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EERT DE OUDERDOM — niet alleen in woorden



JJN
W ie zal thans nog ontkennen, dat er iets aan het ver*

anderen is in^de Nederlandse samenleving? Wie het
ontkent, terwijl hij staat tegenover zulke belangrijke

wijzigingen als er zijn aangebracht in de ziekteverzekering,
de invaliditeitsuitkering en. de ouderdomsvoorziening, is
ziende blind en horende doof. Want deze wijzigingen gaan
vér uit boven de simpele verhoging van inkomsten, of een
verlaging van verzekeringskosten. Het is wel belangrijk, dat
voortaan het lid van een ziekenfonds niet meer dan de
halve premie behoeft te betalen, terwijl de werkgever de
andere helft moet betalen, maar het belangrijke is hier niet
deze'halvering van de premie. Het zwaartepunt ligt in de
gedachte, die de gehele regeling beheerst en die gedachte
is: het risico van ziekte niet te laten rusten op den enkeling,
maar verplaatsen op het totale bedrijfsleven.
IWaarom op het bedrijfsleven? Is dat misschien, omdat de
ondernemer een gemakkelijke pakezel is, op wiens rug men
maar laden kan, totdat het beestje misschien te ongelegener
tijd in elkaar zakt? Is het een toepassing van het socialisme

' in die zin, dat_ alle lasten van den arbeider maar moeten
worden afgenomen en op den kapitalist afgewenteld?
Neen, dat is het niet. Wie de zaak zo beperkt ziet, begrijpt
niet de diepe betekenis van het grondbeginsel, dat arbeid
de bron van alle waarden is.
(Iedereen zal kunnen begrijpen, dat tegenslagen in het leven
zoals ziekte en invaliditeit zijn, alleen opgevangen kunnen
worden door de rijkdommen, waarover het volk beschikt.
Men kan niet een ziek kind naar buiten sturen, als er geen
geld is om die uitzending te bekostigen. "Men kan geen
arbeider, die door een ongeval een arm of een been verliest,
zijn leven lang een invaliditeitsrente betalen^ als er geen
middelen bijeengebracht kunnen worden, waaruit die rente
kan worden toegekend. Alles moet dus komen uit hetgeen
wij gezamenlijk voprtbrengen. Arbeid schept rijkdom. Die
arbeid wordt verricht in ondernemingen en het ligt dus voor
de hand, dat wij dadelijk bij de productie een deel van die
rijkdom afzonderen om het risico van het leven en het
risico van de arbeid te dekken.
Dit risico wordt dus niet betaald door den ondernemer,
maar wordt dadelijk bij de productiekosten opgeteld en op
die wijze gedekt. De ondernemer zal zijn loon als bedrijfs*
leider" toch ontvangen en zelfs het kapitaal, dat in het
bedrijf is gestoken, zal een matige rente kunnen krijgen
(die rente zal ook beperkt worden tot een aanvaardbaar
minimum, zodat geen tientallen procenten dividenden aan
couponnetjesknippers worden uitgekeerd, - - maar dat is
een verhaal op zichzelf, dat buiten dit artikel valt).
Hoofdzaak is in dit geval, dat het bedrijf voortaan niet
alleen het loon van het personeel zal berekenen in zijn
productiekosten, maar ook het risico van ziekte en ongeval,
zowel van de arbeiders als van hun gezinnen.
Dit risico wordt over het gehele personeel omgeslagen. Dat
gebeurt door een ieder een bepaald percentage van zijn loon
te laten betalen als ziektepremie. De onderneming legt een
overeenkomstig bedrag uit tot aanvulling. Het doet er nu
niet meer toe hoe groot het gezin is, van betekenis is alleen
welke plaats men in een bedrijf inneemt. Hoe belangrijker
deze plaats is, dus hoe beter men betaald wordt en hoe
beter men het ziekterisico kan dragen, des te groter zal het
aandeel zijn, dat men voor zijn rekening te nemen krijgt.

D it is een vorm van practisch socialisme, die iedere
arbeider zal verstaan en buitengewoon gelukkig is het
daarbij, «dat de gehele gezinszorg mede in deze voor*

ziening is betrokken. Wij zullen nu geen disputen meer
hebben over het al of niet uitzenden van kinderen naar
vacantiekolonies en geen gebedel om voorschotten bij de

bedrijfsdirecties, wanneer er familievergroting te verwach*
ten is. Automatisch ontvangt het gezin dan een uitkering.
In deze gehele regeling overheerst dus de gedachte van één
voor allen en allen voor één. Dat is 't, waar het om gaat.
Het doet er niet toe ,of bepaalde kleine of grote voordelen
voor de arbeiders worden verkregen, wanneer daarmee niet
gepaard gaat een principiële wijziging van de verhouding
tussen arbeid en onderneming, tussen arbeider en onder*
nemer. En dat is, wat thans zo sprekend het geval is. De
arbeidskracht is nu niet 'meer de koopwaar, die in Jiet
bedrijf van den ondernemer zo voordelig mogelijk wordt
aangewend, doch hier zien wij, dat de verantwoordelijkheid
voor het arbeidersleven overgenomen wordt door de col*
lectiviteit van het bedrijf.
Dat maakt het tevens aan de ondernemers onmogelijk om
vrijelijk winst te maken ten koste van het personeel en ten
koste van de afnemers. Het tot stand komen van deze
regeling bewijst, dat de periode van uitbuiting voorbij is en
de periode van socialistische ordening is aangevangen.

É

Dat tegelijk met deze nieuwe regeling van het ziekte*
risico, de invaliditeits* en ouderdomsrenten belangrijk
zijn verhoogd, is een prachtige afronding van het ge*

heel der maatregelen. Hoewel hierbij nog geen volledig
nieuwe regeling tot stand gekomen is, hebben wij toch ook
hier te doen met een principieel nieuwe instelling, waarvan
wij de betekenis op de volgende bladzijde uiteenzetten.
Hoofdzaak is hier weer, dat de gemeenschap, dat wil dus
zeggen het volk in zijn totaal de verantwoordelijkheid over*
neemt voor de gevolgen van invaliditeit en ouderdom.
Ook dit is principieel socialistisch. De oude toestand, waar*
bij de arbeider werd verzekerd tegen de gevolgen van in va*
liditeit en ouderdom, was daarentegen principieel libera*
listisch. Bij die oude regeling immers was het niet het volk,
dat zich verantwoordelijk stelde voor hetgeen een der leden
van de volksgemeenschap overkwam, of voor het klimmen
der jaren van de oudere leden, maar schiep men een ver*
zekeringsbank, die althans enige beschutting tegen die
kwade gevolgen Van het leven gaf.
Tegenover deze gedeeltelijke beschutting, die een verzeke*
ring geeft, komt thans het geborgen zijn in het volk, dat wil
zeggen, dat men als Nederlander alle bescherming geniet,
die het Nederlandse volk in zijn geheel aan te bieden heeft.
Het spreekt vanzelf, dat die bescherming beter en af*
doender zal worden naarmate de welvaart toeneemt, maar
dat neemt niet weg, dat thans reeds de grondslag voor een
volledig bevredigende regeling is gelegd.
Welk een ordening en opluchting geven dergelijke maat*
regelen. Een ieder weet welk een chaos er in Nederland
heerste op het gebied van ziekenfondsen. Vele van deze
fondsen waren typisch 19e*eeuwse instellingen, waarbij de
artsen, min of meer met een mantel van liefdadigheid om*
huid, iets deden voor hun onvermogende patiënten. Dat
was een vrij vernederende toestand, die aanleiding heeft
gegeven tot het ontstaan van concurrerende fondsen, die
uit de arbeiders voortkwamen. Een onzalige strijd is daar*
van het gevolg geweest, maar ook aan deze strijd wordt
thans met één slag een einde gemaakt, doordat een betrek*
kelijk gering aantal fondsen aangewezen zal worden om het
nieuwe recht op verzorging bij ziekte zijn practische uit*
voering te geven.
Het gehele ziekenfondswezen zal dus worden geordend en
gesaneerd, zodat hier socialistische gedachte en sociale
ordening hand in hand gaan, hetgeen niet anders dan tot
voldoening kan strekken voor allen, die het goede weten
te herkennen en te waarderen.
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D e verhoging van de ouderdoms-
rente is voor tienduizenden Ne-

derlanders een blijde-verrassing ge-
weest. Niemand had durven verwach-
ten, dat midden in deze oorlogstijd,
waarin zulke hoge eisen worden ge-
gesteld aan de staatsfinanciëii. een
belangrijke verhoging der inkomsten
van de ouden van dagen mogelijk
zou zijn.
De noodzaak van deze verruiming van
inkomsten lag echter zo "voor de
hand, dat de overheid niet langer
blind en doof heeft willen blijven voor
de noden van onze bejaarde landge-
noten en zo is dan ten koste van grote
geldelijke offers een verbetering tnt
stand gekomen, die reeds lang nood-
zakelijk was.
Dit is wel het moment om het gehele
vraagstuk van de ouderdomszorg nog
eens te bezien. Wij zeggen zeker niet
te veel, wanneer wij de verzorging -
van de oude dag een der belangrijk-
ste vraag-stukken van onze tijd noe-
men. De arbeider immers 'werkt zijn
leven lang en verdient nu eenmaal
niet zovee}, dat hij een kapitaaltje
kan oversparen om later van de renr.e
te kunnen leven. Integendeel, het ar •
beidersleven is een voortdurend tob-
ben om met het weekloon rond ie
komen. Zelfs in de goede jaren, toen
er weinig werkloosheid was en er vrij
goed werd verdiend, hadden de arbei-
dersgezinnen het gehele inkomen
vrijwel nodig voor de ontplooiing van

Bij de foto's:
Boven: Vergrijsd in het vak. Oude
man aan het houttossen aan de.
Singel.
Onder: Gezicht op het prachtig gele-
'yen en rustige huis voor ouden van
dagen: „Westerlicht", te Alkmaar,
dat echter alleen bereikbaar is voor
mensen met een goed inkomen.

Foto's: „Arbeid".

een matige
welvaart. Een
welvaart nie^-
temin waar-
door ons land
een uitstekend
figuur sloeg
tegenover an-
dere landen.
Woningbouw,

huisinrichting,
voeding en
kleding waren,

•\'^B "̂  '-•- nlet onderwijs
%. j samen. de

voornaamste
uitgavenpos-

ten van het gemiddelde arbeiders-
gezin. De ouderdomszorg kon het
meestal niet verder brengen dan tot
een bescheiden levensverzekering.
Voor de oude dag was de arbeider
aangewezen op een zeer karige
ouderdomsrente en op hetgeen zijn
kinderen hem eventueel konden toe
stoppen.
Deze inkomstenbronnen waren on-
voldoende en meer en meer kwam
dan ook de drang op om aan de wer-
kers een pensioen toe te kennen uit
de bedrijven Als iedere ondernemer
een pensioenregeling ontwierp on
handhaafde (het handhaven was
dikwijls moeilijker dan het ontwer-
pen) dan kon ook op de duur een
behoorlijke verzorging van den be-
jaarden arbeider verkregen worden.
Het. waren echter slechts weinig Be-
drijven, efie een goede pensioenrege-
ling voor hun personeel troffen en zo
bleef de vrees voor- de naderende
ouderdom op duizenden gezinnen
loodzwaar drukken.
Herhaaldelijk is reeds getracht een
weg uit de moeilijkheden te vinden
en de noodzaak daartoe werd nijpen-
der, naarmate het de staat moeilijker
werd aan zijn verplichtingen te vol-
doen. In de jaren van de beruchte
aanpassing van minister Colijn werd
nagelaten het staatsaandeel in de
sociale fondsen te storten, zodat
daarin reeds vóór de -eorlog -een
tekort was ontstaan van 1200 millioen
gulden. Dit tekort bracht de gehele
sjaatspensioenregeling in gevaar en
men vroeg zich dan ook niet zonder
angst, af hoe het in de toekomst
moest gaan.

De ouderdomszorg is dus geen vraag-
stuk, dat alleen de arbeiders of alleen
het bedrijfsleven aangaat, het is een
onderwerp waarbij de Staat zelf ook

in zeer belangrijke mate is betrokken.
Het is zelfs niet overdreven te zeggen,
dat de Staat, de plicht heeft voor zijn
bejaarde en onverzorgde burgers te
zorgen, wanneer het bedrijfsleven
zelf daartoe niet bij machte is ge-
bleken. Het recht op ouderdomspen-
sioen dient een burgerrecht te zijn
Bij de wet van 1919 is dit recht ech-
ter nog niet vastgelegd. Deze wet be-
oogt n.l. de vorming van een fonds,
dat door wekelijkse stortingen (de
bekende zegelt j esplakkerij) gevuld
wordt. Daardoor hebben alleen zij
recht op pensioen voor wie geplakt is
Kleine zelfstandigen echter, die dus
geen patroon hadden om het zegel-
tjesplakken voor hen te doen, blijven
daardoor buiten de voorziening. Nu
deze fondsvorming in de crisisjareiv
vast is gelopen, wordt het noodzake-
lijk een nieuw systeem te ontwerpen.
Wij moeten hierbij niet vergeten, dat
de Staat in de afgelopen tien jaren
de bijna ondragelijke last van de
werkloosheid te torsen had± Alles wat
wij bijeen ,konden brengen.8is besteed
aan werklozensteun en hulp aan de
landbouw. En daardoor ook werd 'iet
onmogelijk de ouderdoms- en invali-
diteitsfondsen behoorlijk gevuld te
houtlen. Hieruit vloeit voort, -dat ver-
dwijning van de werkloosheid d2
eerste voorwaarde is" om wat meer r,e
kunnen doen voor onze bejaarde
medeburgers

Eerst wanneer wij geen-werk-
lozen meer te ondersteunen
hebben, wanneer dus vrijwel
alle valide arbeidskrachten
volwaardig werk zullen heb-
ben, wordt de staatshuishou-
ding zover genormaliseerd,
dat het bekende appeltje voor
de dorst voldoende rijp kan
worden. Zijn zij eenmaal in
dat stadium aangekomen,
dan zal het waarschijnlijk
mogelijk worden uit de nor-
male jaarlijkse staatsinkom-
sten alle behoeftige Neder-
landers, die niet meer in
staat zijn aan het productie-
proces deel te nemen een vol-
doende inkomen ufE te keren.

Zover is het thans nog niet, maar
toch is reed's een grote stap op de
goede weg gemaakt. Met de jongste
besluiten zijn de uitkeringen losge-
maakt van het fonds en meer in
overeenstemming gebracht met de

behoefte. De oude toestand was zo,
dat met de wekelijkse zegels door de
werkgevers een lijfrente werd gekocnt
voor de arbeiders bij de Rij ksverze-
keringsbank. De uitkering iiing dus
onmiddellijk af van het bedrag, dat
met de zegels bijeen was gebracht.
Bij de nieuwe toestand echter streeft
men ernaar de uitkering te baseren
op de behoefte. Een gemiddelde ver-
hoging van 55 %, die thans verkregen
is. is werkelijk geen kleinigheid ?n
zal voor duizenden oude mensen een
grote verlichting geven. Hoeveel
brieven hebben wij niet ter redactie
binnen gekregen van deze landge-
noten, die ons voorrekenden, dat zij
bij de bestaande ouderdomsuitkering
langzaam maar zeker verhongerden.
Met een royaal gebaar zijn zij nu uit
de directe nood geholpen en waar
tegelijkertijd de sociale lasten van de
werkende arbeiders verminderd zijn
doof de uitstekende regeling van de
medische verzorging, zal het trouwens
aan vele gezinden mogelijk worden
alleenwonende ouders beter te onder-
steunen.

Wat wij tot nog toe bezaten aan
ouderdomsvoorziening was weinig
meer dan een fooi. De nieuwe rege-
ling brengt nog wel geen ideale toe-
stand, maar geeft aan de oude arbei-
ders tenminste een bedrag in handen,
dat men zonder spotternij een in- '
komentje kan noemen. Dit bedrag
geeft uiting aan de waardering die
wij hebben voor hen, die hun taak
volbrachten.
Men zegt: na gedane arbeid is het
gqed rusten. Een mooi spreekwoord,
dat echter maar al te vaak niet met
de werkelijkheid klopt. Zeker het is
prettig, wanneer men welvoldaan
over de volbrachte arbeidstijd de rust
kan zoeken. Maar als die rust nergens
te vinden is, omdat men onmiddellijk
bij het eindigen van de arbeid met
armoede wordt bedreigd, dan is die
gedane arbeid geenszins een voldoe-
ning. Toch was dit laatste een veel
voorkomend geval in ons welvarend
en in vele opzichten zo voortreffelijk
georganiseerd Nederland. De gebrek-
kige ouderdomszorg was een wonde
plek in ons volksleven.
Thans wordt echter een begin ge-
maakt met het inhalen van de ach-
terstand en dat dit midden in de
oorlogstijd kan geschieden, geeft ons
de beste verwachtingen voor de toe-
komst. Een volk, dat zich zijn plicnt
bewust is, eert de ouderdom — niet
met woorden, maar met daden!



MEDISCHE VRAGEN
J

(Vragen voor deze rubriek richtë men tot
den medischen medewerker van het
weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amster-
dam.

