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E en grote verandering voltrekt zich in de vakbeweging.
De christelijke en katholieke vakbonden, of liever hun

geestelijke en zakelijke leiders- hebben de ondergang yan de
organisatie verkozen boven voortzetting van het werk. Zij
trachten daarmee zichzelf op een voetstuk te plaatsen en
vele mensen vinden ook inderdaad deze houding flink en
prijzenswaardig. Men beschouwt hun optreden als een dap*
per verzet tegen een gedwongen prijsgeven van geestelijke
waarden.
Is dit de*werkelijkheid?.ls die houding inderdaad zo flink
als de oppervlakkige beschouwer op het eerste gezicht ge*
neigd is te geloven? Wij zullen zieri.
De taak van de vakbeweging is het te zorgen, dat de belan*
gen van de arbeiders behartigd worden. Niemand zal kun*
nen ontkennen, dat dit het hoofddoel van iedere vakorgani*
.satie is. De vakbond treedt immers op namens de arbeiders
bij de bespreking van looneisen, bij de uitvoering vanjde
werkloosheidsverzekering, bij de bepleiting van ouderdoms*
voorzieningen, bij de vacantieregelingen, enz. Waarom doet
de vakbond dit alles en niet de arbeider zelf? Omdat de
arbeider persoonlijk meestal niet bij machte is zijn belangen
bij zijn werkgever en bij de overheid met voldoende klem
of op de meest juiste wijze te bepleiten.
Tegenover zijn werkgever staat de arbeider niet vrij, hij is
immers afhankelijk van hem. Niemand staat vrij tegenover
zijn' broodheer. En dat geldt in het bijzonder voor mensen,s
die niet gewend zijn aan onderhandelingen en die in levens*
ervaring en ontwikkeling dikwijls de mindere zijn van den
on' dernemer. vDit was in zeer sterke mate het geval, toen
een halve eeuw geleden de eerste vakbonden opkwamen.
Zowel door zijn geringe ontwikkeling als door zijn econo*
misch zwakke positie was de arbeider verre de mindere van
den werkgever.

. De vakbond was het middel om deze ongelijkheid op te
heffen, een vakbond geeft ten eerste een gevoel van kracht,
doordat vele arbeiders gezamenlijk dezelfde eisen stellen.
De vakbond was bovendien onafhankelijk van den werk*
gever en uit het midden van de arbeiders kwamen de lei*
ders en bestuurders naar voren, die in bestuursbekwaam*
heid, intellectuele eigenschappen en gevatheid bij onder?
handelingen niet onderdeden voor hun tegenpartij. Zo is
langzamerhand uit de arbeiders een groep leidende figuren
samengesteld, die in de volste zin van het woord vertegen*
woordigers van de arbeiders waren. De georganiseerde ar*
beid vormde op deze wijze een voortreffelijk tegenwicht
tegen de overmacht van het kapitaal
Dit was dus de waarde van de vakbond, dat hij de zwakke
positie van den loonarbeider aanmerkelijk versterkte. Daar*
door kwam de arbeid op een geheel andere plaats te staan
in de maatschappij, een plaats, die langzamerhand meer er*

'kenning vond en die bij de tegenwoordige ontwikkeling
zelfs een der belangrijkste plaatsen wordt. Deze laatste er*
kenning vindt thans zijn uitdrukking in de gewijzigde hou*

- ding van de staat tegenover den georganiseerden arbeider.
Maar brengt deze 'erkenning méé, dat de arbeiders nu niet
langer, dé bescherming van de vakbond nodig hebben?
Alleen het. „ja" of het „neen" op deze vraag beslist er over
of men de "arbeiders al of niet mag adviseren de vakbond
te verlaten. ledet ander argument is hier misplaatst en mag
derhalve niet in aanmerking worden genomen.
De vraag stellen, is haar beantwoorden. Iedereen weet, dat
de vakbond noodzakelijker is dan ooit en dat hij belang*
rijker is dan .ooit. De dagelijkse publicaties van de pers*
dienstx-van het N. V. V. zijn daarom dit te bewijzen. Bijna
geen dag gaat er voorf>ij zonder dat een groot of een klein
arbeidersbelang door het N. V. V. wordt verdedigd. Bij het
tot stand komen van belangrijke sociale maatregelen neemt
het N. V. V. niet alleen een aandeel in het werk, maar vormt
het verbond het opstuwende, het leiding*gevende, dus het
constructieve element. Het is geen leeg woord, als men

zegt, dat de wil van den werker de daad van het N.V.V.
wordt.

.Al dit werk is noodzakelijk. Precies zo'noodzakelijk als het
werk van den boer of den bakker. Maar omdat arbeiders*
belangen een veel breder terrein beslaan dan dat van een
particulieren producent of winkelier, komen.er natuurlijk
vee] meer algemene vraagstukken bij ter sprake. Daarin zit
dan ook de grote maatschappelijke betekenis van de >vak*
beweging.

Os

Aan dit werk weigeren thans de confessionele arbeiders*
'eiders hun aandeel bij te dragen. Zij beroven enkele

honderdduizenden arbeiders van de hulp, de sljeun-'en de
bescherming van hun organisatie. Zij dragen daarmee in
feite de zorg voor die arbeiders overgaan het N.V.V. en zijn
mensen. Zij weten, dat het N.V.V. deze arbeid goed zal
verrichten en zij vertrouwen er dus op, dat het N.V.V. wel
zal doen, wat zij zelf weigeren-tot stand te brengen. Is dit
nu flink, en principieel? Neen, want een gedeelte van de
leden van de confessionele bonden zal voorlopig ongeorga*
niseerd blijven en daardoor de directe bijstand van de vak*
bond missen, een ander deel zal overgaan naar het
N.V.V. en op die wijze profiteren-van de arbeid, die door
het N.V.V. is en wordt verricht. Deze arbeid heeft'echter
in vele gevallen ook-rechtstreeks betekenis voor de onge*'
organiseerden; men denke "bijv. maar eens aan de nieuwe
regeling van de ziekteverzekering, die ook voor niet*geor#
ganiseerden geldt.
De confessionele leiders latfen- dus het werk aan anderen
over, wetende, dat dit werk toch verricht zal worden. En
zij doen dat, omdat ze zeggen niet mee te kunnen werken
aan een organisatie, aan het hoofd waarvan een nationaal*
socialist staat. Dit maakt een zeer principiële indruk, maar
waar is deze principiële weerstand dan geweest, toen de
radioverenigingen samengevoegd werden tot de Neder'
landse Qmroep? Ook daar staat een nationaal*socialist aan
het hoofd. Doch dat is geen beletsel geweest vQor talrijke
functionarissen van de K.R.O. om een functie bij de nieuwe
Omroep te aanvaarden. Evenmin hebben wij er iets van ge*
hbordv dat de geestelijkheid daarop haar volgelingen heeft
gelast niet langer naar de radio te luisteren. Toch was een
radio*vereniging veel meer een instelling, waar zuiver
katholieke en protestantse geloofsvraagstukken aan de orde
kwamen dan een vakbond. En dus was een veto daar veel
meer op zijn plaats geweest dan hier. Om die reden dan
ook kunnen -wij het principiële verzet van de confessionele
leiders tegen de huidige leiding van de vakorganisatie niet
waarderen. En het practische verzet heeft geen enkele
waarde, omdat het vakbondswerk onverminderd, ja zelfs
versterkt voortgaat.
Het is om deze redenen, dat wij de houding vanjde confes*
sionelen'-noch bewonderen noch aanvaarden kunnen. En
wanneer de arbeiders grondig over deze zaken nadenken,
zullen ook zij spoedig inzien, dat het aureool van dappere
ongehoorzaamheid, waarmee de confessionele .bestuurders
zich sieren, slechts bestaat uit een goudpapieren Versier*
sejtje, dat de tand.des tijds slechts zeer korte tijd zal kun<=
nen weerstaan.
De moed, die wij in deze tijd nodig hebben, is niet de moed
om met gevouwen handen aan de kant te gaan staan, doch
de durf om aan te pakken onder alle omstandigheden.
Een oud en vergeten versje willen wij in herinnering
brengen. Het luidt:

„Al valt de hemel naar omlaag.
Ik zet er kloek mijn schouders Onder
En 'k wed, al lijkt het nog zon wonder,
Datjk hem steun, dat ik hem schraag."

