00 uur: kinderen t/ra 13

j. en begeleiders;
van 19.00—21.CO 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 c-n
begeleiders;

van 18.3O—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. Turf markt.
Var. 4 Augustus a.s. af (iedere Maandag-
avond) :
van 19.OO—2O.OO uur: kinderen t/m 13

j. en begeleiders;
va.il 2O.OO—21.00 uur : personen boveii

13 jaar.

Cultuurfilmverton.Ln.gen.
te Der Haag
Elke Zondag om 12 uur precies, onder
auspiciën van de Cultuur-filmceiUrale
in het Studio-Theater, Kettingstraat, te
Den Haag.

De te vertonen films worden iedere Don-
derdagavond in de Haagse dagbladen
aangekondigd..Voor leden van het N.V.V
en hun huisgenoten geldt de reeds enige
malen in deze agenda aangekondigde
speciale toegangsregeliug.

C.
Leiden: De overdekte Leidse Bad- en
Zweminrichtirig, Haarlemmerstraat:
Dagelijks toegankelijk voor leden N.V.V.
en huisgenoten.
De toegangsprijs bedraagt hier 15 cent
per lid en per bad.

Miii is tr ichl . : Sportfondsenbad: Tot na-
der aankondiging:
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.

Tuente: Zee op de heide ,,Bad Boekelo".
ledere Zondagmiddag na 13 uur ge-
opend voor leden van het N.V.V. en hu>i
huisgenoten. Toegang halve prijzen,
Toegangsprijs voor leden. N.V.V. en huis-
genoten voor de onder A vermeldt-
baden 10 cent, voor kinderen t 'm 13
jaar en werklozen en 15 cent voor de
overigen en voor de onder B vermelde
bnden resp. 12J en 17; cent.
Badgoed, handdoek en zeep medebren-
gen.

MET „VREUGDE EN ARBEID" ER OP UIT

Reizen en vacant/es
Naar ïandvoort
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.

3/10 Augus tus : Weekeind-fietstocht
naar ..Ons Honk". Vertrek 's Zaterdags-
middags 2.30 uur Leidseplein. terug des
Zondags 18.30 uur. Met inbegrip vat?
logies, ontbijt en koffie-maaltijcl, kos-
ten voor volwassenen ƒ 1.70, voor kin-
deren ƒ 1.45.

10 A u g u s t u s : Fietstocht door de Zaan-
streek. Kosten 10 cent. Vertrek 9 uur
v.m. Leidseplein

Dagtocht naar Velserend: Kosten per
fiets: 10 cent; bad ƒ0.20. Kosten per-
trein: 90 cent; bad ƒ0.20.

Boottochten vanuit Rotterdam
Iedere Zondag naar Amerongen.
Vertrek 7 uur v.m vanaf het' Maas-

station. terug te Rotterdam om, 9 uur

n.m. De deelnemersprijs voor kinderen
t/m 13 jaar bedraagt 50 cent. voor per-
sonen boven 13 jaar ƒ 1.—. Brood mee-
nemen. Aanmeldingen en nadere inlich-
ting-ju N.V.V., District Rotterdam,
's Gra vendij k wal 95, Rotterdam.

Verblijf te Assen
Parkhotel; warm- en koud water Voor
leden van het N.V.V. ƒ3.50 p.p. j},d..
minimum 3 dagen
Aanmeldingen vooraf uitsluitend „Vreug-
de en Ar'beid", Leidseplein.

Reizen Jroeistra-oorden

Zomerhuisjes te huur
Voor verblijf op de Veluwe zijn te huur
in cle directe omgeving van Apeldoorn
2 geheel gemeubileerde houten huisjes.
Geen gas en waterleiding. Pomp aan-
wezig. Beide huisjes nog slechts be-
schikbaar in September en daarna.
Huurprijs voor September voor „De Eek-
hoorn" ƒ 45.— en voor „De Woudduif
ƒ 60.— en voor de overige maanden
daarna resp. ƒ 25.— en J 35.—. Nadere
inlichtingen en te bevragen bij het
Ti-oelstra-Oord te Beekbergen of Amstel
224—226 te Amsterdam.

Volgeboekte perioden Troelslra-
oorden en NatiurrvrJendenhuizen
Men wordt erop attent gemaakt, -dat
het Troelstra-Oord te Egmond a. Zee
t/m 16 Augustus en het Troelstra-Öord
te Beekbergen eveneens t/m 16 A i
tus -geheel taeze.t zijn. evenals
Natuurvrienclenhuis Het Hunehuis te
Havelte tot 23 Augustus en de Bru-
te Bermekom tot 23 Augustus en Ons
Honk te Lase Vuursche tot 16 Augus-
tus en De Hondsrug te Noord-laren '-ju
23 op 24 Augustus en t/m 15 Augustus.
Voor Over-Holland te Nleuwersluis 7: in
in Augustus nog een aantal plaatsen
vrij.
Voor nadere inlichtingen wende men
zich rechtstreeks tot onze N'-tuurvr'ea-
denbu"en ol Amete! 224—?26. en Re's-
en InHchtingenbureau. Leidseplein te
Amsterdam.
De aandacht Wordt er op "gevest'erd. dat
..Ave?roor" te Ellecom en ..Morgenrood"
te Oisterwijk. dit jaar niet ter be-
schikking zullen zijn:
De bezoekers van hét Troelstra-Oord te
Beekbergen kunnen thans sebruik maïcen
van ingestelde a itor-usd''ensten waarom-
trent het Reis- en inlichtiiwenlnireau
op het Leidsenlein alle gewenste inlich-
tingen verstrekt.

Reisroute naar de Hondsrug: te
Noordlaren (Groningen)

Van Assen uit gaat men per autobus,
van Gromngen per G.D S.-bus tot halte
De Punt, een gehuchtje ongeveer hal-
verwege deze twee plaatsen gelegen.
Van hier volgt men te voet of per fiets
de weg naai- Zuid-Laren tot. aan de tol
en dan voorbij, de tol. het fietspad naar
Zeegse.
Ongeveer 10 minuten van de tol ar be-
reikt men de Hondsrusr
Uit de richting Zuid-Laren is de route
aldus: van De Brink te Zuid-Laren af
volgt men de weg naar Groningen tot
aan de molen te Noord-Laren; vlak
voor de molen neemt men het fietspad
naar links en dit volgende, ziet men.
spoedig het huis aan de rechterzijde.

Voor alle in l i ch t ingen en aanmeldingen:
Reis- en ri i l ichfingenhiireau, Leiriseplei-n
te Amsterdam.

Van gonnewarmte en kindervreugde.
Foto „Arbeid'1

A m s t e r d a m , 17 Augustus . Bezoek
aan Stedelijk Museum, niet tevens
bezoek aan de tentoonsteling .,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,
Prederiksplein 14 en Reis- en In-
lichtingenbureau, Leidseplein, tot
en met 14 Augustus a.s.
Deelnemersprijs bedraagt slechts
20 cent (normale prijs is anders
35 cent).