H. I. K. te W. De z.g. stronkbessen,
die u mij zond, behoren eveneens tot
de bosbessen en kunnen zonder be-
zwaar worden gebruikt.
W. H. v G. te R. Vriendelijk dank
voor uw inlichtingen.
M. H. v. D te 's-Gr. Herpes zoster of
gordelroos berust op een aandoening
van een gevoelszenuw, meestal ~van
een van de tussenribszeriuwen. die
vermoedelijk veroorzaakt wordt door
de smetstof van de waterpokken. In
het vertakkingsgebied van de getrof-
fen zenuw ontstaan] in de huid de
niet vocht gevulde blaasjes op een
rode, gezwollen ondergrond. Deze
blaasjes kunnen veretteren of ver-
drogen; de behandeling," die u werd
voorgeschreven met poederen en het
opleggen van watten werkt het ver-
drogen in de hand. De huidaandoe-
ning op zichzelf is in de regel niet
langdurig, maar de zenuwpijnen, die
er mee gepaard gaan, blijven vaak
heel lang bestaan. Hoe lang — enige
maanden, een half jaar of -zelfs lan-
ger dan een jaar — kan niet voor-
speld worden Men rekent, dat de
ziekte tot staan is gekomen, als de
blaasjes zijn verdord.
Het is juist, dat men met de toedie-
ning van bepaalde vitamines het her-
stel kan bespoedigen. Zowel vitamine
B,, waarvan men dan enige dagen
achtereen 10 mg. 'per dag moet ge-
bruiken, als vitamine C in een dosis
van pl.m. 300 mg. per dag zouden
pijnstillend werken *ri de uitslag snel
doen verdwijnen.
Uw dokter heeft u het gebruik van
wijn en bier waarschijnlijk verboden,
omdat men aanneemt, dat alcohol
ook in geringe hoeveelheden, het her-
stel van de. zieke zenuw zou belem-
meren. Hoogtezonbestraling heeft,
voor zover mij bekend, geen nut. In-
derdaad is de aandoening in de regel
zó onschuldig, dat verdere medische
controle overbodig is.
A. G N. te A. Voor de beantwoording
van uw vraag a) verwijs ik u naar de
medische rubriek in het nummer van
8 Augustus j.l. onder letter I. S. te A.
Voor zover mij bekend, heeft het ge-
bruik van varkensvlees geen invloed
op het ontstaan van de zweert j es.
b) Bij rhe.umatische pijnen worden
zowel bijengif als mierenzuur nu en
dan toegepast. Beide stoffen werken
prikkelend op de huid en daardoor
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pijnstillend. Ook sterk verdunde op'-
lossingen van mierenzuur (3 a 5 :
100.000) worden wel • ingespoten. De
meningen over dit geneesmiddel zijn
verdeeld. De lïthiumzouten, waarnaar
u vraagt, vormen met urinezuur zeer
oplosbare verbindingen; vandaar, dat
ze bij jicht worden aanbevolen. Ze
storen echter de spijsvertering.
OMagnesia usta (MgO) is een zuur-
bindend poeder, dat geen koolzuur-
ontwikkeling geeft en theelepelsge-
wijs wordt voorgeschreven. In gro'tere

'hoeveelheden werkt het laxerend.
Magnesium sulfaat of bitterzout kan
als laxeermiddel geferuikt worden,
waartoe men 10 tot 30 gram in een
glas warm water pleegt op te lossen.
Wil men de darm na .het gebrjiik van
een of ander vergif snel ontledigen,
dan wordt 50 gram natrium sulfaat
op 200 gram water gegeven, het ge-
makkelijkst door de sonde in aanslui-
ting aan de maagspoeling. Wónder-
olie heeft in een hoeveelheid van 2
a 3 eetlepels dezelfde werking, maar
mag niet. gegeven worden, wanneer
het vergif, dat men wil verwijderen,
in vet oplosbaar is.
Bij een slangenbeet moet onmiddellijk
om bovenarm of bovenbeen, dus cen-
traalwaarts van de wond, een snoe-
rende band gelegd worden. Onder-
tussen de wond uitzuigen, waarbij
wondjes aan tong, lippen of tand-
vlees gevaarlijk zijn, daarna de wond
uitsnijden en uitwassen met een
een sterke oplossing van kalium per-
manganaat. Zo spoedig mogelijk se-
rum vragen aan het Rijks-Serologisch
Instituut te Utrecht. Verder rust en
hooglegggn van arm of been. In ons
laad komt van dfe vergiftige slangen
alleen de adder voor.
Wanneer iemand flauw valt door
schrik e.d., is het voldoende, hem of
haar plat neer te leggen met het
hoofd laag en de benen hoog.
J. M te G. Uw beste uren zijn blijk-
baar uw morgenuren. Staat u dus ge-
rust om zes uur op om uw werk te
doen. U kunt dan, altijd 's middags
nog eens even gaan rusten.
P. P~. te M. Jammer, dat u heeft ver-
zuimd de gewichtscurve van uw kind
in te sluiten. De verschijnselen, die
u beschrijft, doen even denken aan
een lichte vorm van coeliakie. Deze
aandoening is gekenmerkt door een
opgezette buik bij een overigens min
of meer mager en dor lichaam. Ver-
der door massale ontlasting, die kwa-
lijk riekt, wittig glanst en ook wel
schuimig gist. Dan door sterke
schommelingen in het lichaamsge-
wicht, ontstaan door moeilijkheden
van het ofganisme ^bij het vasthou-
den van vocht. Binnen 24 uur kan zo
het lichaamsgewicht met een tiende
ervan toenemen of afnemen. H«t vast-
stellen van deze ziekte is van buiten-
gewoon groot belang, omdat zonder
uitzondering ook reeds zeer ernstige
lijdertjes met een betrekkelijk een-
voudig dieet geheel kunnen genezen.
In uw geval zou ik dus een kinderarts
raadplegen.
J. v. Z. te D. Neuspolypèn hebben een
sterke neiging om terug te keren. Het
is geen uitzondering, dat een tiental
keren de polypen moeten worden ver-
wijderd. Met kanker heeft deze aan-
doening niets te maken. Met het

'woord, dat u heeft opgevangen, heeft
de specialist waarschijnlijk willen
zeggen, dat de verwijderde poliep
aanleiding had gegeven tot een ont-
steking in een van de bij holten van
de neus.
A. J. V. te Z. Het naar buiten geknikt
staan van de grote teen (hallux val-
gus) ^s maar zelden aangeboren en
wordt in de regel verkregen door het
dragen van te nauwe schoenen. Op
de plaats van de knik wordt de huid
gespannen over het kopje van het
eerste middenvoetsbeen, waardoor de
bloedvaten worden dichtgedrukt en
de huid dus slecht wordt gevoed. Die
geeft aanleiding tot de vorming van
kleine likdoorns, blaasjes en zelfs
zweren. Een en ander wordt in de

hand gewerkt, omdat juist op deze
plaats de plooi in het bovenleer van
de schoen druk pleegt uit te oefenen.
Een doelmatige behandeling 'zal al-
thans gedurende de nacht een goede
doorbloeding van de huid waarbor-
gen door het aandoen van een san-
daal, waarop de grote teen in een ge-
strekte stand wordt vastgehouden.
Overdag drage men ruime schoenen,
waarbij de druk van het bovenleer
wordt weggenomen door een dikke
ring van zadelvilt, die met kleef pleis-
ter wordt bevestigd Helpt dit alles
oiiet, dan is een operatie nodig. Deze
op zichzelf onschuldige ingreep heeft
nog wel eens een teleurstellend resul-
taat, omdat met de wegname van het •
kopje tevens het belangrijkste steun-
punt van het voetgewelf wordt on-
dermijnd.
J C. v. d. A. te U. Of de amandelen
van uw dochtertje al of niet geknipt
moeten worden, -moet voor ieder kind
afzonderlijk door medicus en specia-
list worden beoordeeld In het door u
bedoelde antwoord werden door mij

- alleen de richtlijnen aangegeven, die
thans in het algemeen bij deze be-
oordeling worden in acht genomen.
v K. te R. Tot mijn spijt is het zon-
der onderzoek niet mogeliik om .over
uw toestand te oordelen. Kimt u niet
eens een polikliniek bezoeken?
J. S. te A. Met melk kan men ook
enig oxaalzuur binden Een „scheut"
melk of taptemelk is wel een zeer on-
nauwkeurige maat. Wanneer de por-
tie gekookte fabarberstelen op het
bord een ons weegt, voegt men met
een scheut melk van ruim een eet-
lepel vol ongeveer i van de benodigde
hoeveelheid kalk toe, die benodigd
zou zijn om al het aanwezige oxaal-
zuur te binden.
H ». IJ. te A. U moet zich tot uw
huisdokter wenden.
D te 's-Gr. Of de bedoelde persoon
besmettelijk is, kan ik niet beoor-
delen. Vraagt u eens raad op het
Consultatiebur. v bestr. der Tubercu-
lose, Waldeck Pyrmontkade 2.
B S te G. U bent blijkbaar thans
van uw maagzweer genezen. Ik zou
mij in uw geval geen zorgen over de
toekomst maken.
W. M. H. te R. De amandelen, waarin
zich telkens ontstekuagsproducten op-
hopen, worden wel geheel weggeno-
men. U zult hieromtrent advies moe-
ten inwinnen van een specialist.
Bij koortsuitslag aan de lippen wordt
aanbevolen om, zodra zich door wat
roodheid en gevoel- van spanning de
nieuwe aanval aankondigt, met de
vingertop een spoor vaseline, maar
ook niet meer, ter plaatse aan te
brengen en daarna ook - met de
vingertop een weinig poeder. Deze be-
handeling moet elke 2 a 3 uur worden
herhaald en ook worden herhaald,
wanneer men bij toeval wat van de
poeder heeft weggeveegd of met de
tong heeft weggelikt. Zorgvuldig toe-
gepast, zou deze methode het uitbre-
ken van de blaasjes couperen, in één
dag. Men zou de volgende morgen
zonder blaasjes wakker worden.
G. J. te' U. Uw hoofdpijn is blijkbaar
een neuralgische pijn. Het gebruik
van 3 x daags l tablet van 3 mg. vi-
tamine B! per dag wordt hierbij aan-
bevolen.

D. Th. C. te A. Niet alleen ozaena,
maar ook hardhorendheid wordt ver-
oorzaakt door een tekort aan, vita-
mine A. Volgt u dus zo mogelijk de
raadgevingen van mijn antwoord aan
v. O. te A. in het nummer van 18
Juli j.l.
H. W. te L. De oorzaak van haaruitval
en roosvorming op de bodem van
seborrhoea is mij niet bekend. Daar-
door is de behandeling nog steeds
zuiver symptomatisch.
Over~het puistje kan ik zonder onder-
zoek niet oordelen.
B L. te H. Vloeibare biergist, ge-
droogde biergist en biergistpillen
kunnen alle drie gebruikt worden om
zich van B-vitamines te voorzien. De
biergistpillen bevatten slechts 6 gram
biergist-extract en l gram biergist-
poeder op elke 60 pillen; het meest
werkzame product is wel de verse •
biergist uit de brouwerij; opgeroerd
In koude melk laat dit bittere goedje
zich het gemakkelijkst innemen.

en

De -Van Knibbelens hielden een
dienstbode, een feit, waar niemand
bezwaar tegen maakte dan hoogstens
mevrouw van de overkant, die zei
dat het alleen maar voor „de swiet"
was. Overigens zouden de Van Knib-
belens de Van Knibbelens niet ge-
weest zijn als ze niet getracht haddgn
het zo zuinig mogelijk te doen.
Natuurlijk gebeurde dat niet met de
bedoeling Coba — de gedienstige —•
minder te geven dan haar met het
oog op haar werk toekwam, maar
slechts om te bezuinigen. Dit was een
verplichting, die het hoofd van
huize Van Knibbelen in deze benarde
tijd zwaar op zich voelde drukken.

-Nu kan iemand op het achterbalcon
van de tram soms heel wat wetens-
waardige dingen te weten komen. Zo
gebeurde het dat de heer Van Knib-
belen met een half oor iets opving
over arbeidscontracten, maar —
meende hij - - het was net genoeg.
Dies zette hij zich 's avonds aan zijn
schrijftafel en schreef, waarna Coba
voor haar vaatwerk in de Jteuken
werd weggeroepen, of ze maar teke-
nen wilde — och het was eigenlijk
niets belangrijks.
En Coba tekende, meer met haar ge-
dachten bij het zeepsop in de keuken
dan bij het door meneer opgestelde
epistel, dat na dien veilig en wel in
het door Coba wekelijks met boenwas
bewerkte bureau kwam te liggen.
Edoch, hoe gaat het in de wereld.
Op zekere morgen kregen de v. Knib-
belens en Cotaa meningsverschil, met
het gevolg, dat Coba haar boeltje aan
het einde van de maand pakte.
Toen mijnheer Coba haar rentekaart
teruggaf lachte hij fijntjes. Coba
trok haar sierlijke wenkbrauwen lich-
telijic verwonderd op, want op die
kaart zaten evenveel zegeltjes als
haren op mijnheer z'n glimmende
schedel, d.w.z. niet één. Maar dat was
wel goed zó, zei mijnheer — van die
zegeltjes dan — en die kon het weten.
Mijnheer lachte weer fijntjes toen er
op zekere morgen een brief In een
geel dienstcouvert lag.
In die brief werd hem door de Raad
van Arbeid vriendelijk doch dringend
verzocht om alsnog de zegeltjes op
de kaart van .Coba aan te zuiveren,
en bovendien - - waarschijnlijk voor
de extra moeite die hij bezorgde nog
10 '/c -daarboven te voldoen.
Kijk, dat zou ze nu niet glad zitten,
en met het kostbaar epistel uit het
bureau gewapend begaf de heer*v.
Knibtaelen zich op weg.
Lichtelijk triomphantelijk bespeelden
z'n knokkels een ogenblik later het
'dichte loketraampje.
„O juist, hij kwam zeker betalen."
„Betalen? Geen sprake van", en V.
Knibbelen hield den nietsvermoeden-
den ambtenaar met nog grotere
triomph z'n kostbaar door Coba ge-
tekend epistel voor.
Deze keek eerst door z'n bril naar
dit document en vervolgens over z'n
bril naar v. Knibbelen. Ja. er was
zogezegd geen speld tussen te krij-
gen. Wat taal en stijl betrof was de
door den heer v. Knibtaelen opgestelde
arbeidsovereenkomst zelfs een voor-
treffelijk stuk proza, en de bewoor-
dingen waarin Coba als werkneemster
verklaarde het zegeltjes plakken voor
haar rekening te nemen zelfs meer
dan duidelijk. Helaas ontbrak er
echter één ding, want deze overeen-/
komst was in strijd me.t de wet, die
n.l. uitdrukkelijk bepaalt dat de

- werkgever de zegeltjes moet plakken,
en wel zonder enig'' verhaal op den
werknemer. En, nietwaar, overeen-
komsten in strijd met de wet zijn va'n
rechtswege nietig, dat zou de heer
v. Knibbelen waarschijnlijk wel we-
ten. Het speet hem wel maar de vor-
dering bleef gehandhaafd.
Toen mijnheer v. Knibbelen 's mid-
dags aan de lunch zat en z'n ega naar
zijn wedervaren vroeg, zei mijnheer
niets anders dan: ach stik, en z'n-
zacht gekookt eitje wilde hem ooK
niet smaken -^ hetwelk begrijpelijk
was.



KRONIEK VAN DE ARBEID
H oewel de dagbladen reeds uit-

voerige verslagen opnamen van
de rede van commissaris Woudenberg
over de nieuwe sociale maatregelen,
menen we er goed aan te doen ook
de feitelijke bijzonderheden nogmaals
te geven naast de beschouwingen
over de principiële betekenis.
Allereerst dan de ziekenzorg. Tot nu
toe heeft de "wettelijke ziekteverzeke-
ring in haar huidige vorm slechts het
financiële risico van arbeidsonge-
schiktheid tengevolge van ziekte ge-
regeld. De Ziektewet voorziet name-
lijk slechts in de gedeeltelijke ver-
goeding van het gederfde loon en
biedt daardoor den verzekerde slechts
een onvolkomen bescherming, want
bij ziekte dreigen nog sterker dan de
loonderving voor den verzekerde, &e
daaraan verbonden bijzondere kosten
voor medische hulp, geneesmiddelen,
medicamenten, verpleging, operaties,
enz.

Voor de betaling van deze bijzon-
dere kosten moest de verzekerde tot-
nu toe zelf zorgen, niet alleen voor
zichzelf, maar ook voor zijn gezins-
leden. Dit gebeurde gewoonlijk door
een verzekering bij de in ons land be-
staande ziekenfondsen. Sociale om-
standigheden, zoals gezinsgrootte,
werden hierbij weinig of in het ge-
heel niet in aanmerking genomen;"
bovendien waren aan deze verzeke-
ring naar verhouding tamelijk hoge
kosten verbonden, die de werknemer
alleen dragen moest.
Wanneer de arbeider of een 'gezins-
lid ziek werd, vielen zij maar al te
dikwijls direct in handen van Armen-
zorg, of in handen van een particu-
liere liefdadigheid, een lot. dat de
arbeider niet verdient en dat hem
ook onwaardig is.
Weliswaar heeft de Ziektewet zelf tfe
mogelijkheid voor een verdere uit-
bouw der uitkeringen open gelaten.
Art. 50 van deze wet bepaalt n.l., dat
recht op ziekengeld niet bestaat,
wanneer de verzekerde geen lid is van
een door de Ziekenfondswet erkend
Ziekenfonds.