In die geest arbeiden wij. Nooit versagen, immer bouwen.
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wetten

burcht van de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam Is het centrale punt
de ouderdoms- en invaliditeitszorg in de vorm van de rentekaart.

(foto. „Arbeid")

D e onlangs door commissaris Wou-
denberg aangekondigde maatrege-

len op het gebied der sociale verzeke-
ring zijn wel in staat de aandacht van
de arbeiders tot zich te trekken ea ge-
sPannen ,te houden. En dat met het
polste recht. Want bezien wij de thans
in het vooruitzicht gestelde verande-
ringen nader, dan blijken ze ongetwij-
feld meer dan één betekenis te heb-
ben.
£>e onmiddellijke geldelijke resultaten,
die zij meebrengen, zijn op( zichzelf
reeds belangrijk te noemen De erken-
ning, dat de uitkeringen van het Inva-
\iditeitsfonds te laag waren voor hen,
die door invaliditeit, ouderdom of
anderszins op deze uitkeringen zijn
aangewezen, is thans niet zoals voor-
heen een erkenning zonder meer ge-
bleven, doch is tot eennaad geworden.
^en daad, die alle belanghebbenden
Ronder uitzondering ten goede komt.
"an minstens even groot belang zijn
de komende -maatregelen echter in zo-
verre zij duidelijker dan ooit de nood-
Eakelijkheid in üet licht stellen, de
thans nog naast elkaar bestaande
f°ciale voorzieningen tot een onver-
brekelijke eenheid te smeden.

e geschiedenis van de sociale ver-
2ekering is in de tientallen jaren, die .

chter ons liggen, ten dele — en dat
°lKomen terecht — reeds een strijd

J*V grotere eenheid geweest. Deze
te voeren was bittere noodzaak.

it het scheppen van eenheid was
alleen om der wille van de over-

'chtelijkheid van belang voor" den
arbeider, doch in de eejrste plaats was
ie eenheid nodig om zijn recht op het
'ebied der sociale verzekering te kun-
nen verwerkelijken.

alle krachtsinspanning, die de
Jrbeiders zich in het verleden hebben
etroost om de sociale verzekering tot

1 hecht bolwerk hunner belangen
e naaken. is deze eenheid tot op de

van vandaag inmiddels nog
Is niet ten volle verwezenlijkt. Dit

* niet de schuld van de arbeiders.
*• niet van hen. die rechtstreeks, en

nmiddellijk hun beste krachten bij
ie strijd voor het recht hebben inge-
'et- Neen, het gebrek aan eenheid in '

de Sociale Verzekering, zoals dat op
dit ogenblik nog bestaat, is niets
anders dan de treurige erfenis, nage-
laten door de aan het kapitaal en de
in naam vaak christelijke, maar in
wezen maar al te vaak liberale — o zo
„liberale" — staatsgedachte ver-
knochte tegenspelers, die overal waar
mogelijk, "openlijk en bedekt de aan-
spraken der arbeiders trachtten te
beknotten. Die hun recht op sociale
voorzieningen afwezen.
Wanneer men misschien geneigd is te
vragen, of één en ander niet al te
donker afgeschilderd wordt, dan is de
geschiedenis van de Ziektewet daar.
om een antwoord op deze vraag te
geven.
In 1913 kwam het ontwerp Ziektewet
tot stand. Het moest echter l Maart
1930 worden- vóór deze wet in geheel
gewijzigde vorm in werking trad De
tussenliggende oorlogsjaren buiten
beschouwing gelaten, verliep het
grootste gedeelte van de tijd met on-
vruchtbaar geredetwist. Zij, die voor-
standers heetten te zijn van „de uit
het vrije bedrijf opgekomen krach-
ten" zij. die zeiden te vrezen voor
„staatsbevoogding" op het gebied dei-
sociale verzekering, doch in de grond
^ang waren, dat hun particuliere be-
langen niet genoeg zouden worden ge-
diend, speelden al die tijd hun sinister
spel. En van dat spel werden de ar-
beiders de dupe, mede door een ge-
brek aan eenheid in hun eigen ge-
lederen.
Wat moeten wij thans, nu die eenheid
der arbeiders zich onder de .drang der
omstandigheden meer en meer als
Werkelijkheid begint af te tekenen,
denken j/an onze sociale verzekering,
zoals die ons door het verleden werd
doorgegeven?.
Bij alle waardering, die wij er voor
hebben., zeker niet dat het een
krachtig en gesloten geheel is. waarop
zonder meer kan worden voortge-
bouwd.
Overzien wij de gehele verzekering in
vogelvlucht, dan ontdekken we parti-
culier optreden naast staatsbemoeie-
nis. Baden van Arbeid naast Bedrijfs-
verenigingen. Bedrijfsverenigingen

voor de Ziektewet en geheel los
daarvan Bedrijfsverenigingen voor de
Land- en Tuinbouwongevallenwet.
Bedrijfsverenigingen naar het beroep
en Bedrijfsverenigingen met een z.g.
gemengd karakter. Op het gebied der
rechtspraak zien wij Raden van Be-
roep en de Centrale R. v. B. optreden.
Daarnaast particuliere, rechtspreken-
de colleges, de z.g. scheidsgerechten.
Zij alle zijn aangewezen de sociale
verzekering te helpen uitvoeren. Zelfs
wanneer wij erkennen, dat een der-
gelijke overdaad zich voor een deel
•uit de wording en groei der verzeke-
ring laat verklaren, houdt deze erken-
ning zeker niet in. dat deze toestand
tot in lengte van dagen bestendigd
moet worden.
Dit zal aan ieder duidelijk zijn, die
wel eens te maken had met, de 'vraag
cl hij aanspraak maakte op zieken-
geld dan wel op ongevallenuitkering.
Voor het minst werden in zo'n geval
de betalingen vertraagd door de be-
langentegenstelling der risicedragen-
de organen. Hoe anders zou dit lopen,
wanneer deze belangentegenstelling
niet bestond Snelheid van afdoening
bij de uitkering mag ongetwijfeld een
eerste belang van den arbeider ge-
noemd worden.
Er is echter nog meer.
Want niet alleen bij de uitkeringen
spreekt deze verdeeldheid. Ook het
feit. >dat Bedrijfsverenigingen elkaar
kunnen beconcurreren op het terrein
van de Ziektewet, dat het hun moge-
lijk is kwade posten op andere risico-
dragers, i.c. de Raden van Arbeid af
te wentelen, is een onduldbare toe-
stand, omdat dit alles uiteindelijk
gaat ten koste van de arbeiders, en
daarmee ten koste van de gehele
Nederlandse volksgemeenschap, ook al
omdat tekorten in de kassen d^r
Raden van Arbeid uiteindelijk in de
belastingen worden gevonden. Verder
is het onjuist - - om geen krassere
term te gebruiken — dat een-deel der
arbeiders, zoals thans het geval is.
zijn geschillen over de vraag of zij al
dan niet recht op ziekengeld hebben
berecht zien door een college - - of
liever één enkelen medicus —'.die
nota bene is

aangesteld
door de be-

drijfsver-
eniging, d.w.z.
door de tegen-
partij in het
jeseMt En dat,
waar een an-
der deel der

verzekerden,
zich voor een
dergelijk ge-
schil op een
volkomen on-

afhankelijk
college i.c. de
Raad van Be-
roep kan be-

roepen. Op
grond van het,
bovenstaande

zou tweeërlei
bezwaar tegen
de overdaad

van organen,
die zijn inge-
schakeld bij de
sociale verze-

kering, zijn
aan te voeren.