Het N.V.V. heeft ni/ na maanden'an-
Se voorbereiding en talrijke verhan-
delingen en besprekingen het zover
weten te brengen, dat de goede ge-
dachte, die al in art. 50 tot uiting
komt, in de daad kan worden omge-
zet.
De regeling wordt nu als volgt:
Van de inwerkingtreding der ver-
ordening af moet de verzekerings-
Püchtige arbeider naar de voorschrif-
ten van de Ziektewet lid zijn van een
erkend Ziekenfonds. Is hij geen lid
van zulk een Ziekenfonds, dan kan
hij in de toekomst ook geen zieken-
geld krijgen. maar~in tegenstelling
niet de huidige toestand behoeft de
werknemer de kosten voor het zie-
kenfonds niet alleen te betalen, de
Werkgever wordt verplicht de helft
van de premie, dat zijn de halve kos-
ten voor het Ziekenfonds te betalen.
^ contributie of de premie wordt in
Procenten van het arbeidsloon bere-
kend. Daardoor wordt bereikt, dat de
economisch zwakkere in verhouding
öiet rneer belast wordt dan de beter
gesitueerde.
^e ongetrouwde arbeider moet het-
Zelfde betalen' als de getrouwde en
öeze weer evenveel als det arbeider.
|~e een groot gezin te onderhouden
neeft.
De ziekenverpleging omvat dokters-
'ehandeling met inbegrip van spe-

cialisten en tandartsbehandeling: ver-
°skundige hulp van dokter en vroed-

vrouw, ziekenhuis-sanatorium-verple-

ging. Voorts de benodigde geneesmid-
delen en hulpmiddelen tot genezing,
met inbegrip van alle middelen, die
nodig zijn ter voorkoming en behan-
deling van ziekte of gebreken en die
tot herstel van de arbeidsgeschiktheid
dienen.
Bij overlijden ontvangen de nabe-
staanden een bepaald bedrag.
De verzekerden hebben voortaan
tegenover de ^ziekenfondsen zonder
meer recht op afsluiting der verzeke-
ring.
De verzekering moet alle bedoelde
uitkeringen omvatten, die het door-
voeringsbesluit naaf maat en omvang
vaststelt.
Kostenvergoeding in plaats van daad-
werkelijke levering der voorgeschre-
ven benodigdheden, uitgezonderd ge-
vallen, waarin levering in natura niet
mogelijk is, is niet geoorloofd.
De verzekering moet alle leden van
het gezin omvatten en alle leden van
het gezin hebben dezelfde rechten en
aanspraken als de verzekerde zelf.
In aansluiting daarop is het nodig ge-
bleken, de geldelijke uitkeringen, zo-
als wij die kennen uit de Ziektewet,
te verhogen.
De Nederlandse wet bepaalt, dat
vrouwelijke verzekerden bij bevalling
minstens zes weken vóór en zes we-
ken na de bevalling ziekengeld tot
het wettelijk vastgestelde bedrag ont-
vangen. De echtgenote van een ver-
zekerden werknemer krijgt in zulk
een geval thans echter niets. In par.
l van de nieuwe verordening is ech-
ter bepaald, dat de echtgenote van
den verzekerde bij bevalling een be-
drag inééns van f 55.— ontvangt.

Ook de organisatie-opbouw wordt ai
de verordening geregeld, waarbij
een sterkere centralisering van de
thans bestaande fondsen tot stand
zal komen. In de verordening wordt
daarom ook de voorzorg getroffen, dat

tot verzekering van den werknemer
een naar verhouding klein, maar des
te daadkrachtiger aantal y^an zulke
ziekenfondsen de.wettelijke taak zal
vervullen.
De verhoging van de ouderdoms- eri
invaliditeitsrente geschiedt volgens de
voorschriften in de verordening in
de, vorm van toeslag. Overeenkom-
stig de Invaliditeits- en Ouderdoms-
wet en overeenkomstig de wet voor
de vrijwillige ouderdomsverzekering
en voor de invaliditeitsrente bedraagt
de toeslag 25 pet. op de wettelijk
vastgestelde rente, voor die rente-
trekkers, die het 65-jarige levensjaar
hebben bereikt.
Voor trekkers van invaliditeitsrente,
die het 65-jarige levensjaar nog niet
hebbén bereikt, bedraagt de toeslag /'
50 pet. en voor het geval de rente-
trekker gehuwd is. komt daar nog een
toeslag van 25 pet. pij
Deze verhoging treedt ook in werking,
wanneer de rentetrekker weduwnaar
geworden is of gescheiden en nog kin-
deren te onderhouden heeft, die de
vereiste leeftijd nog niet hebben be-
reikt.
Voor ieder kind, dat aan deze eis vol-
doet, komt er bovendien nog een toe-
slag van 20 pet. bij. met dien ver-
stande, 'dat deze kindertoeslag hoog-
stens voor zes kinderen wordt gege-
ven.
Als maximum kan dus een totale toe-
slag gegeven worden van 50 pet. 4- 25
pet. -1-6x20 pet, — 195 pet. boven de
wettelijk vastgestelde rente. Op net
weduwen- en wezenpensioen wordt
een toeslag van 50 pet. gegeven. In
het geval, dat weduwen- en wezen-
rente gelijktijdig bestaan, wordt de
toeslag verhoogd voor lederen wees
met 25 pet., weer maximaal voor zes
wezen. Wanneer echter alleen wezen-
pensioen wordt uitgekeerd, wordt 50
pet. toeslag gegeven.
Op grond van deze verhogingen, kun-
nen wij zeggen, dat de ouderdoms-
rente verhoogd zal worden met ge-

middeld 40 pet., de invaliditeitsrente
met 65 pet. en de weduwen- en we-
zenrente met 52 pet.
Van belang is nog de bepaling, dat
deze toeslagen op de wettelijk bepaal-
de rente buiten beoordeling bliiven
bij een onderzoek naar behoeftigheid.

'Rentetrekkers, die naast de wettelijk
vastgestelde rente nog andere onder-
steuning genieten, behouden deze uit-
keringen onverkort

Tenslotte zou ik nog willen opmer-
ken, zo besloot de Commissaris, dat
deze verbeteringen in de bestaande
sociale toestanden, en aanmerkelijk
verhoogde uitkeringen ten goede ko-
men aan alle Nederlandse arbeiders,
die daarvoor in aanmerking komen.
Deze op sociaal terrein tot stand ge-
brachte uitbouw van de sociale ver-
zekering was alleen mogelijk, omdat
het N.V.V., de grootste arbeiderscen-
trale in Nederland, zich daarvoor
inzette en de volle kracht van zijn
aanhang deed gelden.
Deze verbeteringen waren niet door
te voeren geweest zonder organisatie.
En hieruit blijkt hoe nuttig en nodig
het is,»dat de arbeider in een zo groot
mogelijke organisatie verenigd is, om
zijn invloed uit te oefenen bij het tot
stand~ komen van nieuwe sociale wet-
ten. Hop groter en omvattender deze
organisatie is, des te sterker is haar
invloed en des ' te sneller kunnen
nieuwe sociale wetten, die bij het
N.V.V. reeds in voorbereiding zijn,
worden doorgevoerd. De vroegere vak-
beweging kon gezamenlijk niet meer
tot stand brengen dan de sterkste
organisatie alleen.
De vakbeweging in Nederland zal
meer bereiken, nu de versplintering,
en daardoor haar verzwakking van
haar krachten, is opgeheven, mits de
arbeider begrijpt, dat hij de organi-
satie, die zijn eigen organisatie is,
moet steunen.
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r^chtvaoirdigteid, Armoeda,
'werkloosheid, onrecht en
minachting zijn Uw deel ge-
weest. DU wil» O niet laugerl

Het N.V V. maakt ruim gebruik van de propaganda als
middel bij zijn nieuwe en verruimender taakvervulli7ici
in onze nationale volksgemeenschap. Onder de veelzijdige
propaganda neemt de affiche-campagne een grote plaats
in. Wij allen kennen de N.V.V.-platen met de bekende
en doeltreffende slagzin: De wil van den werker wordt
Ae daad van het N.V.V. Dezer dagen bereikte ons de

allernieuwste uitgave van -zo een aanplakbiljet, waarbij
in foto-montage de verschillende sociale regelingen, welke
verbeterd zijn, o} welke voor verbetering in aanmerking
komen, op geslaagde wijze geïllustreerd worden. Bij deze
uitgave gaan aanplakbiljet en vropaaanda-vouwblad op
gelukkige wijze samen. Vraag enkele exemplaren aan
en werk er mee!



Het is eigenlijk geen wonder, dat het
zeilen zich in Friesland tot een *rolks-
sport heeft ontwikkeld. Met zijn rijk-
dom aan meren, poelen, plassen,
vaarten en kanalen heeft het water
in deze provincie altijd grote beteke-
nis gehad als verkeersweg en in vele
streken was de boot zelfs vaak het
enige communicatiemiddel. De dokter
zeilde er, de postbode, de bakker, de
kruidenier, de slager, de boer en de
notaris. Kortom, ieder die zijn klan-
ten over het water had. Schouw en
tjotter vormden sterke, betrouwbare
scheepjes, waarmee ook in ruw weer
gezeild kon worden.
Dat was zeilen om den brode.
Maar meen niet. dat Zondags het
schip ongebruikt bleef. O neen. Op
zomer-zondagen werden de schouwen
en tjotters zeilklaar gemaakt voor de
toervaart en trok de hele familie er
op uit. Dan werd proviand meege-
nomen en zocht men ergens een be-
schut hoekje, waar men heel de dag
genoot van zon en wind.

En dan de wedstrijden. Uren ver
trokken deze beroepszeilers weg om
ergens 4n het Friese waterland aan
een zeilwedstrijd deel te nemen. Ih
felle, vinnige strijd bekampten deze
grootmeesters in de edele kunst
elkander de eer, gebruik makend van
al hun kennis, alle foefjes en fi jne
kneepjes van het vak.
Mee uit dit wedstrijdzeilen is de nog
steeds groeiende animo voor de zeil-
sport te verklaren. Want welke toe-
schouwer voelde niet zijn hart open

en dicht gaan als de hooggetuigde
scheepjes bij stijve bries of harde
wind diep er in hangend schuimend
en bruisend voorbijstoven. Eerst waren
het enkelen - - de weigestelden —
die «en schip op stapel lieten zetten,
later gaan ook de met minder aards
slijk begiftigden er toe over. Schouw

'en tjotter zijn voor de minder wei-
gestelden, de boeier is het trotse be-
zit van den enkeling. Maar voor de
arbeiders is de zeilsport nog steeds te
duur.
Tot — nu een jaar of twaalf ge-

leden — een eenvoudige kapper in
Bergum een nieuwe methode ont-
dekte, waardoor plotseling ook het
scherpe scheepje binnen het koop-
krachtbereik van den arbeider komt.
De B.M.-er, zo genoemd naar het
Bergumer meer. verschijnt op het
water Die eerste B.M.-er is een
vurenhouten scheepje, gebouwd- van
op elkaar gespijkerde latten. De
botenbouwers schamperen en zeggen:
niks waard. Maar het scheepje zeilt
snel en. . het kost in zijn eenvou-
digste constructie nog geen tweehon-

l/en een Ttieie medetveiief

derd gulden. Wie. handig is met zaag
en schaaf kan het zelf bouwen. Bij
tientallen worden B.M.-ers op stapel
gezet, in schuurtjes, op zolder, in een
bleekveld wordt de kiel gelegd voor
wat straks het trotse bezit zal zijn
van den arbeider, die er in zijn vrije
uren aan knutselt.

Dan komt de heer Bulthuis — de Ber-
gumer kapper — met een tweede ont-
werp. Het is sierlijker van lijn. forser
van bouw. meer geschikt als familie-
boot, sneller, betrouwbaarder en
maar weinig duurder.
En het is dit scheepje, dat Friesland
verovert. Bij tientallen tegelijk wor-
den ze op stapel gezet. En de scheeps-
bouwers schamperen niet meer, maar
bouwen, bouwen de ene 16 kwadraats
na de ander. Zij ontdekken, dat er
meer valt te verdienen aan 10 lat-
tenboten, dan l regenboog, of D. er
De zeilsport is binnen het bereik van
den arbeider gekomen.

#
Den heer Bulthuis is dezer dagen
voor zijn verdienstelijk werk de
Lucaspenning vereerd. Een zeldzame
onderscheiding, die nu pas voor de
tweede, keer is gegeven Maar dat
heeft de eenvoudige kapper uit Ber-
gum ten volle verdiend. Want ten
slotte is hij het geweest, die de boot
maakte voor den kleinen man en
daarmee duizenden vele uren van ge-
not en heerlijke ontspanning heeft
geschonken.
Want er is moeilijk groter vreugde
te bedenken, dan op een zonnige
zomerdag voor een stijve bries voort
te stuiven over de meren en plassen.
waarmee ons land zo rijk gezegend
is. De arbeider behoeft niet rneer
langs de kant te staan. Hij doet mee.
Hij verschijnt op de wedstrijden, hij
poetst en wrijft aan zijn schip, ver-
betert dit, completeert dat en heeft
een vol jaar vreugde aan zijn bezit.
In de herfst praat hij over de voor-
bije zomer, in de winter verlangt hij
naar het voorjaar, de tijd, dat hij
zijn schip weer zal opknappen en
heel de lange zomer trekt hij er
met zijn gezin op uit. elke Zondag
opnieuw. De horizon tegemoet.

Bij de loto's:

Boven: In '„Schouwen", de ty-
pisch Friese zeilboten aan het
spelevaren.

Midden: Als het windje het
vaantje doet wapperen, wordt
het tijd om het zeil te hijsen.
De zeiltocht begint

Onder links: De horizon tege-
moet.

Onder rechts: Den zeiler wacht
een prachtig vergezicht op de
stille plas.

Foto's „Arbeid".



Öuizehden zwakke en achterbli'vpn'Je kinderen
worden jaarlijks in de talrijke k'ndarkolonies, welke
ons land kent, lichamelijk aes+erkt.

„Het regent, o, wat regent
/hst,

Ik hoor het in mijn warme
lb?d"

D eze bekende regel uit een kin-
dergedichtje had de kleine, die

wij door, het glas van buiten af in
het ziekenzaaltje van het kinder-
koloniehuia te Heelsum zagen lig-
gen - - zo hij het gekend had —
best hebben1 kunnen nazeggen.
Het regende, dat het goot. Hét was
nog, in de zomer en het leek wel

Jierfst. Toch was er aan de kinde-
ren, die in het koloniehuis verzorgd
werden, niet veel van te merken Al
kon er dan niet buiten gestoeid en
geravbt worden, binnen was er een
vrolijkheid en een pleizier van je-
welste. De pianomuziek van lichte
kinderwijsjes, versterkt door de
massazang uit wel 80 keeltjes, door-
trilde het gehele huis en als af en
toe één der geleidsters of ook wel
één der kinderen een voordrachts-
nummertje ten beste gaven, dan
was het lachen en gieren niet 'van
de lucht. De stemming en de sfeer
waren opperbest.

Wij waren 4eze dag naar dit huis
Van het Centraal Genootschap voor
kinderherstellings- en vacantiekolo-
nies gekomen, om 'iets te zien van
kinderzorg in de practijk, zoals die
door deze stichting beoefend wordt.
De naam vacantiekolonie is eigen-
lijk een verkeerd woord. Vroeger
waren er inderdaad vacantiekolo-
nies. Daarin konden de daarvoor in
aanmerking komende kinderen al-
leen gedurende de zomervacanties
°Pgenomen worden. Maar de func-
tie, van deze huizen is uitgebreid en
°P het ogenblik zijn alle huizen
doorlopend het gehele jaar ge-
opend Het is daarom beter om nu
*e spreien van kinder-kolonie-

De huiïeli van het Centraal Ge-
nootschap bevinden zich in de ge-
zondste delen van ons land, in de
bossen en- aan het strand
Daar geschiedt het wonder, dat
zwakke kinderen, kinderen die
achterblijven, die thuis ondanks de
behoorlijke verzorging, wat ligging
en voeding betreft, in jaren niets

zwakke kind. dat thuis en op school
erg ontzien moest worden, is sterk
in zijn voordeel veranderd. .De
resultaten blijven dan ook niet uit.
Het kind is veel minder /Aek, het
blijft niet meer achter en vaak kost
het hem niet eens zo heel veel
moeite om de lessen, welke hij door
zijn uitzending niet kon volgen, in
korte tijd weer in te halen
Vakkundige verpleging: weten-
schappelijk samengestelde menu's —
waar ook in deze moeilijke distri-
butietijd nog niets aan ontbreekt -
medisch toezicht door den arts. die
aan elk koloniehuis verbonden is en
wiens werk weer gecontroleerd
wordt door een speciale commissie^
directrice en geleidsters. die spe-
ciaal voor dit werk zijn opgeleid;
liefde voor het werk; ziehier enige
•factoren, welke in de behandeling

meer wilden groeien, na een verblijf
van 5 of 6 weken, als volkomen ge-
zonde, levenslustige kinderen terug-
keren Lichamelijk zijn ze behoor-
lijk ontwikkeld Het kind is groter

^H dikker geworden, de spierkracht
is toegenomen en het eertijds

Bij de foto's:
Boven: In de gezonde bosomgeving
kriigt het zwakke kind. spoedig zijti_
gezondheid terug.
Midden: Spelende kinderen in dezon.-
Naast eten en slapen vormt spelen
wel de belangrijkste bezigheid voor
de kinderen in de kinder-kolonie/

Foto's: ''.Arbeid".

van het verpleegde kind een grote
rol spelen en waardoor de ver/or-
ging zo intens nroaelijk is
Vooral in deze bewogen tijd is de
kinderzorg als middel tot instand-
houding van de volksgezondheid en
de volkskracht van het allergrootste
belang In de rustige en hygiëni-
sche omgeving van de kinder-kolo-
niehui /en kan de verzofglng van het
kind volkomen tot zijn recht komen
en .de voeding is ruimt r dan dat
thuis het geval kan zijn ' Dit is
vooral van belang voor die ouders
en verzorgers van kinderen, die de
toekomst niet zonder bezorgdheid
tegemoet zien in verband met de

dagelijks weerkerende voedselpro-
blemen
Ons lichamelijk welzijn en bovenal
dat van de kinderen hangt ten
nauwste samen met een doelmatig,
aangewende voeding. In onze kiii-
der-kotoniehuizen worden de menu's,
zoals gezegd, wetenschappelijk sa-
mengesteld, waardoor bereikt wordt,
dat het het kind tijdens zijn verblijf
aldaar ondanks de distributiemaat-
regelen aan niets ontbreekt, hetgeen
blijkt uit de nog steeds optredende
gewichtsvermeerdering.

-Speciale zorg wordt er besteed aan
de sfeer, waarin de kinderen tijdens
hun verblijf in een kinder-kolonie-
huis komen te verkeren.. Met on-
eindig veel tact en liefde worden de
kinderen ontvangen. Zij zijn dan
meestal pas voor de allereerste keer
bij hun- vader en moeder vandaan,
maar het is wonderlijk te zien, hoe
gauw zij zich in de nieuwe om-
geving gewend hebben. Met -een
paar grapjes zijn de „grote verdriet-
jes" van het eerste alleen-zijn al
gauw wegg^werict en na een tijdje
is er van een verlangen naar huis
zelden sprake. In de harten van de
ouders leeft dit gevoel meestal
meer dan bij de kinderen. En wie
de kans krijgt om een afscheids-
feestje bij te wonen, ziet daar iets
opgebloeid van wat in een paar
weken werd gezaaid.
Dit is kinderzorg. op zijn best. Dank
zij de steun van de overheid en van
tal van particulieren kan door het
Centraal Genootschap en door^
enige andere stichtingen de kinder-
uitzending terdege ter hand worden
genomeji.
Mogen deze stichtingen nog lang
hun belangrijke taak blijven ver-
vullen tot heil van de Nederlandse
opgroeiende jeugd en - daardoor
medewerken aan de instandhouding
van een goede volksgezondheid.

Wij stellen ons voor, om in
het volgende nummer van
„Arbeid" nogmaals op dit
onderwerp terug te komen,
teneinde iets te kunnen ver
tellen over de organisatie van
de kinderzorg, zoals die bij

—4iet Centraal Genootschap be
oefend wordt.
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WAT IS DE ZO

Kent u een in letterlijke zin alle-
daagser verschijnsel, dan het opko-
men en ondergaan van de zon? Maar
heeft u er zich wel eens rekenschap
van gegeven, wat het zou betekenen,
als die zon eens niet meer opkwam,
of door een of andere oorzaak zou
uitdoven??
Een eeuwige nacht zou op aarde
neerdalen, de maan zou onzichtbaar
zijn, want haar licht is slechts terug-
gekaatst .zonlicht. De temperatuur
zou hand over hand dalen, al het"
water uit de atmosfeer zou neerslaan
als sneeuw; rivieren en oceanen zou-
den tot de bodem bevriezen, de lucht
zou vloeibaar worden en daarna zelfs
in vaste toestand overgaan. Planten,
dieren en mensen zouden de een na
den ander bezwijken en ten slotte
was die hele aarde één pikdonker,
ijskoud,kerkhof.

De aarde heeft alles aan de zon te
danken en dat treft ons te meer. als
we de afstand yan de zon tot de
aarde kennen. Die is 150 millioen km.
Een reis per vliegmachine naar de
zon zouden we niet kunnen over-
leven, want die zou 100 jaar duren.
Het moet dus wel een reusachtig
hemellichaam zijn. om op die afstand
nog zo'n uitwerking op de aarde te
hebben.
Dat is het ook Er zouden meer dan
een millioen aardbollen nodig zijn
om het volume der zon te bereiken.
Als we midden op een plein eens een
bol plaatsen van l meter doorsnede,
die de zon voorstelt, dan is de aarde
niet meer dan een flinke erwt en om
alles op de juiste schaal te houden,
zouden we die erwt dan op 100 meter
van die bol, die de zon voorstelt,
moeten plaatsen Op die afstand

zouden, wanneer we met zonne-
energie konden betalen, in een paar
minuten zijn afgelost.- Het is dus wel
jammer, dat alle pogingen om die
zonnestraling op directe wijze voor
onze industrie te benutten, tot nu ge-
faald hebben. Hier ligt nog een
prachtig arbeidsveld voor onze inge^_
nieurs open,, temeer daar de steen-
koolvoorraad op aarde niet onbe-
grensd is.
Welke stoffen zijn het nu. die daar
op die zon in gasvorm aanwezig zijn?
M.a.w. waaruit bestaat de zon?
Het is nauwelijks 100 jaar geleden,
dat de Franse wijsgeer Comte met
grote nadruk beweerde, dat het ons
nooit zou gelukken, ook maar iets
over de samenstelling der hemellicha-
men te weten te komen. Hier blijkt
alweer, dat men met dergelijke bewe-l
ringen voorzichtig moet zijn want we
weten het nu wel heel precies ook.
Het is de zon zelf. die ons vertelt,
waaruit ze bestaat, als we haar teke-
nen maar begrijpen. Eeuwen lang
heeft men die hemelse boodschap niet
begrepen, maar sinds enige tientallen
jaren heeft men het geheimschrift,
waarin ze is gesteld, leren ontcijfe-
ren. Die boodschap ligt besloten in
het licht der zon. Het kader van dit
artikel laat niet toe daar nader op in
te gaan, want dat lichtonderzoek. de
spectraalanalyse, Is een hele weten-
schap op .zich zelf geworden. Het in-
strument, dat men daarbij gebruikt,
de spectroscoop, is iiu met de kijker
wel het belangrijkste voor de sterren-
kunde. Daardoor weten we. dat pre-
cies dezelfde stoffen, die we op aarde
hebben, ook op' de zon voorkomen,
alleen zijn ze daar, door de ontzet-
tend hoge temperatuur, alle in gas-

Bij de storingen op de zon worden door de zonnevlekken enorme mensa's zeer
Kleine electrische deeltjes met grote kracht weggeslingerd, die ook onze aarde
kunne.n bereiken en hier dan magnetische storingen veroorzaken.
Op deze tekening is de aarde (boven) in verhouding tot de zon veel te groot
en de afstand veel te klein aangegeven.

Reproductie van een illustratie in: ,,Splendour of the heaven".

draait die erwt aarde in een jaar om vormige toestand. Voor de aarde on-
die bol zon. bekende stoffen vindt men ook daar
Maar wat is die zon nu eigenlijk? niet.
Die zon is een
ster, in wezen
precies gelijk aan
die ontelbare an-
dere sterren- aan
de hemel, maar
ze staat alleen
veel dichter bij
ons. De meest
naburige ster ligt
300.000 maal ver-
der. En evenals
alle andere ster-
ren is ze een
gloeiende gasbol.
Ze is lang niet
een van de heet-
ste onder haar
collega's, maar
toch is haar tem-
peratuur aan de
buitenkant 6000
graden een tem-
peratuur, waarbij
alle stoffen zon-
der uitzondering
slechts in gas-
vorm kunnen be-
staan. Naar bin-
nen toe wordt
die temperatuur
steeds hoger, tot
vele millioenen
graden. Gerti wonder dus, flat die
reuzenbol enorme hitte uitstraalt.
Wanneer we de waarde van die
zonne-energie eens in geld zouden
uitdrukken, dan zou men kunnen
zeggen, dat alleen reeds dat zeer
kleine gedeelte, dat door de aarde in
iedere seconde wordt opgevangen,
een waarde vertegenwoordigt van
2 milliard , guldens. Daarbij vergele-
ken zijn de staatsschulden van alle
landen tezamen maar een bagatel. Ze

Een totale zonsverduistering De zwarte schijf is de maan. Ver daarachter
bevindt zich de zon. De maan heeft zich nu tussen ons en de zon geschoven
en schermt het licht der zon at, verduistert deze. De maan lijkt ons even
groot als de zon, omdat ze, hoewel veel kleiner, veel dichter bij staat De
stralenkrans om de zon is de corona, alleen zichtbaar bij een totale zons-
verduistering. Op andere tijden is ze door het felle licht der zon niet te zien.
Reproductie van een illustratie in: „Der neu entdeckte Himmel" von Kobert Heiiseling.

Blijkt reeds uit deze gelijkheid van
samenstelling een niet te miskennen
verband tussen zon en aarde, er be-
staat nog een ander, meer geheim-
zinnig verband tussen die twee. Soms
jagen er electro-magnetjsche stro-
mingen over onze planeet, die van
buitenaardse oorsprong zijn. Ze open-
baren zich o.a. in de telegraafdraden,
zijn dan krachtiger dan die der Dat-
terijen en maken verbinding onmoge-
lijk. Tevens neemt men dan prachtige

noorder lichtverschijnselen waar, ter-
wijl alle magneetnaalden schomme-
lingen vertonen. Men spreekt dan
van een magnetische storm. Maar
tevens heerst er dan ook onrust op
de zon, want twee verschijnselen, die

zich daar anders
op betrekkelijk
rustige wijze ver-
tonen, nemen dan -
in hoge mate in
kracht en om-
vang toe. Ten
eerste laaien dan
op de zon reus-
achtige vlammen
op, gigantische
fonteinen van
vuur, die met on-
gelooflijke snel-
heid hoogten be-
reiken van hon-

derdduizenden
km., ware uit-
barstingen dus,
van welker ge-
weld men zich
hier geen voor-
stelling kan ma-
ken. Wel hebben
ook op andere*
tijden dergelijke
uitbarstingen op
de zon plaats,

protuberanzen
noemt men ze,
maar in tijden
van storingen
zijn ze veel ge-

weldiger en talrijker. Door de kijker
kan men ze, behalve bij een zons-
verduistering niet zien.
Ten tweede, en dat is wel te zien,
merkt men die storingen aan toe-
neming der zonnevlekken zowel in
aantal als in grootte Die vlekken op
de zon zijn voorbijgaande verschijn-
selen en openbaren zich door reus-
achtige draaikolken op haar opper-
vlakte'waarbij de gloeiende gassen
uit het inwendige met grote kracht en

snelheid spiraalsgewijze naar buiten
dringen, daar uitzetten en dus afkoe-
len. Die vlekken worden daardoor
minder lichtkrachtig en daarom ziet
men ze schijnbaar donker, maar dat
komt alleen door het contrast met
het felle licht van de rest der zon.
Die vlekken hebben soms enorme af-
metingen; men ziet ze wel eens zon-
der kijker en dan kan men er zeker
van zijn. dat ze groter zijn dan onze
hele aarde.
Wanneer nu die beide" verschijnse-
len, die in nauw verband tot elkaar
staan, in vei sterkte mate optreden,
dan blijkt daaruit, dat er geweldige
storingen in en op de zon plaats heb-
ben, waarbij met ongekende kracht
onmetelijke massa's zeer kleine elec-
trische deeltjes worden uitgebraakt.
Die worden dan met ontzettende snel-
heid ook naar onze aarde geslingerd,
dringen in de bovenlagen van onze
atmosfeer, en veroorzaken dan ook
hier allerlei electrische en magne-
tische storingen, die zich over dé hele
aarde kenbaar maken. Dan worden
hier noorderlichten ontstoken, de
kompasnaald komt in beroering, de
telegraafdraden worden buiten wer-
king gesteld. We maken dan dus ken-
nis met een soort ko%nische, draad-
loze telegraaf,
Er is nog veel meer aan de zon op te
merken. Bij een zonsverduistering b.V.
zien we, dat ze omgeven wordt door
een stralende lichtkrans, de Corona.
Die kunnen we anders niet zien, ver-
blind als we dan worden door het
felle licht der zon. Maar bij zo'n
eclips schuift de maan zich voor de
zon en schermt haar licht voor ons
oog af. Eerst dan wordt die corona
in volle pracht zichtbaar.
Dat alledaagse hemellichaam de zon
is dus voor ons niet alleen een bron
van licht en warmte, maar tevens een
bron van allerlei interessante ver-
schijnselen.

F. G. Geerling-
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zóó hecht en recht, zóó welwillend wisselend van zon en schr'duw-
plekjes ware, rechtstreeks uitloopend op de verdiende rust na een
arbeidzaam leven, dan zouden wij U niet aanraden om zoo spoedig
mogelijk een passende levensverzekering af te sluiten bij „De Centrale —
de maatschappij voor Werkend Nederland. Het heeft geen nut te
redetwisten over de vraag of we ons wel thuis zouden voelen op een
levensweg die geen enkele hindernis bood, noch inspanning kostte hem
goed ten einde te brengen. De strijd om het bestaan en de weten-

schap dat alles nu eenmaal niet van een leien dakje loopen
kan. behoeft U geen vrees aan te jagen. De voorzorg die
een verzekering bij „De Cenlrale" biedt beschermt U tegen
de nadeelige gevolgen van al te onvoorziene wendingen.
zoowel als tegen het onverwacht afbreken van het levens-
pad. Praat eens met een onzer vertrouwde agenten, die
U alle inlichtingen over de gemakkelijke premievoorwaarden.
en zeker een goed advies zal geven.

ENTRALE
Solide ——

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG
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Dam-mbnek

Uitbreiding ve*i een slagzet
Met wat geduld en inzicht is het dik-
wijls mogelijk van een eenvoudige slag
iets bijzonders te maken. De geregelde
oplossers van problemen zullen opge-
merkt hebben, dat de eindstanden en
ook de slag van sommige problemen
op elkaar lijken. De problemist werKt
dan ook dikwijls op een „motief", op
een grondgedachte, die meer en meer
wordt uitgewerkt. Het volgende geeft
een voorbeeld van deze werkwijze:
Zwart: 10 sch. op 8, 12, 13. 14, 16, 18.
19, 23, 24 en 26. ,
Wit: 10 sch. op 27, 28, 32. 33. 37, 38,
39, 40, 45 en 48.
De slag is bekend. Door 27—22 enz.
wint wit de partij. Wij raden de lezers,
die willen trachten zelf ook problemen
te maken, om eens te zien, hoe zij
deze slag wat moeilijker kunnen
maken. Het is «elfs mogelijk er een
lokzet van te maken, dus een stand,
waarin wit zwart deze slag aanbiedt.
Ma zwart er op ingaat, verliest hij de
partij. Wij stelden de volgende sia'nd
samen, waarin een dubbele lokzet,
voorkomt.

Zwart

Wit

Zwart: 17 sch. op 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12,
13, 15, 16, 19_ 20, 23, 24. 25 en 26.
Wit: 17 sch. op 27, 28, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49 en 50.
Wit begint met 42—37 en zwart kan
de slag op twee manieren maken.
Ie. Zwart 24—29, wit 33x24, zware
19x30, wit 28x17, zwart 11x44, maa>-
nu wit 35x24, zwart 44x35, wit 45—40
en altijd volgt de slag door wit met
34x1.
2e. Zwart 24—30, wit 35x24, zwart*
20x29, wit 33x24, zwart 19x30, wit
28x17, zwart 11x35 en nu wit 36—31,
zwart 26x28, wit 49—44, zwart 30x39.
wit 44x4.

Hier verder op in te gaan is aardig
werk, dat veel voldoening geeft. Er is
nog voldoende te vinden en het ver-
groot ook de speelkracht.

ONZE WEDSTRIJD

Met de beide problemen in klasse A
zullen ook de sterkste oplossers moeite
hebben. Deze wedstrijd is dus wel een
krachtproef, ook voor hen, die zo
graag moeilijke vraagstukken voorge-
zet krijgen. Wie ze allemaal vindt, kan
zeggen heel wat gepresteerd te heb-
ben.
In B is vooral no. 5 een geestig vraag-
stuk, dat men even moet aankijken.
Ook hier zijn de moeilijkheden groter
geworden.

KLASSE A
No. 5

M. Doidy

Zwart

Zwart: 10 sch. op 6, 9, 14, 19, 22,
27, 32, 37 en 45.
Wit: 11 sch. op 16, 20, 33, 34, 35, 36,
43, 44, 48 en 49. Dam op 3.

No. 6
E. Saint — Maurice

Zwart

25,

41,

Wit

Zwart: 9 sch. op ï, 6, 7, 8, 12, 18, 23,
28 en 29. Dammen op 19 en 22.

Wit: 14 sch. op 16, 21, 31, 32, 34, 37, 38,
39, 40, 42, 45, 46, 48 en 49.

. KLASSE B
No. 5

R. Ancion

Zwart

Wit

Zwart: 4 sch. op 9, 10. 13 en 42.
Wit: 4 sch. op 20, 23, 25 en 44. Dam
op 39.

No. 6
J. Renucci

Zwart

Wit

Zwart: 6 sch. op 10, 13, 14, 15, 20 en 26.
Dam op 22.
Wit: 9 sch. op 23, 29, 30, 31. 37, 38, 40,
42 en 47.
Voor alle vraagstukken geldt: „Wit
begint en wint".

Oplossingen (tegelijk met de in deze
maand verschijnende vraagstukken
no. l tot en met 10) worden ingewacht
tot uiterlijk 15 September. Ook wie ze
niet alle vindt, kan inzenden.