Er zijn practische en principiële. Voor
het grootste deel echter grijpen prac-
tische en principiële bezwaren in
elkaar. Het feit. dat belangentegen-
stellingen tussen uitvoerende organen
kunnen leiden tot vertraagde uit-
kering, het feit dat zij. die de ver-
zekeringswetten hebben uit te voeren,
gelegenheid vinden elkaar te becon-
curreren, het is in de practijk onaan-
genaam, doch meer nog. het is prin-
cipieel "onduldbaar.
De sociale verzekering toch kan niets
anders zijn dan een schakel in het
geheel der sociale voorzieningen, uit-

• eindelijk dus een orgaan van, en een
orgaan voor de volksgemeenschap -
Dat het verleden deze waarheid niet
ten volle tot uiting bracht, is begrij-
pelijk. Aan de ene kant stond "een
groep, die slechts eerbied had voor
„de vrije krachten", omdat die vrije
krachten juist hen het meest dienden,
aan de andere zijde een groep, die,
hoewel de noodzaak van eenheid in-
ziende, niet tot die eenheid wist te
geraken.
En thans?
Het ogenblik is gekomen, dat niet
woorden doch daden gelden. Ten aan-
zien van de sociale verzekeringen wil
dat zeggen, dat zij voortaan niet
alleen in theorie doch ook en aller-
eerst in de practijk dat zullen zijn,
wat zij moeten zijn, n.l. een hecht
fundament voor de arbeiders als
kerngroep van de gehele Nederlandse
volksgemeenschap. '
De eerste schreden op de nieuwe weg
zijn gezet: verhoging der uitkering,
inschakeling der geneeskundige be-
handeling. Doch het uiteindelijke doel
ligt nog verder, en ofschoon iich dat
doel nog niet in alle delen scherp af-
tekent, is het duidelijk dat het siechts
bereikt kan worden, wanneer ook op
het gebied der sociale ver?eKering
datgene wat tezamen hoort een een-
heid vormt, onverbrekelijk en conder
innerlijke tegenstrijdigheden en te-
genstellingen.
De sociale wetten zijn thans op^de
helling. — zij zullen er geheel vor-
jongd en vernieuwd af komen!

Het nieuwe geslacht moet een oeiere wereld vinden; — daar
moeten WIJ voor zorgen. (Foto: „Arbeid")



[ MEDISCHE VRAGEN J
(Vragen voor deze rubriek richte men tot
den medischen medewerker "ÏVMZ het
weekblad „Arbeid", Postbus 100. Amster-
dam.}

»

J. Th. H. te. A. In uw geval wendde
ik' mij nog eens opnieuw tot dr. v. B.
J. V. te A. De Parkinsonse ziekte of
paralysis agitans^is een ziekte, die in
•öe regel oudere mensen treft en «die
samengaat met afwijkingen in, een
bepaald gedeelte van het certtrale
zenuwstelsel, het corpus striatum. De
zieken lijden aan e.e-H eigenaardige
stijf te van de spieren, waardoor het
gezicht een maskerachtige uitdruk-
king > verkrijgt. De stijf te van de spie-
ren aan hals, nek en rug dringt op
den duur het hoofd naar voren, ter-
wijl de armen in gebogen houding
wat van het lichaam af komen te
staan met de vingers in schrijfstand.
Veelal komt- het tot een rhythmisch
trillen van de handen en knikken van
het hoofd, maar deze bewegingen
kunnen ook ontbreken.' Verstand en
gevoel lijden in het geheel niet Meri
heeft "een waardevol geneesmiddel
tegen deze aandoening in verschillen-
de atropine-houdende praeparaten,
die alleen onder deskundig ' tpezicht
mogen worden gebruikt.
J. J. K. te 's-Gr. De kans op zwanger-
schap is, -na de behandeling die uw
vrouw heeft ondergaan, practisch
niet meer aanwezig.
H. A. C, C. te A. De huidaandoening,
die u enige jaren geleden in een
zweminrichting meent te hebben op-
gedaan, wordt veroorzaakt door een
schimmelt]e, dat zich gelukkig be-
perkt tot de meest oppervlakkige laag
van de huid, voornamelijk van de on-
bedekte lichaamsdeelen, waa-rop het
zich haarjdvormig pleegt uit te orei-

den, voortschrijdend aan den ronden
buitenrand — die dan wat ropd ziet
en schilfert — terwijl het centrum
geneest. Men kan de schimmel tijde-
lijk onderdrukken door de huid in te
wrijven met salicylspiritus of te pen-
selen^ met 2 pet. jodium-tinctuur of
te behandelen- met zalven of poeder;
afdoende genezing in dezen zin, dat
de aandoening voorgoed weg zou blij-
ven, lukt in de ^egel niet.
Over uw voetaandoening -kan ik. niet
oordelen.
Bij .muggenbeten wordt het gebruik
van ammonia liquida. dat direct na
de beet in de huid moet worden ge-
wreven, door velen geprezen. Deze
.behandeling blijft echter vaak zonder
enig effect; bij e*n heftige reactie
wordt dan een nat omslag gegeven.
Duizeligheid en vermoeidheid be-
rusten soms op bloedarmoede. Laat
u zich dus eens door uw huisdokter
onderzoeken.
J. V. te'W. „De Nieuwe Geneeswijze"
van Pastoor Heumann is mij niet be-
kend.
J. v. d. M. te R. Het tot driemaal-*oe
's nachts moeten urineren kan berus-
ten op een stoornis in de functie van
de nier. Laat u zich dus eens ,door
uw huisdokter onderzoeken.
A. F. -v. B. te 's-Gr. Uw pgen zijn een
buitengewoon waardevol bezit. Hat
,,zwakke" en daardoor reeds kwets-
bare oog ,kan door „oogmassage" en
„gymnastiek" alleen gevaar lopeoi..
Houdt u zien dus verre van dergelijke
kwakzalverij. Leest u in dit verband
ook nog eens mijn antwoord aan G.
K. te S. in het nummer Van l Aug jl.
/. D. M. te H. Het zou kunnen zijn,
dat uw zoontje ongemerkt aan een
lichte ontsteking van de hersenen

heeft geleden en dat tengevolge daar-
van thans zijn ontwikkeling stilstaat.
Overlegt u eens met uw huisdokter,
of een uitvoerig onderzoek door ?en
zenuwarts voor hem nut kan hebben.
K. Z. te G Bij hoofdpijn 's morgens
bij het opstaan, die dagelijks terug-
keert .en eerst tegen de avond pleegt,
af te zakken, is het van veel belang,
dat de urine wordt onderzocht en ue
bloedsdruk wordt gemeten. Vraagt u
nog eens raad aan uw huisdokter.
Met uw dochtertje moet u eens naar
een oogarts gaan.
B. K. te H. Het trommelvlies van het
oor lijdt in de regel in' het geheel niet
van het léegspuiten van een gehoor-
gang. Uw moeder kan zich dus gerust,
zo vaak dit nodig is, laten behan- •
delen.
W. R. S. te C. Een .afdoend middel

•tegen „kringyormige haaruitval": ala-
pecia ariata,.is mij niet bekend. On-
der invloed van tal van middelen, die
de huid prikkelen (waartoe ook
hoogtezon behoort) meent men, riat
de haren vlugger zouden aangroeien,
— maar ook uit zichzelf komt, de
beterschap, waarbij echter steeds nei-
ging bestaat tot het opnieuw optre-
den van de aandoening.
R. C. Z. te O. Bij verhoogde bloeds-
druk is het belangrijkste van het
dieet de armoede aan keukenzout.
Rijst, meelkost, sla, snijbonen, waar-
naar u vraagt, kunnen dus gerust ge-
bruikt worden. Het is van veel be-
lang, dat ook het brood zonder zout
wordt gebakken. Alleen om het zout,
dat van nature in melk, taptemelk of
karnemeUï aanwezig is, behoeft u
zich niet .te bekommeren.
G. v. W. te Z. De schadelijke stof f on,
die men bij het roken van een sigaret
naar binnen krijgt, werken als vergif
voor het zenuwstelsel. Het is mogelij K,
dat deze stoffen ook in de melk over-
gaan. Een moeder, die haar kleintje
zelf voedt, moet dus niet roken.

WAAR 'T RECHT

RECHT WORDT

doen ure In -@uGuótuó In cte Irloqmentuln
Nu de tuin volop in zomertooi is,
lopen we overal eens rond om no-
tities te maken. Éénjarige zomer-
bloemen, die ons goed bevallen,
noteren we, opdat ze volgend jaar
niet in de tuin ontbreken. Thans
zijn we ook in de gelegenheid, Om
eens op de verschillende kleuren-
combinaties te letten-, mankeert er
hier of daar iets aan, dan kan men
dat dit najaar nog veranderen.
Het is nu ook een heel geschikte
tijd om van sommige planten zelf
zaden te winnen, al moet men niet'
denken, dat het zaad beter is, dan
wat men koopt. Een- en tweejarige
planten, die nu zijn uitgebloeid,

^wrorden voorzichtig uit de grond ge-
haald, aan niet ai te dikke, bosjes
gebonden en ondersteboven - in de
schuur 4e drogen gehangen. Onder
de opgehangen .planten legt men
een paar stukken papier, want .zo-
dra de zaden droog zijn. laten- ze
los en vallen ze naar beneden Heb-
ben we een partijtje .zaad bij
elkaar, dan- worden alle ongerech-
tigheden er uit geblazen,' daarna
komt alles in zakjes bijeen, met de
naam, kleur en hoogte op de zak-
jes. ,De zaadzakjes worden op een,
cjroge plaats opgeborgen, doch zó
dat de muiden er niet bij kunnen.
Met het sproeien van onze gazons
dienen ,we ook in Augustus nog
steeds door te gaan, anders ont-
staan er heel spoedig kale plekken.
Augustus is eigenlijk de tweede
groeimaand, het gras groeit dan
weer extra hard, daarom blijven
we voorlopig nog elke week maaien.
Gelijk met het gras begint' ook het
onkruid weer te'groeien, paarde-
bloemen en madeliefjes zijn wel de
voornaamste boosdoeners. In een
goed gazon behoren geen paarde-
bloemen en madeliefjes, daarom
steken we ze er zo diep mogelijk
uit.

We moeten nu ook weer zo zoetjes
aan voor onze winterbouquetten
gaan zorgen. Strobloemen — men
heeft tegenwoordig heel veel SOOI-T
ten — eupatoriums en distels moet
men in de volle bloei snijden, an-
ders drogen ze niet zo gemakke-
lijk. Men- snijdt ze het best midden

Vingerhoedskruid, foto Tubergenï

op de dag, dan zijn de bloemen in
de volle zon gefoeel open. De sier-
' grassen moet men steeds goed in
het oog houden. Zodra deze in het
zaad ga-an schieten is het natuur-
lijk al te-laat.
De afgesneden bloemen hangt men
in kleine .bosjes op een donkere,
luchtige plaats te drogen, later kan
men dan de bladeren verwijderen.
Met het planten van lelies kan in
deze maand begonnen worden.
Vooral tijdig bestellen!
Onze rozen staan nu nog in volle
bloei, indien we <Jie behoorlijk ver-

zorgen, kunnen we er nog een hele
tijd van genieten. Daarom is het
zaak steeds alle uitgebloeide bloe-
men te verwijderen. Doet nien dat
niet, dan krijgt men bottels" aan
de struiken te zitten, waardoor ze
zeer verzwakken. Denk ook om de
wilde scheuten, die zich aan de
voet van de struik ontwikkelen. Ze
zijn meestal heel goed kenbaar,
doordat ze fijnere bladeren hebben,

^die ook lichter van kleur zijn.
Bovendien zijn .deze scheuten veel
zwaarder met stekels bezet. Zodra

..men zulke scheuten bemerkt, moe-
ten die verwijderd worden.
U kent natuurlijk 'wel de pijpekop-

, pen, ook wel bekend onder de naam
van Vingerhoedskruid, dat is een
prachtige plant o/m tussen een
heesterbosje te planten. Ze kunnen
heel goed tegen de schaduw en als
ze er eenmaal staan, vermenigvul-
digen ze ziQh heel gemakkelijk
door zaaien, zodat men zé eigenlijk
maar éénmaal in de tuin behoeft
te zaaien. Voor het eerste, jaar kunt
u de planten beter bij een kweker
kopen, duur zijn ze in het geheel
niet.
De rotstuin is in het voorjaar al-
tijd op zijn mooist, doch indien
men er bij het planten een beetje
om denkt, kan men op deze tijd
yan het jaar ook nog wel aardige
planten in de bloei hebben. Op kale
plekken kunnen we -nu nog heel
goed verschillende laagblijvende
éénjarige planten uitzetten. Ze zul-
len ons irr de late herfst nog met
een schat van bloemen belonen. ,-
Een alleraardigst plantje, dat men

.in de' liefhebberstuinen nog veel
te weinig aantreft, js de Oxalis
adenophylla, een prachtig bloeiend
klavertje, met grote rose bloemen.
Die bolletjes kunnen nu geplant
worden. Zoek er een zonnig hoekje
voor u S t

Piet Sterk, was zo sterk niet als hij
er uitzag. Wie hem bij mooi weet
zag staan timmeren op het karwei,
tenoijl hij de aria's van de Italiaan-
se opera uitgalmde of de laatste
schlager floot, zou zeggen: „Een oer-
gezonde 'kerel", maar als ons liefe-
lijke klimaat weer ''eens kuren had,
en regen- en loindvlagen door de on-
afgebouwde huizen stormden, was
Piet Sterk geen vierduitstuk waard-
Dat zat 'm in eijn keel. De man was
wonderlijk gevoelig aan het achter-
eindje van zijn tong; hij ivas on-
middellijk verkouden en dan niet
so'n klein beetje. En brandende keel-
pijn maakte hem het werken on-
mogelijk.
Al zo dikwijls was hij er over bij den
dokter geweest. Dan was t een gor-
geldrankje en een poedertje, kortom,
de gewone ontsmettingsmiddeltjes,
maar die hielpen allemaal even wei-
nig. De oorzaak was een ontsteking
van de amandelen en die pleegt niet
opzij te gaan voor zo'n dood-eenvou-
dig beetje waterstof-superoxyd en een
tablet formamint. Tenslotte kwam'
hij. bij een nieuwe aanval, bij, eert
specialist en die constateerde die
aandoening van de amandelen.
Hut ioas weer Maart en ellendig guur
weer, waarom hij tegen Piet SterK
zei, dat 'hij thuis moest blijven, om-
dat hij zich anders met zijn ont-
stoken keel aan ernstige gevaren zou
blootstellen. Als de ontsteking be*
daard was, zou ' hij geopereerd
worden en na die operatie kon hij
er van op dÊfn, zijn arbeid zonder
verdere onderbreking te kunnen
voortzetten.
Daar zat hij vijf weken binnen, want
binnen vij'f weken na een- hevige
amandelontsteking mag de genees-
heer niet opereren. Maar was Piet
Sterk nu ziek of niet? De ontsteking
was alweer bedaard, maar hij mocht
zich niet aan een nieuwe aanval
blootstellen. En omdat hij niet ziek
was, weigerde de Centrale Onderlinge
ziekengeld uit te keren. Men achtte
hem niet ongeschikt tot het verrich-
ten van zijn arbeid.
„Ja", zei Piet Sterk, „dat --gaat zó
maar niet! Ben i7-- lid van het.N.V.V..
of ben ik dat met?" En hij riep de
tussenkomst in van het Bureau voor
Rechtsbescherming, dat.de zaak voor
het scheidsgerecht bracht. De ambte-
naar van het Bureau zette voor dit
gerecht uiteen, dat de timmerman
op advies van den behandelenden ge--
neesheer thuis gebleven was en dat
deze geneesheer zelf voor de operatie
zou zorgen. De dokter wist dus goed
wat hij van zijn patiënt vergde. Zou
de patiënt wederom icouvatten, dan
zou hij opnieuw arbeidsongeschikt
worden. En dit zou iedere keer-voor-
komen, dat Piet Sterk bij zijn win- .
derig karwei) kouvatte.