Adresseren: Redactie Weekblad „Ar-
beid", Postbus 100, Amsterdam. Op
adres duidelijk Damrubriek vermelden.

PUZZLERUBRIEK
Linke Piet had drie maariden gezeten,
toen hij er schoon genoeg van had.
Hij begreep nog steeds niet, dat men
hem voor zo'n onnozel krakie- negen
maanden had gegeven en hij had nog
altijd spijt, dat hij voor een paar een-
voudige colliertjes zoveel op het spel
had gezet.
Juist op de dag, dat hij een derde
van zijn straf had uitgezeten, drie
maanden, kwam bij hem de onblus-
bare drang op naar de vrijheid. Een
groot deel van zijn leven had Linke
Piet tussen de vier muren doorge-
bracht en het had hem steeds vrij
onverschillig gelaten. Maar ditmaal
hield hij het niet uit, hij moest naar
buiten.
En Piet besloot te vluchten. Met een
scherp voorwerp begon hij .de tralie
voor het raampje van-zijn cel los te
maken en na weken arbeid zag hij
eindelijk zijn kans schoon. Hij ont-
snapte en hoewel zijn vlucht vrij
spoedig werd ontdekt en een achter-
volging werd ingezet. Piet deed zijn
naam eer aan en grijpen konden ^ze
hem niet
Piet vluchtte naar het buitenland en
hij maakte daarbij ^gebruik van heel
gewone vervoermiddelen, n.l. trein en
boot. Weliswaar nam hij, om zijn
achterv"'°rers te misleiden, nie1" de
kortste weg, maar hij slaagde er .ocb
in. veilig ae grens te bereiken.

10

Puzzie no. 28
Toen hij eenmaal in het buitenland
was, vestigde hij zich in een stad en
van daaruit schreef hij een brief aan
zijn vrouw, Mien, die in Amsterdam
woonde. Hij beschreef haar zijn
vlucht uit de gevangenis in Leeuwar-
den en tevens gaf hij nauwkeurig aan,
welke route hij' op zijn vlucht had ge-
volgd. Hij was evenwel zo verstandig,
niet openlijk te schrijven hoe hij ge-
reisd had, immers het was niet on-
mog_elijk, dat men zijn woning in de
gaten zou houden en de brief zou
lezen. In de brief waren evenwel de
voornaamste plaatsen, die hij was ge-
passeerd, verborgen aangegeven. In
sommige woorden waren hele letter-
grepen van de plaatsen opgenomen,
andere woorden bevatten slechts een
enkele letter. Niettemin stonden de
letters in de juiste volgorde.
Hieronder volgt de brief, die Piet aan
z'n vrouw schreef en we vragen nu de
puzzelaars op te zoeken, welke route
Piet op z'n.vlucht volgde In een twee-
tai 7i"*-ipn •^'-Tvion o-ooi-, nif>atsnamen
voor. in elk dei overige zinnen komt
pve^wel riet meer dan één naam voor.
De reis die Piet maakte, is in werke-
lükhpit j uit te voeren.
De vraag is dus. naar welk land Piet
vluchtte en daarbij de plaatsen aan te
<T~irpn Hip viü r^^ z'-^ Ti-n-v,t- posseerde.
Voordat hij over de grens was, pas-

seerde hij zestien plaatsen Bovendien
is in de "laatste zin de plaats verbor-
gen, waar Piet naar toe vluchtte en
waar hij de brief schreef, die hier-
onder volgt:

Beste Mien,
Vanmorgen ben ik ontvlucht. Here,
ik kan je niet vertellen wat een op-
luchting dat is Ik klim door het
raampje va-n mijn cel en loop-al dar+e-
lijk een bewaker tegen het lijf. N*u
je begrijpt, ik geef hem een mep met
een lepel. Z'n oog zwol dadelijk'op en
zag er lelijk uit. Maar ik kreeg nog
met vele moeilijkheden te kampen. Als
ik alleen maar denk aan de achter-
volging over de daken van de huizen.
Maar spoedig hoorde ik niets meer en
ze hadden de achtervolging gestaakt.
Ik nam een spoorkaartje en dacht:
Als er een conducteur binnenkomt, sla
ik hem neer. maar er kwam niemand.
Zelfs aan de stations lieten ze me met
rust, hoewel een dame me een paar
mpni eroc aankeek

„Dame", vroeg ik, „wat is er .̂an
toch aan mij te zien?" Ze kreeg een
kleur en zei: „U hebt gelijk, ik heb er
het reqht niet toe." Toch vertrouwde
ik het niet en toen ik de kans kreeg,
koos ik een bos als toevluchtsoord.
Eindelijk naderde ik de grens en ik
hoopte al in veiligheid te zijn, maar
mis. Zoals je ziet. je moet geen hei,
roepen voor je over de brug bent, hou
liever je mond. Maar ik dacht: ook

dat gevaar zal straks voorbij zijn en
dan, ben ik in het licht van de vrij-
heid.
En nu ben ik over de grens: men zal
mijn uitlevering wel eisen, maar vin-
den zal men me toch niet. Mien, har-
telijke groeten en beste wensen, ais
altijd,

je Piet.

Oplossingen van deze puzzle worden
ingewacht tot uiterlijk 29 Augustus.
Adresseren: Redactie „Arbeid", Post-
bus 100, Amsterdam.
Op de omslag duidelijk vermelden:
Puzzle no. 28.
Als prijzen worden wederom enige
fraaie boeken beschikbaar gesteld.

Oplossing puzzle no. 27
De oplossing van puzzle no. 27, ver-
schenen in „Arbeid" van l Aug., is als
volgt:

OPLOSSINGEN.
Het gezegde luidt: Gloeiende kolen op
iemands hoofd stapelen.
De woorden zijn: gemeente, laagveen,
ornament, eldorado, instinct, echt-
paar, noodweer, doorslag, erfpacht,
kadaster, opsnijder, liturgie.'elastiek.
Napoleon, overgave, palankijn, iden-
tiek, eentonig.
De prijswinnaars van deze puzzle zijn:
1. J. Hullegie, Sanatorium, Hellen-

doorn;
2. W. E. Nolles, J. v. Goyenkade 3 6,

Leiden;
3. B. Vogelvang, J den Haenstraat

42 huis, Amsterdam.
Deze prijswinnaars kunnen een keuze
doen uit een boekenlijstje, dat hun
zal worden toegezonden.

KENNISGEVING
•v

Vacantiekinderfonds van.

het N.A.S.

De Grote Verlotiftg 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 zijn Districtskantoor te
Groningen. Turfsingel 75.

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

H. J. WOUDENBERG

Correspondentie, de algemene
redactionele leiding van het
weekblad „Arbeid" betreffende,
richte men aan den Hoofd-
redacteur van het Weekblad
„Arbeid", Postbus 100, Amster-
dam. Geen persoonsnaam ver-
melden!
Bij brieven, bestemd voor de
verzorgers der onderscheidene
rubrieken, vermelde men de
naam van de rubriek duidelijk
O-Q de omslag. Voorts adresseren

-aan: Redactie Weekblad „Ar-
beid", Postbus 100, Amsterdam.

HELPT-ELKAAR
Geen roestranden
Een lezeres uit Den Haag schrijft ons:
Emmers, die een poosje op zeil hebben
gestaan, laten- dikwijls lelijke roestran*
den na. Dit euvel W.ordt verholpen als
men de emmer op rubber«klemmetjes
zet, welke speciaal voor dit doel in oe

meesTe zaken voor huishoudelijke art!"
kelen te krijgen zijn.

Wij zijn de inzcndster erkentelijk voor
de gegeven inlichtingen. Wij spreken de

wens uit, dat tal van lezeressen van oe

'nuttige wenken zullen profiteren.
Wie iets te vragen heeft of over een °'
andere huiselijke aangelegenheid haar
licht wil laten schijnen -- zij schrijv'e

aan de Redactie Arbeid, postbus UW'
Amsterdamse., met vermelding op "e

envelop of briefkaart: Helpt Elkaar.



VAN EEN KINDERDICHTER
DIE SPRAK TOT HET VOLK

Die telkens in de spiegel ziet
En zich mei schoonheid vleit.
Beseft de ware schoonheid niet
Maar jaagt naar ijdelheid.

•
Er zullen weinig Nederlanders zijn, die
deze dichtregels niet kennen Zij zijn ge»
ineengoed geworden ledere moeder heeft
ze wel eens plagend geciteerd, als haar
dochter in de bakvisjaren wat erg veel van
de spiegel gebruik maakte En die dochte'r,
als ze zelf moeder geworden is, zal er weer
haar eigen kinderen mee plagen Zo leven
dergelijke versregels voort van geslacht tot
geslacht. Dat bewijst, dat ze tot de men»
sen spreken, dat ze behoren tot de goede
volkskunst. Anders waren ze al lang ver»
gctcn geweest. Want ook de mensen, die
weinig van • dichtkunst weten de niet'
gestudeerden, de „ongeletterden", onder*
scheiden zeer goed tussen ware en valse
kunst. Het volk werkt op deze kunst als
een zeef. Slechts het goede bli jf t behouden.
Dat de vier regeltjes over de spiegel en
de schoonheid voortleven bij het volk,
komt, doordat er in enkele kernachtige
regels een diepe waarheid is neergelegd:
de ware schoonheid zit niet buiten op,
maar schuilt binnen in. Ook de ' ruwe bol»
ster kan een blanke pit hebben
In die vier regeltjes is dat duidelijk gezegd.
Die zijn dan ook onthouden. Typisch is,
dat het tweede coupletje van het gedicht
veel minder bekend is.
Dit glas maakt trots of geeft ons pijn?
'k Wil weteh. wie ik ben.
Dan moet Gods woord de spiegel gijn.
Waar ik mijn hart uit ken
Dit coupletje geeft aan. de waarheid, die
in de eerste vier regels is neergelegd, een
godsdienstige achtergrond. En voor den
dichter, die dit versje schreef, was deze
het voornaamste. Die dichter was Hiëroni»
mus van Alphen, die van 1746 tot 1803
kelde en de eerste was, die er zich in ons
land op toelegde .j-ersjes voor kinderen te
schrijven, hoewel hij een deftig, hoog ge»
plaatst staatsambtenaar was. Hij schreef
zijn versjes niet zo maar om de kinderen
een ple-zier te doen, al was hij een groot
kindervriend. Neen, geheel in de geest van
zijn tijd had hij er een bedoeling mee. Hij
wilde de kinderen met zijn versjes iets
leren, hij wilde ze ermee opvoeden tot god»
vruchtige, zedelijk hoogstaande mensen.
Zijn werk is zeer veel gelezen. Er zullen
weinig Nederlandse boeken zijn, die zovele
malen zijn herdrukt als deze kinderge»
dichten
Van Alphen was een van de eersten in

ons land, die inzag, dat men hetgeen men
onderwijzen wil, in een aangename vorm
moet gieten Dan bereikt men wat bij k in»
deren on volwassenen Zo'n prettig
klinkend- versje, ja. dal spreekt. Probeer
het eens met andere woorden te zeggen
dan hij het deed. Ge zult zien. dat het
geen indruk meer maakt, zeker niet op
kinderen.
Toch heeft Van Alphen met zijn gedicjatjes
nog meer de volwassenen gepakt dan de
kinderen en "juist daardoor zijn vele van
zijn versregels blijven voortleven, al weet
hing niet iedereen, waar zij vandaan komen.
U kent ze ook:
„Geduld is zulk een schone zaak".
Dat hebt ge dikwijls met een ernstig ge»

zicht horen beweren en ge hebt dit citaat
van Van Alphen waarschijnlijk zelf ook
wel eens gebruikt. Evenals de zin:

, „.Gezondheid is de grootste schat".
Of;
„'Hoe dankbaar is mijn kleine hond".
Of:
„Die nooit genoeg heeft voor zijn mond,
L'eeft zelden vrolijk en gezond."
Wat Van Alphen ontbrak was een juist
begrip van de kinderziel. In zijn tijd be»
schouwde men het kind nog zo'n beetje als
een volwassene in zakformaat. Juist zoals
de Volendammer kinderen in hun kleding
verkleinde afbeeldingen van de volwassen
Volendammers zijn, zo dacht men, dat de
ziel van het kind er net zo uitzag als die
der volwassenen. Men had zich nog niet
bewust gemaakt, dat de kinderziel moet
groeien en dat dit geen groeien is van
groot tot klein, maar een verwerven van
tal van nieuwe .eigenschappen. Tegenwoor»

dig weet men, dat men moet trachten zich
te verplaatsen in de geestesgesteldheid van
het kleine kind, dat men tot het kind moet
afdalen Een kind, dat wij in grote«men»
sentaal aanspreken, begrijpt ons niet,
Van Alphen liet in zijn gedichten de kin»
deren meestal zelf aan het woord en hij
gebruikte ook geen moeilijke woorden. Dat
was alles juist gezien. Maar de gedachten,
die hij de kinderen liet uitspreken, warenv

in wezen hoogst on»kinderlijk. Het waren
geen kinderen, die in de gedichtjes spra»
ken, maar het was de volwassen zede»
meester Van Alphen, die sprak met een
kindefstem. De kinderen in deze gedicht»
jes praten veel te wijs en ze praten boven»
dien- veel te veel Ze zijn zó tief, zó braaf
en zó verstandig als geen enkel kind in
werkeli jkheid is. Het kind is spontaan en
het redeneert niet. Van Alphen's kinderen
doen echter niets anders dan redeneren.
Op deze manier bijvoorbeeld:

Zou ik dan mijn zusje kwellen,
Omdat zij mij niet bemint?
Zou .ik kwaad van haar vertellen?
Neen, ik denk: zij is een kind!

Van Alphen's \voordkeus is uit de tijd. Het
nageslacht heeft zich soms vrolijk om hem
gemaakt Wat heeft men zich niet ver»
maakt om het:

„Jantje zag eens pruimen hangen,
* O, als eieren zo groot."

-Jant je wilde de pruimen wel graag pluk»
ken, „schoon zijn vader het hem verbood".
Maar Jantje redeneerde in zichzelf, dat hij
niet ongehoorzaam mocht wezen en vader,
die zijn zoon stilletjes beluisterd had, bet
loonde hem daarvoor:

„Kom mijn Jantje, zei de Vader,
Kom mijn kleine hartedief!
Nu zal ik u pruimen plukken,
Nu heeft vader Jantje lief."

En een plaatje in het boek toonde aan hoe
—dantje „zijn hoed vol pruimen" "kreeg.

Maar hoe het nageslacht ook heeft gespot.
Van Alphen's versjes zijn na anderhalve
eeuw nog niet in het vergeetbpek geraakt.
Van Alphen is bij onze tijd achter, maar
hij was zijn eigen tijd vooruit. Hij had
weinig begrip van kinderpsychologie.- Maar
toch wist hij dikwijls de kinderziel intuïtief
te treffen. Zijn versjes zijn wat zedepreke»
rig, doch ze zijn in behoorlijk Nederlands
vlot leesbaar geschreven. Dat kan men van
de kinderversjes, die men in onze tegen»
woordige plaatjesboeken aantreft, niet
altijd zeggen. De Van Alphen van deze tijd,
wiens stem doordringt tot hét volk. is nog
niet opgestaan.
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f Wat de pot schaft l
Zomerdranken, die aan»

beveling verdienen
Op warme da-
gen voelen we
ons het pret-
tigst, als we
ons betrekke-
lijk rustig hou-
den.
Dit geldt voor

onze werk-
zaamheden en

voor onze
sportprestaties,
maar het is
even goed van
toepassing op
de arbeid, die steeds door onze inwen-
dige organen wordt verricht. Hoe
minder we in de warmte eisen van
ons stofwisselingsproces, des te-beter
zullen we de zomerhitte kunnen ver-
dragen. Vandaar dat 'licht verteer-
baar voedsel voor deze tijd is aange-
wezen.
Taptemelk en karnemelk komen
thans bij onze keus op de voorgrond
en dat wel om yerschilleride redenen.
Ten eerste maakt de warmte en h-1
daarmee gepaard gaande rochtver-
lies van ons lichaam ons dorstig;
we drinken meer dan gewoonlijk,
terwijl daarentegen het verlangen
naar vast voedsel op de achtergrond
raakt. Bieden ons de gekozen dran-
ken, zoals dit met karnemelk en met
taptemelk het geval is, tegelijk met
de gewenste vochtaanvulling ook eéii

niet onbelangrijke waarde aan voe-
• dende bestanddelen, dan zullen ze
met des te meer recht een plaats krij-
gen onder de dagelijkse levensbehoef-
ten van de zomertijd.
Karnemelk heeft op dit punt zelfs
een schreef j e vóór bij „zoete" melk:
de fris-zure smaak werkt sterker'
dorstlessend. Willen we de taptemelk
in dit opzicht een even goede kans
geven, dan is het een kleine moeite
om met behulp van een scheutje fris-
makende limonade het 'doel te berei-
ken. Kiezen we hiervoor zelf-bereide
rabarberlimonadestroop, dan zullen
de onkosten niet groot zijrf; trouwens,
het gaat hier ook niet om elk glas
melk om te vormen tot een dergelijke
tractatie: we geven het middel slechts
aan als -een mogelijkheid, die b.v. bij
feestelijke gelegenheden kan leiden
tot een prettige afwisseling in onze
gewoonten van alledag.
Een aardig resultaat van dezelfde
soort valt te bereiken met een bodem-
pje fijn gewreven vruchten, bosbessen,
bramen en wat suiker onder in het
glas: de daarmee vermengde karne-
melk of taptemelk wordt op die ma-
nier omgetoverd in een aardige, rose-
gekleurde feestdrank met een geurige
vruchtensmaak. Het spreekt wel van-
zelf, dat aardbeien, frambozen en
bessen ons in hun/tijd op dezelfde
wijze van dienst kunnen zijn.
Past u in zulke gevallen wél op, dat
de melk niet schift. Het beste voor-
komt u dat door in het glas eerst ^et
vruchtenmoes of het vruchtensap
door elkaar te roeren met de suiker

en — als het kan! — de kristalsuiker
te vervangen door blanke basterdsui-
ker: schenkt u dan met een klein
straaltje geleidelijk de melk erbij en
blijft u intussen voortdurend goed
roeren, dan is het tien tegen één, dat
u de feestdrank naar de eis zult af-
leveren.
Voor zieken, die op versterkende mid-
delen zijn aangewezen, valt zo'n|
glaasje vruchtenmelk met haaf aan-'
trekkelijke smaak en haar grote voe-
dingswaarde ook lang niet te ver-
smaden.!