Van de zijde der Centrale Onderlinge
werd dit bestreden. Volgens dit
lichaam was het helemaal niet zeker,
dat Piet Sterk niet geschikt was voor
zijn arbeid tengevolge van de aan-
doening. De Centrale wenste.eerst te
'betalen op het ogenblik, dat opera-

. tief- werd ingegrepen. Men had nog
zo'n 'geval bij* de •hand en daar^ werd :
overeenkomstig gehandeld.
Daarop weer de ambtenaar van het
Bureau voor Rechtsbescherming aan
het woord Dat soortgelijke geval be-
trof umarschijnlijk iemand, die zijn
arbeid binnenshuis', kon verrichten
en die dus niet blootgesteld was- aan
weer en wind, zoals een timmerman
bij een huis in aanbouw. Het zou
toch onverantwoordelijk zijn, zei hij*.
dat men dezen patiënt zou dwingen
buiten te werken tegen het advies
van zijn dokter in en met de kans
dat men hem op die manier de doodr
Injoeg
Het scheidsgerecht woog de argu-
menten en gaf den verdediger van Pist
Sterk gelijk; de Centrale Onderling?
icerd gelast alsnog het ziekengeld uit
te keren. Zo kwam het geval Piet
Sterk 'weer in orde, maar ... hij w
dan ook lid van het N.V.V. — —
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h et werk gaat voort. Daarmee !T°- "
doelen wij het sociale werk van

het N.V.V. Dat gaat onafgebroken-'
voort en vrijwel iedere' week worden
belangrijke resultaten bereikt. Vorige
Week hadden wij de aankondiging %
der herziening der sociale wetten en
deze week- kunnen wij behalve cie
Verdere uitwerking van die verbete-
ringen niet minder dan vijf belang-
rijke resultaten vermelden. In de
eerste plaats is er voor de eerste maal
een collectief arbeidscontract 'n -^
textielindustrie tot stand gekomen.
^Vie de toestanden in deze industrie
kent, zal begrijpen welke strijd er ge-
voerd werd, vooraat dit begin van
arbeidsordening bij dit bedrijf de
algemene goedkeuring kreeg. "Het is
Weer het onvermoeide voprtwerken
Van het N.V.V. geweest, dat hier de
resultaten bracht.

Twee andere berichten hebben be-
• trekking op de land- en veenarbei-
ders. Voor de werkers in het Drentse
en Overijselse veen werd een loons-
verhoging van 10 pet., goedgekeurd.
Een resultaat, dat zeker niet onbe-
langrijk is.
Van principiële betekenis is de rege-
ling, die. tot stand is gekomen voor
het aantal landarbeiders, dat op een
'landbouwbedrijf in loondienst aange-
steld moet zijn. Deze regeling is vast-
gelegd in een besluit, waarbij de per-
soneelsbezetting wordt geregeld. Op
Uitsluitend akkerbouwbedrijven moet
er buiten den ondernemer of be-
drijfsleider minstens één arbeider per
12 ha. het gehele* jaar door een volle
Öagtaak hebben. In de zomerma-anden,
flat is te zeggen de maanden van
Maart tot en met October, moet dit
aantal verhoogd worden tot minstens
één per 8 ha. In de Wiêringermeer 311
de veenkoloniën zijn deze aantallen
Wat lager gesteld, namelijk 15 en 10
ha. Qp de veehouderijbedrijven en op
de gemengde boerderijen moet ook
een volslagen arbeider per 10 ha.
aanwezig zijn. Hierbij wordt .echter
10 ha. van de oppervlakte afgetroK-
ken voor het geval, dat -de onder-
nemer zelf medewerkt.
Hiermee is klaarheid gebracht in de
Vele moeilijkheden, die in de land-
bouw heersten ten aanzien van het
recht van ontslag en van het normale
aantal arbeidskrachten, dat op een
bedrijf werkzaam dient te zijn. Van
Zeer grote betekenis is, dat hierdaor
op het land niet -slechts het strikt
noodzakelijke wordt verricht, maar
min of meer aan de boeren de plicht
Wordt opgelegd om de arbeidsgelegen-
heid van hun bedrijf zo veel mogelijk
te benutten.
In de agrarische industrie -werd een

IKPï

landbouw zal ook op de komende
Jaarbeurs meer dan ooit de belang-
stelling hebben.
°eze pakkende plaat symboliseert de
o-grarische arbeid en de vraag naar
draan op voortreffelijke wijze. Moge
er een ruim ' bezoek komen op de
Utrechtse stands. (Foto: „Arbeid")

belangrijke maatregel genomen door
de verhoging van dé lonen van
ƒ 18,40 op ƒ 22,— bij de aardappel-
meelfabrieken.
Thans verlaten wij het platteland en
wenden <pns naar de steden, waar de
meeste handelsreizigers wonen. Die
handelsreizigers verkeren . door het
verminderen van hun omzet in een
buitengewoon slechte positie. Voo"*l
zij, die uitsluitend op provisie werken,
hebben het hard te verduren; hun
inkomsten bedroegen vaak niet meer
een kwart van hetgeen zij normaal
verdienden. Dat zij daarmee in diepe
armoede werden gedompeld ligt voor
de hand. Thans is echter een regeling
getroffen, waarbij voor de provisie-
reizigers grote voordelen zijn^ bereikt.
Het College van Rijksbemiddelaars
kan thans loonsverhogingen toestaan,
indien een regeling wordt gemaakt in
overeenstemming mét de richtlijnen
van het College. 'Deze richtlijnen
houden o.a.' in, dat de provisiereizi-
gers 85. pet. van hun verdiensten aver
de jaren 1937, 1938 en 1939 moeten
ontvangen.
Hiermee is nog niet het doel bereikt
van afschaffing van het verkopen op
uitsluitend provisie, maar in ieder
geval hebben , deze provisiereizigers
thans belangrijk meer zekerheid in
hun xbestaan gekregen.
Het spreekt vanzelf, dat de verbete-
ring van de 'sociale wetgeving, zoals
dia vervat it in de nieuwe regeling
voor de ziekteverzekering en de ver-
betering van de- ouderdoms- en inva-
liditeitsrente veel geld kost. Wij ves- .
tigden er, reeds de, aandacht op, dat
dit geld niet kan worden geput uit
de sociale fondsen, omdat'- daarin
reeds een belangrijk tekort bestond
voordat de oorlog uitbrak. En zelfs

wanneer deze fondsen4op peil waren
geweest zouden zij - nog slechts be-
rekend zijn voor de oude uitkeringen.
Het tharis nodige geld, -V uiteraard
een zeer aanzienlijk bedrag, —• moet
dus op andere wijze, worden gevonden
en deze andere wijze is, zoals vanzelf
spreekt, een belasting. Deze belasting-
heeft de naam gekeregen van ;,Ver-
^eveningsheffing" en .zal bedraden
4i pet. van het loon, waarvan één
derde te dragen door den werknemer
en tweederde door den werkgever.
Dit is een niet onaanzienlijke belas-
ting, maar daar staat dan ook tegen-
over, dat op deze wijze het noodzake-
lijke geld verkregen wordt voor het
onderhoud vaA onze medeburgers, die
niet zelf tot werken in staat zijn.
Deze heffing is een soort solidarlteits-
belastingi die veel schrijnende wan-
toestanden in önze_ samenleving weg-
nemen, of tenminste verzachten zal.
Als men nagaat, dat bij een behoor-
lijke pensioenregeling 8 tot 10 pet.
van het loon moet wofdeh gestort kan
men wel nagaan, dat voor de -toch
nog altijd bescheiden ouderdomsvoor-
ziening, die thans uitgekeerd zal wor-
den, met minder geld niet kan
worden volstaan, omdat ook de rnva-
liditeitsrente er uit verhoogd zal wor-
den.
Mei, de invoering van deze belasting
is in feite afstand gedaan van cJe
fondsvorming en is het zwaartepunt
van de voorzieningen verlegd naar
rechtstreekse betaling uit het loun
van- de gehele volksgemeenschap,
ledere arbeider pot dus niet voor zich
zelf een bedragje op, maar het risico
van alle arbeiders gezamenlijk wordt
gedragen dóór alle werkende, arbeiders
gezamenlijk. Wanneer eenmaal de
oorlogstoestand beëindigd zal zijn en

wij ook de economisöhe gevolgen van
de oorlog in hoofdzaak hebben over-
wonnen, zal dit stelsel zeer zeker tot
verhoging van de voorzieningen lei-
den.
Tenslotte nog een verbetering van het
artikel in „Arbeid" van l Augustus
over de nieuwe loonregeling in de
werkverruiming, waarin werd ver-
meld, dat de arbeiders bij het eerste
uur overwerk 25 pet. extra loon uit-

betaald krijgen. Het hoofdbestuur van
. de Nederlandse Bond van Arbeiders

in het Landbouw-, Tuinbouw.- en
Zuivelbedrijf vestigt er echter onze
aandacht op, dat de regeling enigs-
zins anders is. Artikel 6, eerste'lid
van de loonbepaling Werkverruiming
vermeldt, dat normaal 48 uur p^r
week zal worden gewerkt. Wanneer
in bijzondere gevallen overwerk nood-
zakelijk is, zal na^de eerste twee over-
uren het loon voor elk overuur met
50 pet. woraen verhoogd. Dit betekent
dus, dat wanneer het overwerk tot
een of twee uren beperkt blijft, dit
overwerk geen aanspraak geeft op
hoger loon.