CORRESPONDENTIE
Mevr. H. te A. U klaagt erover, dat
uw met weinig water opgezette ge-
rechten .Cgrpenten, aardappelen) inde
onderlaag veel te gaar worden en van
boven nog bijna rauw zijn, en u
schrij'ft dat euvel toe aan de. grote
hoeveelheden, die u voor uw gezin
hebt te koken.
Dat is echter de reden niet. Als in een
grote Volle pan -- met aardappelen
b.v. — het bodempje water aan de kook
is gekomen, dan vult zich het overige
gedeelte van de pan tot boven aan toe _
met de stoom van dat water, en daar
die stoom even heet is al het koken-
de water ( zelf, zullen de bovenste
aardappelen dezelfde kans op gaar
worden hebben als de onderste. Op
één voorwaarde, n.l.. dat u de pan
stevig gesloten houdt en de stoom zo
min mogelijk laat ontsnappen.
Mi.in eerste kennismaking met deze
„nieuwe" methode was jaren geleden
bij gelegenheid van een demonstratie
van koken op gas. Ik verzeker u, dat
de pan- met aardappelen, die toen
moest dienen om de gehele zaal van

proefjes te voorzien, niet klein was —
en toch.kwamen de piepers er mooi
droog en volkomen gaar uit te voor-
schijn.
Dat de éne aardappel te zout is en-
de ander te flauw kan voorkomen
worden door gedurende de bereiding
af en.toe de aardappelen om te schud-
den. Het spreekt vanzelf, dat. alleen
de aardappelen, die met net water in
aanraking komen, profiteren zullen
van het daarin opgeloste zout. Trou-
wens, ik hoor van nogal wat huis-
vrouwen, dat ze, nu de aardappelen
enkel afgeboend en niet geschild wor-
den, het zout eenvoudig uit de berei-
ding schrappen: het blijkt n.l. dat de
§£hil zó goed alle smaakstoffen in de
aardappelen bewaart, dat ze ook zon-
der toevoeging van zout een pittige
smaak hebben, 't Is waar, dat men'
daaraan even moet wennen!
Het is niet zo vreemd, dat een nieuwe
bereidingswijze ons niet dadelijk de
allerbeste resultaten brengt. We moe-
ten ons eerst de .nieuwe methode
eigen maken en in dit geval — in ver-
band dus met onze groenten en onze •
aardappelen - - i s dat van zó groot
belang voor de gezondheid van ons

^gezin, dat we er desnoods wel een
paar minder geslaagde .maaltijden
voor .over hebben tot we goed op de
hoogte zijn.
U vraagt me om ook eens recepten te
geven voor grote gezinnen. Ik geef ze
bij voorkeur voor 2 a 4 personen, om-
dat men dan in een groter gezin ge-
makkelijk twee- of driemaal de opge-
geven hoeveelheden kan nemen —
veel gemakkelijker dan dat men van
een oorspronkelijk groot recept alles
moet delen om de maaltijd geschikt
te maken voor een klein gezin. U zult
dat wel met mij eens zijn?

doen. we 'nu in de moeótuln
Krijgt men een mooi najaar, dan
kan men in Augustus nog heel wat
groentenzaden aan de aarde toe-
vertrouwen. Natuurlijk moet men
er niet meer die opbrengsten van
de zomer van verwachten, maar
toch. als men het weer een beetje
mee heeft, kan het nog heel aardig
zijn.
Raapstelen kan men nog met
succes zaaien, men kan dat op
rijen doen, doch men kan het zaad
ook breedwerpig uitstrooien. Over
het algemeen is het zaaien op rijen
voor liefhebbers wel zo gemakkelijk
Raapstelen moet men niet te oud
laten worden, dan is deze groente
spoedig stug.
Worteltjes kan men ook nog heel
goed zaaien, doch we moeten er
natuurlijk niet te lang meer mee
wachten, anders komt er buiten
niets van terecht; heeft men een
broeibak. dan kan men nog wel
latpr zaaien. Wortelzaad is niet zo
gemakkelijk uit te strooien, daarom
verdient het aanbeveling het zaad
eerst goed fijn te wrijven en het
met wit zand te mengen; liefheb-
bers, die niet zo over een vaste
hand van zaaien beschikken, kun-
nen dan precies zien waar het
zaad terecht komt. Men kan het
best van de ,,Amsterdamse Bak"
gebruik maken, dat is altijd een
i^eerlijk worteltje. Tegen de winter
gooit men er wat blad of stro
op, ze kunnen dan heel wat vorst
verdragen en men kan op deze
wijze een heel eind In de winter
nog van verse worteltjes genieten.
Heeft men een goede kelder, dan
kan men ze daarin ook bewaren,
men graaft ze dan in wit zand in.
Het plukken van snijbonen is nu
m volle gang. natuurlijk zullen we
in deze abnormale tijd zoveel mo-
gelijk trachten te wecken, ü moet
er op rekenen de beste bonen voor
het wecken te gebruiken, geen
slappe of stugge, dat draait altijd
op een mislukking uit. Bonen
moeten voorzichtig geplukt wor-
den, wil men er althans een ge-
ruime tijd van blijven -olukken.
Met de rechterhand moet men de
boonen plukken, terwijl men met'

de linkerhand de tros moet vast-
houden; doet men dat niet, dan
trekt men de gehele tros dikwijls
los.
Wil men in de winter nog genieten
•van peterselie of selderie, dan moet
men deze nu zaaien, of men moet
oude planten opnemen, om Zb
onder koud glas te bewaren. Het
is voldoende ze in de winter tegen
de vorst te beschermen. Heeft men.
geen broeibak, dan behoeft men er
niet aan te beginnen. Men kan dan
nu echter de bladeren drogen, om

doch ze zijn dan niet zoo vroeg.
Plant ze TIU zo spoedig mogelijk,
dan kan men er in de winter een
mestkraag omheen zetten, waar-
door ze veel eerder uitlopen en
men dus", eerder rabarber kan oog-
sten. Wil men een lekker soort
hebben, dan moet men de „Para-
gon" nemen; er zijn een massa
soorten, ook wel andere goede,
doch dit is voor liefhebtaerstuinen
wel een van de beste. Rabarber
groeit het best op een vochtige
grond, die men vooraf behoorlijk

ze vervolgens in de winter te ge-
bruiken. Niet alleen peterselie en
selderie, maar ook andere kruiden
kan men op dergelijke wij%e dro-
gen, om er althans een groot ge-
deelte van de winter van te kunnen
genieten. Wil men mooie, jonge
kruiden hebben,, dan moet men in
de eerste helft van Augustus al het
blad er af snijden, men krijgt er
dan vóór de herfst op de meeste
soorten nog voldoende jong loof
voor terug
Wil mSn volgend voorjaar vroeg
rabarber eten, dan is het gewenst,
deze nu aan te planten; wel kan-
men het ook in het voorjaar doen.

(Foto: ,^

moet bemesten. Doet men dat niet,
dan behoeft men er weinig resul-
taat van te verwachten. Heeft men
reeds planten in de tuin staan,
dan moet men thans geen stelen
meer trekken wil men ze althans
voor het vervroegen gebruiken.
Doet men dat niet, dan kan men
de zwaarste stelen nog wel gebrui-
ken.
Het tweede zaaisel van onze andij-
vie. kan nu ooi? uitgeplant worden.
men Kan deze planten wel wat
dichter op elkaar zetten, daar deze
toch zo zwaar niet meer worden
Met het opbinden van andijvie
kan een aanvang worden gemaakt,

we doen dat liefst met droog weer,
we binden niet te veel te gelijk op,
anders gaan ze maar tot rotten
over.
Heelt men nog geen boerenkool
uitgeplant, dan Jjan meri het nu
proberen; doch men moet er niet
te lang meer mee wachten, anders
komt men te laat. Natuurlijk zoe-
ken we er de zwaarste planten voor
uit, zwakke planten zullen er zeker
niet meer komen.

Half Augustus kan men nog veldsla
uitzaaien. Men doet dat op bedden
of op rijen; de rijen moeten min-
stens 15 cm. van elkaar liggen.
Goede soorten zijn: Fijne Broeivet
en Italiaanse. Na half Augustus
moet men onder glas uitzaaien.
Wil men jonge aardbeien aanplan-
ten, dan kan dat nu heel goed
gebeuren. Men neemt de sterkste
planten van de oude moederplan-
ten af, d.w.z. zij die het best be-
worteld zijn. Men moet ze niet te
dicht op elkaar zetten, daar heeft
men later met het schoonmaken
maar last van. Een goede afstand
is de rijen ongeveer 50 cm. van
elkaar, terwijl men de planten op
de rij op een onderlinge afstand
van 20 cm. plaatst. Men moet de
aardbeien niet te lang laten staan.
Indien liefhebbers zulke planten,
een jaar of vier laten staan, moe-
ten ze nodig weer- eens nieuwe aan-
planten, anders krijgt men minder
en kleinere vruchten.
Wil men een bepaald ras op peil
houden, dan moeten we de plan-
ten die de meeste en beste vruch-
ten geven steeds merken; men kan
dan hier alleen de jonge planten
van nemen, doet men dat niet dan
gaat men over het algemeen hard
achteruit daar de planten die het
hardst groeien, ook de ' minste
vruchten geven.
Onze pootuien moeten nu geoogst
worden, is het loof nog niet geheel
afgestorven, dan trekt men ze reeds
een weinig uit de grond, het af-
sterven heeft dan spoedig genoeg
plaats. Alvorens men ze echter
binnen brengt, moet men ze eerst
behoorlijk" na laten drogen.
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De huisvrouw en
het

woningonderhoud
•De huisvrouw hecht veel waarde aan

een nette woning!

Over het onderhoud van woningen is
in de loop der jaren al heel veel ge-
klaagd Niet ten- onrechte, want de
huiseigenaren waren op dit punt niet
erg scheutig.
De goeden niet te na gesproken, wa-
ren zij er meestal op uit, de woningen
zo goedkoop mogelijk te exploiteren,
vooral wanneer het arbeiderswonin-
gen betrof.
Naarmate echter de volkshuisvesting
door het gestage werk der arbeiders-
beweging verbeterde, viel er ten. dele
een kentering ten goede te consta-
teren. De huiseigenaren moesten wel
enig onderhoud aan de huizen laten
verrichten om te voorkomen, dat de
concurrentie van de woningbouwver-
enigingen, die de volkshuisvesting zo
krachtdadig hielpen bevorderen, nog
groter zou worden.'
Ook toen de woningmarkt wat rui-
mer werd, waren de huisbazen wat
toeschietelijker én bleken zij bereid,
hun eigendommen te laten opknap-
pen. Zij deden zulks om hun huurders
maar vast te houden of gegadigden
voor leegstaande woningen te lokken.
Dat beetje onderhoud had evenwel
weinig om het lijf en we overdrijven
geenszins, als we beweren, dat het
onderhoud aan de gemiddelde arbei-
derswoning veel te wensen liet. Dit
tot groot ongerief van de huisvrouw,
die veel waarde hecht aan een nette
woning. Hoe mooier de woning in de
verf zat, m'et des te meer zorg tracht-
te zij deze zo keurig mogelijk te
houden.

Het ware onbillijk, ook onder de
tegenwoordige omstandigheden van
de huiseigenaren een goed onderhoud
van de woningen te verlangen. Hier-
om niet, omdat voor het schilderen
van het binnenwerk geen verf meer
beschikbaar wordt gesteld.
Er zijn echter nu al huisbazen, die
alle onderhoud met een beroep op de
materialenschaarste afwijzen. Zij wei-
geren om die reden een nieuw be-
hangetje, of beweren, dat er geen
£alk meer is voor het verrichten van
eenvoudig wit werk.
Dergelijke huisbazen trachten slechts
munt te slaan uit de voor hen zo
gunstige conjunctuur: Er worden im-
mers heel weinig nieuwe woningen
gebouwd. Een bewoner, die z'n. zin niet
krijgt, kan ee'nvoudig niet verhuizen,
omdat er reeds een nijpend tekort
aan arbeiderswoningen bestaat... Dit
Weet de slimme huisbaas natuurlijk
zeer goed en daarom zal hij zijn arge-
!oze huurders proberen wijs te maken,
öat er geen behangselpapier en kalk
meer zijn. of dat er geen hout ver-
krijgbaar is om een verzakte vloer te
repareren.

Wanneer de overheid ten aanzien van
het woningoifcderhoud niet tijdig in-
grijpt. zullen de arbeiders weer het
gelag moeten betalen, omdat zij aan
öe willekeur van schriele huiseigena-
ren worden overgeleverd. Het is heus
niet voor niets, dat de wetgever heeft
k^paald, dat de huurprijzen niet mo-
gen worden verhoogd!
Wil men de huurders volledig bescher-
öien, dan dient tevens te worden ver-
°rdineerd, dat het woningonderhoud,
Voor zover dit niet door gebrek aan
Materiaal, onmogelijk wordt geacht,
°P normale wijze voortgang moet heb-
oen.
De arbeidersvrouwen zullen een zoda-
nige maatregel zeker toejuichen. Niets
k nu eenmaal deprimerender voor
haar, dan te moeten leven in een wo-
ning, die door den verhuurder wordt
verwaarloosd.
En wat op z'n minst van even groot
ö°lang is: de stukadoors, behangers
en timmerlui roc*.'';'.;.n r'ók leven!

Een mantel met aanééngeknipt <schou.derstuk

Patroon van mantel
Op verzoek van een Jezer tes Urk.
plaatsen we hier het patroon van
een manteltje me't aanééngeknipt
schouderstuk.
Dit. jasje kan van wollen of van
waterdichte stof worden gemaakt.
De maten, hier aangegeven, zijn
berekend voor een jongen of een
meisje van ongeveer 8 jaar. De
bovenwijdte is 76 en de lengte
85 c.m.
Wil men het patroon voor een jon-
ger kind gebruiken, dan kan men
dit patroon zonder naden knippen.
Het best doet men om even de
maat van net kind te nemen.
Aan stof heeft men ong. 2 meter
van 130 c.m. breedte nodig.
Bijgevoegd schetsje laat zien, hoe
het patroon op de stof moet worden

gelegd, om zo voordelig mogelijk te
kunnen knippen.

, Fig 1. Voorpand.
„ 2. Rugpand.
„ 3. Mouw voorkant.
„ 4. Mouw achterkant.
„ 5. Tegenbeleg.
„ 6. Onderkraag.
„ 7. Bovenkraag.
„ 8. Biesje voor de zak.

De gearceerde lijnen geven de
naden en zomen aan, die bij het pa-
troon moeten worden aangeknipt.
Zo'n jasje behoeft natuurlijk niet
uit nieuwe stof te worden gemaakt.
Een oude jas of mantel kunnen ons
hiervoor uitstekend het materiaal
leveren.
Ook voor een meisjesmantel kan

dit patroon worden gebruikt, men
moet er dan alleen aan denken,
datx de sluiting dan rechts over
links gaat, voor een jasje is dit
juist andersom.
Hoewel dit patroon zeer duidelijk
en overzichtelijk is, zijn er mis-
schien toch nog vrouwen, die het
patroon liever kant en klaar thuis-
bezorgd hebben
Wij zenden onze lezeressen gaarne
een volledig patroon van het jasje
of manteltje toe. Men geve dan de
leeftijd van de kleine op en zende
50 cent aan de Redactie Arbeid,
met vermelding Knippatroon Rag-
lanjas of -mantel. Het patroon
wordt dan franco thuis gezonden.
Men behoeft het slechts op de stof
te leggen om het patroon zó na te
kunnen knippen.

Een kookboek uit de

zestiende eeuw

Een der oudste kookboeken, waarvan
de geschiedenis gewag maakt, is
ongetwijfeld dat van Prau Weckerin,
uitgegeven in het jaar 1596 en opge-
dragen aan de Keurvorstin-Paltzgra-
vin Louise Juliane, prinses van Oranje
gravin van Nassau, Katzeneltaogen
enz. enz., onder de titel van „Nieuw
kostelijk en nuttig kookboek, met
korte recepten van allerlei kunstige
spijzen, zowel van tamme als wilde
dieren, vogels en wildbraad, verse en
gedroogde vis. alsmede allerlei gebak,
taarten, marsepein, pasteien enz., en
allerlei ooft en moes voor gezonden
en zieken, ouden en zwakken, alles
gemakkelijk, in korte tijd en met wei-
nig kosten toe te bereiden."

Kraaien, raven, ooievaars en rei-
gers, waarop men in de Middeleeuwen
zo verzot was, zijn uit dit „nieuwe"
kookboek verdwenen. Daarentegen
vindt men er een „schoteltje voor een^
rundermaag voor een Prins" en een
recept voor verse of gezouten bever-
staart, waarvoor men ook berenklau-
wen kan gebruiken. Men .legt hier-
toe de staart (of de klauwen) op een
rooster en laat hem zachtjes koken,
totdat de iiuid loslaat; dan moet hij
nog twee uur koken. Maak hem daar-
na goed schoon, snijd hem. aan stuk-
ken en giet er eerrmaatje wijn over,
voeg er wat peper en amandelen bij
er. wat rozijnen. Laat»,hem dan nog
eens goed doorkeken en giet er ver-
volgens een glaasje azijn over, doe er
flink wat zout bij, en suiker, of honig,
dan wcrdt hij gestoofd met gember,
peper, kaneel, saffraan en kruid-
nagelen en met een saus opgediend.
Onder de soepen trekken de aan-
dacht: Reinfaïl-suppe, Gulden suppe,
een soep voor zwakken en een „krach-
tig koufl soep j e"; amandel- en haver-

moutsoep, een „maansoep om te sla-
pen", enz.
Om het menu nu te completeren,
noemen we nog enkele meelspijzen
als „gevulde ouwels met gelei". Hier-
toe nam men één goede portie gelei
van kersen met wijn, onder toevoe-
ging van de nodige suiker, kaneel en
gember; als het mengsel een poosje
op het vuur gestaan had, deed men
het op de ouwels, waarna het, onder
bijvoeging van schoon water, terdege
uitgedrukt werd; dan ging het nog
eens in de oven.
Wil men dus een menu uit dit zes-
tiende-eeuwse kookboek samenstellen,
dan zou men hiervoor b.v. kunnen
nemen: Kapoenensoep, beverstaart
of berenklauwen, gebraden snippen

gevulde ouwels. Het zal waarschijn-
lijk gemakkelijker te verteren dan te
verkrijgen zijn. Maar of het zal
smaken?

N U T T I G E W E N K E N
Sponsen

Bij het kopen van een spons moet
men er altijd op letten, dat er geen
scherpe stukjes in zitten.

Roestvlekken
Roestvlekken kunnen met wat zu-
ringzout worden verwijderd. De be-
handelde vlekken naspoeleri, daar het
zuringzout anders op het goed in-
vreet.

oamaaU Ietó wet wecken
Kunnen we „wecken" zonder de
groente eerst vóór te koken? Zo luidt
de vraag van een onzer lezeressen en
zij voegt er aan toe, dat haar bedoe-
ling is om op deze wijze gas te sparen.
Het 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-Wijven van de inmaak
heeft het voorkoken geen invloed:
steriliseren we onze flessen gedu-
rende 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 even goed het gewenste punt
van gaarheid bereiken.
De énige vraag, waar het over gaat,
is dus: wat is zuiniger, gas besparen
door het voorkoken te laten verval-

len 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 opweegt tegen de be-
sparing van materiaal. Zelfs kan die
gasbesparing denkbeeldig zijn, want
door het groter aantal flessen, dat
nodig is voor een bepaalde hoeveel-
heid rauw ingepakte groente, zult u
misschien genoodzaakt zijn om meer
keren» uw steriliseerketel op te zetten
en daardoor vanzelf meer gas te ge-
bruiken.
Wetenschappelijk — dat mag ik er
nog wel bijvoegen — is het. voorkoken
een juistere methode dan het rauw
inpakken van de groente: vitamine C
n.l. heeft een betere kans om be-
waard te blijven, als de schoonge-
maakte groente direct de kooktempe-
ratuur ondergaat en niet geleidelijk
tot 100° Celsius wordt verhit.
Mijn raad zal daarom zijn: wél voor-
koken, maar — niet langer dan voor
het slinken strikt nodig is.
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VOOR DF JEUGD

Babbeltje
van Oom Niek

M'n "beste neven en nichten,

Dat hebben we gehad: de vacanti?-
week zit er weer op en gisteravond
zijn we met de hele familie behouden
thuis gevaren. Nu zit oom Niek weer,
net als verleden week, met een blanco
velletje bloc-note-papier voor zich
en zit uit te kienen, wat hij nu aan
de neven en nichten over z'n vacantie
zal vertellen. En hij moet even grin
nikeri, als hij er aan denkt, dat hij
jullie met z'n eigen vacantie-opstel
een halve slag vóór is. Want de zaak
is toch zó, dat ik jullie eerder over
mijn vacantie kan vertellen, dan jul-
lie over je eigen vacantie van wal
kunt steken. Maar nu zie ik zelf, dat
het heel moeilijk is, een opstel over
de vacantie te maken. Met een ern-
stig gezicht krab ik achter m'n oor. .
over de vacantie... jawel... gemakke-
lijk praten — maar waarover nu pre-
cies?... Zal ik het over het lang niet;
mooie weer hebben, dat wij die ene
vacantleweek hadden? Och wat!
Mooi weer heeft een mens eigenlijk

••BrataEMziiajiEwmm j
Ambtenaren en vast particulier perso-
neel tot maandinkomen ZONDER BORG.

{ Wettelijk tarier Vlug en discreet. j
Inlicht en afwikk. mondel. ot schriftel. j

Kotterrtam-C.: Maurltswég 15;
t Aiiistrrdam-C.: Sarpliatistraat 3G; .

's-GravenliHite: Rivlervisoliniarkt 4.

Neem
'n „wandel-
vacantie"!

Geniet van pns
mooie land, maar

zorg voor sterke
voeten.

's Avonds een Badzo-
voetbad, het verkwik-

kend, koolzuurhoudend
zoutwaterbad, doet
moeheid en stijfheid bij
tooverslag verdwijnen.

l KG. pakken voor voet-
laden . .... 20 et.
Voordeeliger en tevens voor
kuipbadtn: 3 KG. pakken
voor 45 et.

N.V. KON.

BOEKELO

•B. 16

NEDERL. ZOUTINDUSTRIE
HENGELO.

niet eens nodig, als hij vacantie heeft.
Mooi weer is wel een voorname factor

- een voornaam onderdeel — voor
een - prettige vacantie, maar mooi
weer is tóch niet alles. Dat hebben
we die afgelopen week zo goed ge-
merkt. Want het mooie, echt zonnige
weer, dat de mensen graag in -hun
vacantietijd hebben, kregen we die
afgelopen week net niet en toch...
hebben we een reuze vaèantie gehad.
Wat is mooi weer eigenlijk... Geen
regen... warmte en zon. Maar in een
stromende regen heeft Oom Niek
met de heïe vacantiefamilie een
fietstocht gemaakt, die zeker vier uur
duurde. Vier uur lang fietsten we in
een stromende regen en die hel3
vacantiefamilie was in een zó opper-
beste stemming, dat het ene lied na-
liet andere werd gezongen. Nee hoor.
regen en wind kunnen echte vacan-
.tiegangers niet deren -- dat hete ik
wel gemerkt. Netjes, twee aan twee.
trapten we door de gietbuien heen.
Oom Niek had Eeg achterop de fiets
en tante Cor reed met Ron. Dan wa-
ren er nog de grote zoons en dochters
van oom Niek — er waren vriendin-
nen en vrienden, die mee gingen...
het was een reuze stel — welgeteld...
vijftien personen En dan was opoe
er nog, die in de grote boerderij was
achtergebleven om voor het eten te
zorgen. Opoe had óók vacantie -
maar die had als voorwaarde gesteld,
dat ze niet op de verschillende fiets-
en wandeltochten mee hoefde. „Ik
wil wel komen — onder voorwaarde,
dat ik in de boerderij mag blijven,
om voor het eten en zo te zorgen",
had opoe gezegd. „Dat uitgaan is toch
niets voor mij"...
Op die hele fietstocht-door-de-regen
werd er slechts één keer de opmer-
king gemaakt, dat opoe het nog niet
eens zo slecht had bekeken. Voor het
overige was het maar zingen en grap-
jes maken. De kleintjes vooral von-
den die stortbuien iets prachtigs. Ron
was bepaald verontwaardigd, dat hij
achter z'n moeders rug, lang zo nat
niet werd als een nichtje van hem.
dat bij haar moeder op een voorzitje
zat en die veel en veel natter weid.
Ron hing gewoon buiten boord om
toch ook' de regen maar in z'n ge-
zicht te krijgen! ^
Mooi weer... Nee hoor, je hebt het
toch niet als éérste voorwaarde nodig
om een fijne vacantie te hebben.,
Toch is oom Niek er blij om, dat
het niet z'n hele vacantieweek aan één
stuk door heeft geregend. Want als
je een keer goed nat bent geregend,
dan wil je toch ook wel eens een

^fietstocht maken, zonder dat het
water als met bakken uit de hemel
wordt gegoten. „Jullie hebben het al
bijzonder.slecht getroffen", verzeker-
de een buurman, die ik vandaag
sprak. „Als het daar tenminste is ge-
weest, zoals het hier was —\geen zon-
netje en steeds maar regen. Man, ik
heb je beklaagd."
De beklager keek erg ongelovig, toen
ik hem verzekerde, dat het met het
weer nog best was meegevallen en
je kon zo echt aan hem zien, dat-ie
dacht: nu ja, 'dat zegt-ie nu maar,

- omdat hij niet wil bekennen, dat-ie
een slechte vacantie heeft gehad.
„Het heeft hier Dinsdag aan één
stuk doorgeregend... Hadden jullie
het daar toen droog?"
Oom Niek moest even nadenken. Dins-
dag . . . Dinsdag? . . . Wacht eens —
dat was net de dag, dat we onze fiets-
toch maakten. „Nee, toen heeft het
geregend", bekende ik.\,Maar dat was
niet zo erg. We zijn er toch elke dag
op uitgegaan en het was meer droog
dan dat het regende — behalve Dins-
dag dan."
Och, die beste brave buurman van
me. Hij wist me precies te vertellen,
hoe nat .en hoe slecht het. te Amster-
dam in Oom Niek's vacantieweek wel
was geweest: Hij had echt medelijden,
met me gehad en hij dacht er hele-
maal niet aan, dat een voorwaarde
om echt vacantie te hebben is, dat je
wat anders doet dan ... anders — dat
je er eens ujtbent — dat je andere
dingen en andere mensen ziet en
vooral, dat je een, goed humeur mee-
brengt om als dat andere niet hele-

maal meevalt, er toch plelzier van te
hebben. Natuurlijk is het p,rettiger,
als je in de bossen kunt zitten en spe- .
len met elkaar en daarom was het
gelukkig, dat het niet, zoals de buur-
man dacht, aan één stuk heeft gere-
gend, maar dat het tussen de buien
door heel lang droog en zonnig was, -
zodat we echt hebben kunnen profi-
teren.
We waren met z'n zestienen in een
grote boerderij. Daar is, ook als het
regent, altijd wat anders te beleven.
De kleintjes speelden er op de deel of
in de grote koestal — de ouderen za-
ten te lezen en wachtten er op, wan-
neer het droog was, om dan maar
weer dadelijk naar-buiten te kunnen
gaan. En oom Niek maakte van de
gelegenheid gebruik, om. jullie brie-
ven te lezen en de correspondentie te
verzorgen. Nu ik nakijk, wat ik in die
regentijd heb gemaakt. . . nu valt me
dat heel erg tegen. Ik zou haast zeg-
gen, dat ik m'n hele vacantie mooi
weer heb gehad.
Met frisse moed gaat Oom Niek weer
aan de slag. Ik geef eerst de oplos-
sing van

DE HOOFDPRIJZEN
kregen: 1. Greta Schliker, m., 12 jaar,
B 475, Sliedrecht en 2. Piet Kort, j.,
11 j., Kloosterweg, Schuddebeurs bij
Zierikzee.

TROOSTPRIJZEN
werden toegekend aan: Riek Kaas-
jager, m., 15 j., Neuhuysstraat 2,
Baarn; Arij Koppenol, j.. 12 j., Mar-
conistraat 51 B, Schiedam; Grietje
Faber, m., 12 j., Zweins No. 55, Fr.;
Nelly v. d. Marel. m., Insulindestraat
261, Rotterdam; Tonnie van Steenis,
j., 10 j., Bolstraat 39. Utrecht.

EEN HELE STAPEL .
brieven wacht weer op beantwoor;''
ding. Daar is eerst mijn neef Kees van
Gelder te Voorburg, die me heel be-
nauwd vraagt, wat ie doen moet,
als-ie iets wint. Maar stilletjes af-
wachten. Kees, Als het zover is, komt
alles terecht. Als de zus van Jeantje

ONZE SPREEKWOORDRAADSELS van Wagëningen^ te Schiedam weer

De gevraagde spreekwoorden waren:
Arbeid adelt en Als het kalf verdron-
ken is, dempt men de put.
Het was prettig, dat ik Ronnie mee had
toen ik met vacantie was. Anders had
ik niet geweten, hoe ik de prijzen had
moeten toekennen. De kleine man
gunde zich echter nauwelijks tijd, de
prijsbrieyen te grijpen!

helemaal beter wordt — ik wens de
zus het allerbeste — dan is het hele-
maal niet érg, dat het vacantiefeest
niet kon doorgaan. Zo denkt Jeantje
er gelukkig ook over.

AH v. d. WerJc te Hoogezand past op
haar broertje van twee jaar als
vader en moeder uit aardappelrooien

DE AVONTUREN VAN K A R E L T J E KRAAN
Kareltje in zijn vacantie • Een grappige tekenfilm. • Beeld: Kareltje zelf

Regie en tekst: N. J. P Smith i

„Dat jog schommelt de hele dag...... ik zal „Hé daar! Ik tvil ook wel eens schom-
ioel harken!" melen."

„Vort jij! Nou ik!" Hard gaat-ie.

„Hoe-waaaail" Laat-ie fijn zijn!
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CORRESPONDEREN EN RUILEN
willen:

Freddy Brink, j., 14 j., Nepveulaan
72, Zeist; Kees de Rue, j., 14 j., Alk-
maarseweg 128, Beverwijk; Hen-
drik Nienhuis, j., 13 j., Groninger-
straat 170.

Voor de correspondentierubriek heb
ik zelf óók correspondentie. In de
eerste plaats een buitenkansje voor
de neven en nichten die te Utrecht
wonen en die graag' Verkade-bon-
nen willen hebben. Een lezer, de

.heer J. B. Giard. J. P. Coenstraat
104 bis te Utrecht schrijft me. dat
hij die bonnen heeft en ze aan
jongens en meisjes afgeeft, die ze
komen halen. Zeg er maar bij, dat
j «T door Oom Niek bent gestuurd!
Voorts moet ik Dirk Koedoot en
Wim van der Sluis te Rotterdam
berichten, dat ik hun speciale wen-

sen niet kan vervullen en aan Nel
Bauer te Alphen a. d. Rijn moet ik
vragen, waarom zij geen antwoord
heeft geven, toen M. v. Meenen uit
Rotterdam haar schreef. Als jul-
lie willen corresponderen en daar-
voor je naam en adres opgeeft,"
moet je ook antwoorden als je een
briefje van een anderen neef of
nicht krijgt. Doe je dat niet, dan
bezorg je mij en die neven en nich-
ten onnodig last.
Jongens en meisjes, die willen cor-
responderen kunnen zich recht-
streeks tot de bovengenoemde
adressen wenden. Wie in deze ru-
briek wil worden opgenomen,
schrijve aan

OOM NIEK,
Postbus 100, Amsterdam-C.

Te oud voor deze rubriek was
Pietje Bart te Heer Hugowaard.

zijn. Het is altijd prettig voor de
ouders als ze rustig van huis af kun-
nen gaan, doordat ze weten, dat de
groten op de kleintjes passen. En
dat AH goed op haar broertje past,
heb ik uit haar briefje gemerkt.

Klaas Alting te Odoornerveen is een
dichter van geweld. Bedankt, Klaas.
J. van Dijkhuizen te Amersfoort zou
wel eens ' een zwemwedstrijd met
Oom Niek willen houden. Wat zou
die J. (Jan, Jacob of Joop?) lachen,
als ie die wedstrijd won. En wat zou
ik een pracht van een zwemfeest met
al m'n zwemmende neven e» nichten
kunnen houden. Stel je voor: oom
Niek voorop en alle neven en nich-
ten, die konden zwemmen, erachter...
Het als een eend met haar kuikens.
Jammer, dat dit -t- óók voor Oom
Niek — niet mogelijk is.

De vader en moeder van Martha
•vöwbers te Haarlem zijn op dezelfde
öag jarig. Ja, dat is leuk, gemakke-
lijk en goedkoop. Oom. Niek weet
dat zo goed, omdat hij zelf een zoon
heeft, die op zijn verjaardag werd
geboren. Daardoor wordt hij op zijn
verjaardag altijd dubbel gefelici-
teerd: met z'n eigen verjaardag én
Met die~van z'n zoon. Op de verjaar-
dag van Oom Niek is het dan ook
altijd dubbel feest — net als brj
Martha thuis. Martha moet haar
oom niet nieiiwsgierig maken!