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
op de omslag. Voorts adresseren
aan: Redactie Weekblad „Ar-
beid", Postbus 100, Amsterdam.

Kinderbijslagwet'
en wachttijd

.Het artikel, dat wij veertien dagen ge-
leden publiceerden onder de titel „De
Grote Lijn", schijnt enige verwarring te
hebben gewekt ten aanzien van de toe-
passing van de Kinderbijslagwet. Het lijkt
ons daarom, wenselijk nogmaals het vol-
ledige bericht van de ' N.V.V.-persdienst
over deze zaak te geven. Hier volgt het:
Zoals men weet, werd op l Januari van
dit jaar de Kinderbijslagwet ingevoerd.
De uitbetaling over het eerste kwartaal
vond plaats na l April.
Bij deze uitbetaling bleek, dat de gemeen-
telijke ambtenaren, belast met de steun-
verlening, van mening waren, dat de kin-
derbijslag, uitgekeerd aan arbeiders, ciie
in de steunverlening waren opgenomen,
gezien moest worden als loon, dat in een
bepaalde week was ontvangen en hierdoor
in aaojmerking kwam voor de toepassing
van de wachttijdregeling. Kwam een ni-
beider, die over het eerste kwartaal had
gewerkt en die dus kinderbijslag ontving,
na l April in de steun, dan moest hij
eveneens eerst een wachttijd doormaken,'
aangezien hij immers geld in handen had.
Hoewel deze opvatting formeel juist was,
spreekt het wel vanzelf, dat zij in strijd
kwam met de strekking van de Kinder-
bijslagwet. Immers, de kinderbijslag is
bedoeld als toeslag voor grote gezinnen.
Bovendien is het geen loon, dat men op
de uitbetalingsdatum ontvangt, v maar
geldt de kinderbijslag over een heel, kwar-
taal. De arbeider, die voor de steunrege-
ling in aanmerking komt, kan deze kin-
derbijslag vanzelfsprekend goed gebrui-
ken voor extra-uitgaven en het ging'dan
ook niet aan, om hem dit als toeslag be-
doelde bedrag eerst te laten besteden
voor -zijn noodzakelijk levensonderhoud,
alvorens hem in de steunregeling op te
nemen.
Het N.V.V. heeft zich dan ook, <ie onbil-
lijkheid van deze toepassing .ziende, tot
het departement van Sociale Zaken ge-
wend met het verzoek dé gemeentebestu-
ren er op attent te willen maken, dat de
kinderbijslag, die aan een arbeider, die
steun ontvangt, wordt' uitgekeerd, dient
uitgesmeerd te worden over het aantal
weken, dat hij gedurende het kwartaal,
waarover de bijslag werd berekend neeft
geweckt.
liet resultaat van dit onderzoek is, dat d?
waarnemend secretaris-generaal van not

departement vari Sociale Zaken zich dato
14 Juli j.l. tot de gemeentebesturen heeft
gericht met het volgende schrijven:

„Ik acht het wenselijk u hieronder een
nadere uiteenzetting te geven van de
wijze, waarop met de kinderbijslag bij de
vaststelling van de steunbedragen moet
worden rekening gehouden.
Ie. Wanneer de kinderbijslag aan een
arbeider, die in de steunregeling is opge-
nomen, wordt uitgekeerd, heb ik er geen
bezwaar tegen, dat dit bedrag wordt uit-
gesmeerd over het aantal weken, dat hij
gedurende de periode, waarover deze _hij-
slag werd berekend, -gewerkt heeft. Komt
hij, rekening houdende met het dan ge-
vonden weekloon, aan de hand van de
ten uwent geldende -wachttijdregeling.
voor een wachttijd in aanmerking, dan
behoort hem alsnog een wachttijd te wor-
den opgelegd.
Bij de bepaling van deze wachttijd moet
uiteraard rekening gehouden worden niet
eventuele wachtweken, welke hij al heeft
doorgemaakt, voordat -hij in de steun-
regeling werd opgenomen.
Wellicht ten overvloede moge ik er de
aandacht van uw college op vestigen, dat
korting van de kinderbijslag irl dit geval
op het steunbedrag niet behoeft plaats
te hebben.
2e. Wordt iemand na ontvangst van een
kinderbijslag werkloos en meldt hij zi"h
aan voor steun, dan kan eveneens boven-
staande gedragslijn gevolgd worden.
3e. De kinderbijslag echter, uitgekeerd
aan gedeeltelijk werklozen en aan perso-
nen, die. een tegemoetkoming ontvangen,
omdat zij door de bijzondere economische
omstandigheden minder dan het normale
loon kunnen verdienen, behoort voor 2/3
deel c.q. ten volle van de berekende uit-
kering te worden afgetrokken.
4e. Is de kinderbijslag aan laatstbedoelde
arbeiders uitgekeerd, toen zij iiog hun
normale inkomen hadden, terwijl zij zich
daarna voor een aanvullend steunbedrag
of een tegemoetkoming hebben aange-
meld, dan behoort aan de hand van het
bovenstaande in bepaalde , gevallen -.ven-
eens een^wachtwjd te worden opgelegd."

Belangrijk resultaat
Zoals men ziet heeft het N.V.V hiermede
een belangrijk resultaat bereikt voor rite
werklozen, die recht -hebben op kinder-
bijslag. Een onbillijkheid, waarvan zij de
dupe werden, die de bijslag het oèste
kunnen gebruiken, is hiermede weggeno-^
men. t
Welk voordeel hiermede voor een .werk-

loze is bereikt, moge blijken uit het vol-
gende voorbeeld:
Voorheen werd n.l. in verschillende ge-
meenten de volgende - berekening toege-
past: indien een arbeider tot en met 5
Maart steun had genoten eri op 6 Maart
aan het werk ging tot en met 26 Maart
tegen een loon van ƒ28 per week en van
27 Maart af weer in de steun werd op-
genomen, dan moest in April, wanneer
hij bijv. ƒ 6 kinderbijslag .ontróig. dit be-
drag worden opgegeven, hetgeth dan voor
2/3 op de steun werd gekort Thans
wordt de kinderbijslag uitgesmeerd over-
liet aantal weken, dat de betrokkene
heeft gewerkt, zodat in bovengenoemd
geval het lopn op f 28 plus ƒ 2 wordt ge-
steld. Aan de hand hiervan wordt dan
nagegaan, of een wachttijd doorgemaakt
zal moeten worden. Is dit niet het geval,
dan komt de kinderbijslag van ƒ 6 geheel
ten goede aan het gezin van den werk-
loze en behoeft niet o£ de steun te wor-
den gekort. Dus ook niet de bijslag, welke
over de week, eindigende op 8 Maart, is
verstrekt, over welke week tevens steun
werd genoten.

Regeling voor de wachttijd
In verband met de bijzondere omstan-
digheden heeft -de Sociaal Economische
Afdeling van het N.V:V. er bij de e;e-
meentebesturen op aangedrongen, ten
aanzien van de steunuitkering aan de
werklozen, voorlopig geen wachttijd op te
leggen, of in de wachttijdregeling een
wijziging in gunstige zin aan te brengen.
Naar aanleiding hiervan heeft het De-
partement van Sociale Zaken een cir;u-
laire aan de gemeentebesturen verzonden
met het verzoek om:
a. de wachttijdregeling, w.elke in de ge-
meente bestaat, irrbeginsel te handhaven;
b. steeds en vooral thans rekening te
houden met allerlei bijzondere omstan-
digheden, welke zich in de verschillende
gevallen kunnen voordoen.
Verder staat in de circulaires-
„Indien de omstandigheden van dien aard
zijn, dat het niet juist- zou ^-zijn een
wachttijd op te leggen, dan kan onmid-
dellijke opneming in -de steunregeling
plaats vinden"
Hoewel nog niet van alle gemeentebestu-
ren antwoord is ontvangen, kan aan de
hand van de ingekomen brieven wel vae&-
gesteld v/orden dat • met de tegenwoor-
dige omstandigheden rekening zal' wor-
den gehouden en dat, indien tot het door-
maken van een wachttijd wordt overge-
gaan de wachttiidregelirig zeer soepel zal

• worden toegepast.
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Kinderzorg in de practijk
f en gemeensckapsbelüng vant de eerste orde

I n oris vorige nummer hebben wij enige
indrukken weergegeven van ons bezoek

aan het kinderkoloniehuis ..Heelsum" van
het Centraal-Genootschap voor kinder-
herstellings- en vacantiekolonies. In het
volgende geven wij een populair overzicht
van de historische ontwikkelingsgang van
het gezondheidskoloniewezen in NedéP
-land en van de organisatie en het leven
en streven van het C.G.< *

Historische ontwikkeling
In Zwitserland nam' in 1876 ee.n predi-
kant. Ds. Walter Bion, het initiatief tot
het uitzenden van zwakke kinderen naar
een gezond Duiten. Bion meende -l^arbij
de beste resultaten te kunnen bereiken,
door de leiding toe te vertrouwen .-aan
opvoeders en onderwijzers, terwijl toe-
zichthoudend personeel in behoorlijk
aantal beschikbaar moest zijn. Zijn den-
ken en streven werd in verscheidene lan-
den nagevolgd Zox ook in Nederland.
In 1883 zond mr. kerdijk voor het eerst
een twintigtal jongens er, meisjes naar
de gezonde omgeving van Austerlitz. De
uitzendbewegmg groeide en weldra ont-
stonden in verscheidene steden plaatse-
lijke verenigingen voor uitzending van
zwakke kinderen. Een onderwijzer te
Egmond, de heer A C . Bos gaf omstreeks

een verpleging dringend behoefte hebben,
voor een verblijf in een koloniehuis in
aanmerking. De selectie geschiedt in de
grote steden door 4e schoolartsen en in
de kleinere plaatsen door de huisartsen.
Zoveel mogelijk wordt daarbij rekening
gehouden met kinderen, die door een coii-
sultatie-bureau van de t.b.c. worden op-
gegeven, terwijl 'ook van de adviezen van
schoolhoofden en onderwijzers gebruik
wordt gemaakt.
Zieke kinderen worden niet aangenomen.
Alleen kinderen die zwak zijn, of kinderen
die door een verblijf in. een kolouieiiuis
meer weerstandsvermogen kunnen op-
doen, worden uitgezonden.
'De vferpleegprijzen worden elk jaar op-
nieuw door het bestuur.van het C.G vast-
gesteld. Per v»rpleegdag wordt voor elk
kind rijks-, provincie- en meestal ook ge-
meentelijke subsidie genoten, waarbij voor
ongeveer de helft van de kinderen nog een
bijdrage uit net Profilaxe-fonds van de
Ziektewet komt.
Het ontbrekende geld . wordt 'door de
ouders opgebracht en moet ^grotendeels
uit liefdadig'heidsbronnen geput wor-
den, waarmede de ruim 450 afdelingen
van het C.G.. gesteund door de centrale
propaganda, onafgebroken bezig zijn. Als
wij bedenken, dat op net ogenblik onge-»
veer 78 pet. der ouders niet m staat is

enigingen een nechte samenwerking tot
stand. Deze Centrale raad treedt rege-
lend op in alle kwesties, die op het uit-
zenden van kinderen naar koloniehuizen
betrekking hebben, zoals de selectie van
de kinderen, de opleiding van het perso-
neel, de voeding in de huizen enz.
Het geneeskundig toezicht in de kolonie

factoren tijdens het verblijf en wordt we-
tenscnappelijk samengesteld, zodat ieder

tkmd de nodige grondstoffen krijgt in de
juisCïT verhoudingen
In sommige huizen wordt aan de kinderen
deskundig gymnastiekonderwijs gegeven-
terwijl daartoe aangewezen kinderen i'1
een apart clubje speciale heilgymnastiek-

1900 de stoot, tot de oprichting van net
Centraal Genootschap, waarbii vele ver-
enigingen samengesmolten werden en die
nog steeds naast enige andere stichtingen
de leidende positie inneemt.
Het Cenr.raai Genoots«:nar exploitc Tt op
hei ogenblik over het gehele land elf
koioniehuizen. waarin bij volledige be-
zetting maandelijks ruim 1200 kinderen
verpleegd kunnen worden.

Selectie
Alleen op doktersadvies kunnen kinderen
uitgezonden worden. .Zodoende (Komen
alleen kinderen van 6 tot 14 jaar, die aan

om enige geldelijke bijdrage te storten,
dan komt daardoor het zegenrijke werk
van deze plaatselijke afdelingen in net
volle licht.

Overheids- en geneeskundig toezicht
In 1920 werd het staatstoezicht op net
vacantiekoloniewezen geboren, tegelijk
met de toekenning van subsidies aan de
stichtingen voor kinderuitzending. Daar-
naast brachten in de Nederlandse Cen-
trale Kinderraad de vertegenwoordigers
van de i,plaatselijke kinderraden, de in-
specteurs /van de Volksgezondheid en de
vertegenwoordigers der uitzendende ver-

BIJ DE FOTO's:
1. De hygiënische
verzorging vor'iit
P.É-- der btlangri j le-
ste factoren bij cf.c
i'erpleging.
2. De zon schijnt
weer en de ktnder-
kolome stroomt
leeg.
3. Na een day van
als maar buiten zijn
en van veel spelen
smaakt het eten
extra goed.
4. Het klokje van
- gehoorzaamheid
heeft geslagen en
spoedig heerst in
het kinderhuis ten
diepe rust >
5. Buiten spelen m
de somerzon. Men
zou niet , zeggen,
dat de • geleidsters
zoKeel ouder zijn
dan 'de kinderen.

Foto's: „Arbeid".

is opgedragen aan daartoe vast aange-
stelde kolonie-artsen, die weer staan
onder de centrale leiding van een medisch
inspecteur.
Voor, tijdens en na het verblijf wórden
de kinderen aan verschillende 'meetproe-
ven onderworpen. De spierkracht, de
voedingstoestand en de krachtsvermeer-
deriiig worden gemeten en aan de hand
van de daarbij gemaakte tabellen Kan
men duidelijk zien, hoezeer de verpleging
gunstig inwerkt op het uitgezonden kind.
De verpleging in de koloniehuizen is met
de laren meer geperfectionneerd. Zo kwam
men er toe, om drie verplegingswijzen in
te voeren, de A-A de B-. en de C-verple-
ging. De A-verplêging geschiedt mei het
hoofddoel om ernstige ziekten te voor-
komen door ziekelijke zwakten intijds 'op
te heffen. De B-verpleging wordt toege-
past -om de begin- en de eindstadia van
enkele ziekten tot volledige genezing te
brengen en de C-verpleging wordt hoofd-
zakelijk voor besmettelijke en actieve
tuberculose toegepast

Indeling dagtaak
Direct na aankomst in het koloniehuis
worden de -kinderen gedoucht, gewogen
en gemeten. Dan worden de groepen ge-
vormd, die op de slaapzalen bij elkaar
zullen, komen. Deze selectie geschiedt
naar leeftijd en naar geslacht. De vol-
gende dag komt de koloniearts voor het
geneeskundig onderzoek. Dit geschiedt
ook veertien dagen voor het eind en aan
het eind van het verblijf. Naar aanleiding
daarvan wordt nagegaan, welke kinderen
voor een verlengd verblijf in aanmerking
kQmen.
Ais het eerste doktersonderzoek geëin-
digd is, kan met het gewone koloniehuis-
leven begonnen worden. Het gehele kolo-
niesysteem is gebaseerd op regelmaat,
hygiëne, juiste dosering van beweging en
voeding en goede afwisseling tussen
spelen en rusten
De voeding is één van de voornaamste

lesseïï en platvoet-oefeningen krijgen.
Tevens wordt veel aan zwemmen gedaan.
Het openluchtleven wordt intensief be-
oefend. In speciale zomerpakjes lopen
de kinderen in de stralende zon en het
gehele lichaam kan dan de gezond heids-
werking ondergaan.
Bij het C.G. wordt een deel vaii net per-
soneel zelf tipgeleid in een jaarlijkse cur-
sus met twaalf docenten. Aan net eind
van deze cursus wordt examen afgeno-
men onder toezicht van een gedelegeerde
van de Centrale Kinderraad. Tegenwoor-
dig kan deze opleiding ook gevolgd war-
den aan veie huishoudscholen. Tien pro-
cent van het personeel aan een kintier-
huis moet volgens de wet deskundig
onderlegd zijn . .