Hennie Keizer te Westzaan is me
dubbel welkom als nieuwe nicht.
Brieven zoals ik van Hennie er een
kreeg, vind ik altijd fijn — al vraagt
Hennie ook veel meer dan ik wil ver-
tellen. Misschien is het haar een
troost, dat ik lang geen dikkerd
ben... óók een spriet een magere
sprinkhaan. Nee, het vet zit me lang
niet in de weg en dat is maar goed
ook. Ik vind die meneren, die niet
eens over hun dikke buik heen kun-
nen kijken of hun schoenen wel ge-
Poetst zijn en die niet eens kunnen
bukken, helemaal niet leuk. Je moest
Oom Niek eens zo'n eigen-gemaakt
Verhaaltje sturen. Ik geloof vast, dat
het wel voor de krant geschikt' zal
Zijn. Wat mankeer je eigenlijk? Wil
Je een goede raad van me? Denk
öah alleen aan prettige dingen —
öan lach je nog eens. Er zijn toch
°ok vrolrjke boeken? Fantaseer dan
een vrolijk boek! Het beste ermee,
Hennie.

Steven Zinnemers mag de raadselop-
lossingen bij z'n brief insluiten. Oom
Niek heeft in z'n vacantie ook hele
ritsen bosbessen geplukt en opge"1

Seten. We speelden verstoppertje in
het bos en maakten dan van de ge-
tegenheid gebruik, tegelijk te smullen
Gé (Gepke? Harmina enz.) te Win-
schoten zond ' me een vacantiever-
haai, maar vergat achternaam en

adres op te geven. Als Ge meedoet
met de opstelwedstrijd mag ze die
fout niet maken!

Van Gretha Brommer te Vollenhove
kreeg ik een gezellig verhaal over de
proeflessen, die de nieuwe meesters
daar moesten geven. Die ene meester
had wel pech, toen hij z'n hoofd zo
stootte. Maar ik kan me begrijpen,
dat de hele klas erom lachen moest.
Ik zou graag eens in Vollenhove wil-
len kijken maar mijn vacantie
zit er al weer op. Jammer, dat een
mens niét op twee plaatsen tegelijk
kan zijn. .

Corrie van Efferen te Dordrecht en
Ubo van der Spoel te Groningen deel
ik mede, dat die troostprijsgeschiede-
nis wordt uitgezocht. Het zal mis-
schien nu wel in orde zijn.

Chris Wissing te Twello, Jopie Jansen
te Utrecht, Marian Beumer te Haar-
lem. Bèhr Fouraschen te Maastricht
en anderen, die vroegen of ze neef of
nicht mochten worden, hoef ik maar
één woordje te'zeggen: natuurlijk!

Bertha Muilerman te Deventer schrijft
me: „Laat Ronnie er mij nou eens
uithalen, zeg". Je zou m'n tweejarige
zien kijken, als ik hem zei: hier Ron-
nie dat briefje van Bertha moet
je nemen. Ik geloof niet, dat het hel-
pen zou. De hulp van m'n jongste
wordt juist ingeroepen om alles zo
eerlijk mogelijk te laten gebeuren.
Bertha zou het niet anders willen,
geloof ik. Rogge binden heeft oom
Niek ook wel gedaan. In z'n vacantie

heeft hij nog haver helpen binden.
Daar was maar ëén band voor nodig.

Kees Jonker te Amsterdam had een
paar raadsels in zijn hoofd zitten.
Die raadsels zijn er uitgekomen en
hij heeft ze mij gestuurd. Bedankt,
Kees. Ik zal ze voorlopig bewaren.
Misschien komen ze wel gauw aan
de beurt.

Zus Johanssen te Delft zond me een
verhaaltje, dat ik misschien kan ge-
bruiken. Alleen moet ik zekerheid
hebben, dat Zus dat verhaaltje nooit
ergens heeft gelezen en . . . dat ze het
ook-niet heeft overgeschreven. Dat
moet ze me eerst- even mededelen. Ik
ben voorzichtig geworden — ik heb
al zoveel narigheid gehad met het
plaatsen van „Eigen Werk" dat ik
wel heel streng moet zijn.
Ik c'ndig ditmaal met een algemene
groet aan de hele familie

OOM NIEK.
Postbus 100, Amsterdam C.

MIJN NIEUWE PRIJSRAADSEL
is ditmaal een tekening, die doorniet-
tekenaars gemakkelijk' gemaakt kan
worden. Als je tellen kan van l tot
148 kan je deze tekening maken. Je
trekt doodgewoon een lijntje van l
naar 2, van 2 naar 3 enzovoort. Je zal
eens zien, wat een pracht van een
pen of potloodtekening je krijgt.
Voor die ene tekening stel ik

drie hoofdprijzen
beschikbaar. Eén voor de tekenaars,
één voor degenen, die de tekening
kleuren (verven mag ook) en één voor
den neef of de nicht, die er een mooi
gedicht bij maakt. Als het in deze
vacantie nog eens een half uurtje
regent, kan je er wat moois van
maken.
Inzendingen zo spoedig mogelijk, doch
in ieder geval vóór 28 Augustus aan
OOM NIEK, Postbus 100. Amsterdam-
Centrum.

Eigen werk
van

—lezertjes—
NAAR BUITEN

Naar buiten, naar buiten daar is
het zo mooi.

Daar hoor je de vogels fluiten.
Daar zie je veel bloemen in allerlei

tooi.
Ga in je vacantie naar buiten.
Naar buiten, naar buiten, naar bos

of naar hei.
Langs eindeloos lange wegen.
Naar buiten, in de bonte wei.
Daar stroomt de gezondheid'je tegen.
Ontvlied met vacantie Se stoffige

stad.
Met al z'n rumoer en z'n leven.
Naar buiten, naar buiten... slechts

dat,
Kan je weer nieuwe vreugde geven.

KLAAS ALTING,
Odoornerveen,
Drente.,

KLEIN ZUSJE
In de kamer staat een wiegje,
Een wiegje net en fijn.
Wat er in zal wezen?
Zou 't een kindje zijn?

«O

Ik zou er zo in willen kijken,
Och: het lijkt me toch zo lief
Maar dat zou Moes heel met lijken,
Zusje slaapt, die Hartedief!

W1LLY ADRIAANS (m),
Nachtegaallaan 17,
IJ muiden-Oost.

Zoo'n Migraine?
Zoo'n „schete hoofdpijn", die
nog met het uur verergert en
maakt dat alles U hindert, is
in staat Uw ~3ag te vergallen.
Zoodra U zoo'n migraine voelt
opkomen, wacht dan niet, maar

red Uw dag
neem 'n AKKERTJE

Weldra zal dan die hoofdpijn
wegtrekken en zult U zich als
een ,,ander mensch" qevoelen:
opgewekt en fnsch van- geest!

A K K E R T J E S
„Ds Ncderiandsche Pijnstiller"
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LICHAMELIJKE ONTWIKKELING
Zwemmen

Amersfoort: BIsschopsweg Sportfondsen-
Daa (iedere Dinsdagavond):
van 19.15 — 20.15 uur: t/m 16 jaar en

begeleiders;
van 20.30 — 22.00 uur: personen boven

16 jaar.

.Amsterdam: Sportïondsenbad .Oost (Lin-
naeusstraat) :
tedere Dinsdagavond:
van 6 — 7 uur: Ie ploeg Kinderen t/m
13 laar en begeleiders;
van 7 — 8 uur: 2e ploeg teinderen t/m
13 laar en begeleiders;
van 8—9 uur: Ie ploeg personen boven
13 laar;

•/au 9—10 uur: 2e ploeg personen boven
18 Jaar
Sportfondsenbad West (bij de Jan
Ëvertsenstraat):
iedere Dinsdagavond:
van 7—8 uur; Kinderen t/m 13 jaar en
negeleiders:
van 8—9 uur: Ie ploeg personen boven
13 laar en begeleiders;
/an 8—9 uur: Ie ploeg personen boven
13 laar; „
can 9—10 uur; 2e ploeg personen boven
13' jaar

/rtyderbaö (Hobbemastraat):
leefere Dinsdag- en Donderdagavond:
van 19.15—20.15 uur: Kinderen t/m 13

j. en begeleiders:
van 20.30—21.30 uur personsn boven

13 jaar;
van 21.30—22.3O uur: personen boven

13 jaar

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

J. en begeleiders; .
van 2O.30—21.30 uur: personen boven

13 Jaar.

Dordrecht: Sportfonüsenbad. Hugo de
Grootlaan:
ledere Woensdagavond:
van 18—19 uur: Kinderen t/m 13

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

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

senen.

Eindhoven: Sportl'ondsenbad, Stratum-
sedijK (iedere Dinsdagavond):
van 19—20 uur: kinderen t/m 13 Jaar

en Begeleiders;
van 20—21 uur: dames;
van 21—22 uur: neren.

Oen Haag. Bosbaa. Amalia van Solms-
straa't (iedere Woensdagavond);
van 6—7 uur: Kinderen t/m 13 jaar

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

Haarlem:. Sportfondsenbad Fredefïks-
park (iedere Dinsdagavond):
van 7—8 uur: Kinderen t/m 13 jaar

en begeleiders;
van 8—10 uur: personen boven 13 jaar.

Kotterdam: Bportfondsenbad, Van
Manenstraat (iedere Maandagavond in
i ploegen):
van 19.30—20.30 uur: Kinderen t/m 13

J en begeleiders;
van 2O.OO—21.00 uur: Kinderen en vol-

wassenen;
van 20.30—21.3O uur: personen bosen

13 jaar;

Oostelijk Zwembac, Vredenoordlaan
(ledere Maandagavond), in 3 ploegen;
van 19.45—2O.45 uur: Kinderen t/m 13

^_ j en begeleiders:

van 20.30—21.30 uur: eerste ploeg per-
sonen boven 13 J

van 21.00—22.OO uur: tweede ploeg per-
sonen boven 13 J

Schiedam: Sportlondsenbad, 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 laar.

Utrecht: Zwembad O.Z.E.B.I., In de Bilt-
straat:
ledere Donderdagavond:
van 2O.30—21.15 uur: kinderen t/m 13

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

13 ;aar.

Venlo: Sportfondsenbad (iedere Dins-
dagavond) .
van 7.3O—845 uur heien;'
van 8.30—9.45 uur: dames.

IJiniiiden-Uost: Overdekt Zwembad
„Velserbad' (iedere Dinsdagavond):
van 21.00— 22.00 'uur: personen van 16

t/m 24 jaar
ledere Woensdagavond:

van 18.00—19.00 uur: Kinderen t/m 1O
jaar;

van 19.OO—2O.OO uur: Kinderen van 11
t/m 15 jaar.

ledere Vrijdagavond:
van 21.00—22.00 uur: personen boven

24 laar

Zaandam: Sportfondsenbad ..Zaanland".
Mauvestraat:
ledere Dinsdagavond:
van 19.00—21.00 uur: voor Kinderen en

volwassenen.

B.
Arnhem: Sportfondsenbad. tri de Boek-
horsterstraat 230 (ledera. Zaterdag-
avond) :
van 18.OO—19.00 uur: voor Kinderen en

volwassenen

Delft: Sportfondsenbad:.
ledere Dinsdagavond:
van 18.15—19.OO uur: kinderen t/m 13

1 en begeleiders;
van 19.00—20.OÓ uur personen boven

13 laar

Groningen: Noorderbad. Oosterhamrlk-
Kade 6<5 (iedere Dinsdagavond):
van 18.0O—19.00 uur: Kinderen t/m 13

j. en begeleiders;
van 19.00—21.00 uur: personen boven

13 jaar

Leeuwarden: Leeuwarder Overd Zwem-
bad. Jacob Catsstraat (iedere Woensdag-
avond):
Leeuwarden: Leeuwarder Overd Zwem-
bad, Jacob Catsstraat (iedere Woensdag-
avond.) :
van 17.30—18.30 uur: Kinderen van 7

t/m 9 jaar
van 18.30—19.30 uur: Kinderen van 10

t/m 12 jaar
van 1930—20.30 uur: kinderen van 13

t/m K6 jaar
van 20.30—21.30 uur; personen tioveu

16 laar.

Zwolle:. Sportfondsenbad. rurf markt.
Van 4 Augustus a.s af (iedere Maancfag-
avond):
van 19.00—20.00 uur: kinderen t/m 13

1. en begeleiders;

Cultuurfilmvertoningen
te Den Haag
Elke Zondag om 12 uur precies under
auspiciën van de Cultuurfümceiitraie in
het Studio-Theater. Kettingstraat. Den
Haag De te vertonen films worden iedere

Donderdagavond m de Haagse dagbladen
aangekondigd Voor . leden van het
N.V V en hun nulsgenoten geldt de
reeds enige malen m deze agenda aan-
gekondigde speciale toegangsregeling

van 2O.OO—21.0O uur: personen boven
13 jaar

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

Maastricht: Sportfondsenbad: Tot na-
der aankondiging:
ledere Maandagavond:
van 21—22 uur: voor dames;
ledere Dinsdagavond:
van 21—22 uur. v<*or heren
De toegangsprijs bedraagt 15 cent per
persoon per bad.

Twente: Zee op de helde ..Bad Boekelo"
ledere Zondagmiddag na 13 uur ge-
opend voor leden van het N.V.V. en H u n
huisgenoten Toegang halve prijzen
Toegangsprijs voor leden N.V.V. en huis-
genoten voor de onder A vermelde-
baden 10 cent, voor kinderen t/m 13
jaar en werklozen en 15 cent voor de
overigen en voor de onder B vermelde
baden resp 12J en 17-J cent
Badgoed, handdoek en zeep medebren-
gen.

MET „VREUGDE EN ARBEID" ER OP UIT

Reizen en vacanties
Naar landvoort
Kaarten a f 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 een consumptie en alle
aan het bad verbonden comfort

Boottochten vanuit Rotterdam
ledere Zondag naar Amerongen
Vertrek 7 uur v.m vanaf net 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 in-
lichtingen: N,V.V District Rotterdam.
's-Gravendijkwal 96. Rotterdam

Verblijf te Assen
Parkhotel: warm- en koud water Voor
leden van tiet N.V.V. ƒ3.50 p.p. p.d.,
minimum 3 dagen
Aanmeldingen vooral uitsluitend „Vreug-
de en Arbeid". Leidseplein.

,IN HOLLAND STAAT EEN HUIS"

Reizen Troeistra-oorden

Zomer/iuis/es te huur
Volgeboekte perioden Troeistra-
oorden en Natuiirvriendenhuizen
Men wordt erop attent gemaakt, da; net
Natuurvriendenhuis „Het Hunehuis' te
Havelte tot 23 Augustus en „De Brum-
mel" te Bennekom lot 23 Augustus en
„De Hondsrug" te Noordlaren op 23 en
24 Augustus geheej bezet zijn ..Het
Hunehuis' te Havelte is eveneens op 14
en 15 September bezet Voor „Over-
Holland" te Nieuwersluis zijn In Augus-
tus nog een aantal plaatsen vrij

Voor nadere inlichtingen wende men
zich rechtstreeks tot onze Natuurvrien-
denhuizen of Amstel 224—226 en B.eis-
en Iniichtingenbureau, Leidseplein te
Amsterdam
De aandacht wordt er op gevestigd, d«,t
„Avegoor'' te Ellecom en „Morgenrood''
te Oisterwijk, dit jaar niet ter be-
schikking zullen zijn.
De bezoekers van het Troelstra-Oord te
Beekbergen Kunnen thar.s gebruik maiten
van Ingestelde autor-usdiensten waarom-
trent het Reis- en ïnlichtingeiiburea.u
op het Leidseplein alle gewenste inlich-
tingen verstreKt
Voor alle Inlirhtingen en aanmeldingen:
Reis- en l-nlic-lilingciibureau. IxMdseplein
te Amsterdam.

in

/St l

Voor leden van het N.V V en nun
huisgenoten werd een gunstige regeling
getrolten met net Stedelijk Museum te
Amsterdam voor net bezoek aan ge-
noema museum en de tentoonstelling
,,ln Hoüana staat een Huis'
Terwijl m normale gevallen üe entree-
prijs öü cent oeclraagt. genieten de ieaeii
van het N V V en nun huisgenoten een
reu notie van 50 %. waardoor reeds voor
35 cent i met inbegrip van 10 cent
entiee Stedelijk Museumi een oe'.oeK
aan cte tentoonstelling gebracht Kan
worden Zaterdags oedraagt de entree-
prijs voor georganiseerden slet-htj '20
cent totaal: -dezelfde regeling geldt voor

ig „In Holland staat een huis"
(Foto Polygoon).

bezoek aan de tentoonstelling ..Pro Arte
Chnsuana" m dit museum
De tentoonstelling is geopend dagelijks
van 10—17-. uur, des Zondags van
12.30—n.00 uur
Elke Zaterda;2 t/m 27 September a.s.
organiseert het^District. Amsterdam van
het N.V V in groepsverband bezoek aan
deze tentoonstelling onuer deskundige
rondleiding Verzameld wordt om 16.45.
uur voor het museum
Men dient zich vooruit aan te melden
di.i net N.V V. District Amsterdam,
Fredenksplein 14 of Reisbureau „Vreugde
en Arbeid". Leidseplein.
Deelnemersprijs bedraagt 20 cent. /

umme
De - Districtsdienst „Vreugde en Arbeid"
van het N. V. V Arnhem heeft voor 27
Augustus a.s. een kinderrmddag geor-
ganiseerd, welke gehouden zal worden
bij het Natuurvriendenhuis „De Bram-
me!" te Bennekom. Na afloop worden
de kinderen door een harmoniegezel-
schap afgehaald,, terwijl hen tevens
een consumptie zal worden aangebo-
den.
Aanmeldingen voor kinderen, van leden
van het N. V.V. dienen te geschieden
bij den plaatselijk leider van „Vreugde
en Arbeid" Emmalaan 18 te Benne-
kom, op Dinsdagavond 19 Augustus a.s.
van 19—20 uur.

-De zeer geringe kosten bedragen
slechts 10 cent per kind.