De resuitaien van oe kpionicKripleging zijn
zeer goed. Het blijkt, dat de kinderen
na de uitzending minder ziek worden en
dat zij een vermeerderd weerstandsver-
mogen tegen infecties hebben opgedaan,
wat dus speciaal voor belang is voor kin-
deren uit gezinnen, waarin t.b.c. voorkomt.
De huidige taak van de kinderuitzending
is belangrijker dan ooit. De algemene
onrust. ,de voedingsschaarste en andere
factoren hebben niet nagelaten, U1°
stempel te drukken op de gezondheids-
toestand van het Kind. Wat zwak is, of
dreigt te worden, dient thans meer dan
Ooit ter insta'ndnouding van onze volks-
kracht geholpen te worden. Dit is e«n
gemeenschapsbelang van de eerste >r^p-
Zoals in het heden de toekomst verbor-^
gen ligt, zo groeit uit het kind van van-
daag^ de mens, die later onze volksg6"
meenschap moet vormen. Hoe lichamelijk
en geestelijk gezond die wel zijn zal.
hangt voor een voornaam deel af van de
ontwikkeling in de kinderjaren
Mogen de gezondneidskoloniestichtingen
in staat zijn te blijven werken, op *'e
wijze, als tot nu toe, aan de beletselen,
die het kind in zijn ontwikkeling belem-
meren.
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MALARIA
in Noord-Holland

M alaria, het woord doet ons onmid-
dellijk aan tropische toestanden

denken. Het is immers de moeras-
koorts, die zulke grote gevaren ople-
vert voor de mensen, ..die in de mug-
genrijke, vochtige oevergebieden van
de rivieren in warme streken moeten
leven. Maar deze malaria is tegelijker*
tijd een inheemse kwaal. In Noord-
Holland en in een deel van Friesland
komt de ziekte regelmatig voor en het
is eerst sinds betrekkelijk korte ti.id,
üat men een methode heeft gevonden
om de besmetting systematisch terug
te dringen.
Want malaria is een besmetting. De
oorzaak er van is een klein parasietje,
dat overgebracht wordt door een mug,
ten Anopheles-soort, die bij uitstek
Eoed gedijt in water, dat enigszins
zout is. Brak watef' geeft een onge-j
stoorde gelegenheid voor de vermenig-
vuldiging van de larven van deze mug

en daardoor komt (ie malaria dan ook
voor in die delen van Nederland, waar
het water een vrij hoog zoutgehalte
heeft. Deze toestand treffen we aan in
Nbord-Holland, dat vóór de afsluiting

'van de Zuiderzee een soort schier-
eiland was, dat zowel aan de lange
Westkant als aan d» Oostkant door
zout water was omsloten. Bij .het

•schutten van schepen kwam steeds
weer een grote massa zout water de
polders binnen, waardoor het gehele
iandgedeelte tamelijk sterk verzout is.

Het brakke, water bracht dus gevaren.
voor de bevolking met zich mee en die
gevaren zijn niet gering. In bijna ieder
dorp in Noord-Holland kent men
malaria-patiënten. En als er dorpen
zijn met een betrekkelijk laag malaria-
f ij f er, dan is dit -gewoonlijk meer te
wijten aan een onvoldoende opsporing

van de malaria-lijders, dan aan de
afwezigheid van de ziekte.
Bij de bestrijding van de kwaal wordt
getracht het aantal muggen zoveel
.mogelijk te doen verminderen en daar-
toe moet er gespoten worden met een
muggendodend middel. Muggen komen
echter in ons- land op zo ontstellend
veel plaatsen voor, dat het onmogelijk

is alle muggen te
vernietigen.

Bovendien heb-
bén we voor de
malaria slechts
te doen -met één
muggensoort en
deze ene muggen-
soort is niet zelf
de oorzaak, doch
wordt eerst ziek-
teoorzaak, wan-
neer zij zelf be-j
smet is met de
malaria-parasiet,
die de koorts ver-
wekt.
De muggen krij-
gen deze parasiet
in hun lichaam,
doordat zij bloed
zuigen van een
besmet mens; bij
de dieren komt
de malaria-para-
siet niet voor.
Deze wetenschap
maakt het ons.

gemakkelijker een werkplan voor de
bestrijding op te stellen. Aangezien
de muggen hun besmetting alleen
opdoen van mensen, die zelf besmet
zijn, kunnen wij de bestrijding beper-
ken tot de woonruimten en dan nog
alleen tot de woningen van .mensen,
die de malariaparasiet bij zich heb-
ben. In stallen, schuren, hokken en
op het open land zullen we vrijwel
geen zieke muggen aantreffen.

De moeilijkheid is echter om aan
de weet te komen, waa^r nu precies
de parasieten voorkomen, want er zijn
mensen, die van de aanwezigheid van
de malaria-parasiet geen gevolgen
ondervinden. Dit zijn de zgn. „gezonde
parasieten-dragers". Zij herbergen
rustig de_malaria-parasieten in hun
bloed, maar krijgen er geen koorts
van. Meestal zijn ze er zich hoege-
naamd niet varrbewust, dat zij malaria
onder de leden hebben. Hoeveel deze
verborgen bronnen van besmetting
voorkomen, bleek uit een onderzoek in
een Noordhollands dorp. Daar werd
op 264 willekeurig gekozen mensen
bloedonderzoek verricht. Onder hen
waren 78 personen met malaria,~ter-
wijl er niet minder dan 103 gezonde
parasietendragers wer.deii gevonden.
Van deze laatsten hadden 67 dat jaar
in het geheel geen malaria gehad! In
gevallen als*deze krijgen de muggen
alle gelegenheid om de besmetting te
verspreiden, zonder dat men aanstonds

Boven: Een 'mala-
riakaartje van
Noord-Holland.

Marken, dat enkele
füreji geleden op
dit kaartje als een
zwarte vleit voor-.
kwam, valt . thans
in de 'groep van

O—35 gevallen.
In de inzetten: De
malariamug in de

haar typerende
stand — de mug

van dichtbij
Onder: De eitjes
van .de malariamug.
(Repr.; „Arbeid").

de oorsprong van de besmetting kan
aantonen.
Deze oorzaak van de ziekte brengt
ook met zich mee, dat de besmetting
vooral daar, voorkomt, waar grote ge-

» zinnen worden samengepakt in kleine
huizen. In zo'n geval immers wordt
de overbreng*ingskans van de parasiet
van den een naa;r den ander heel groot.
Daardoor zit er aan deze ziekte be-
halve een hygiënische ook een sociale
kant. Betere woningtoestaiiden, -waar-
door ruime en luchtige slaapkamers
algemeen worden en waardoor de ver-
wijdering van muggen gemakkelijker
wordt, helpen de ziekte terugdringen.
Zqlang echter grote aantallen kinderen
-opeen slapen op donkere zolders, die
overal schuilhoeken bieden voor de
muggen, zal het uiterst moeilijk zijn
om de ziekte volledig onder de knie
te krijgen.

Al deze bijzonderheden heeft men ge-
leidelijk ontdekt aan de h^nd van de
bestrijding. En tenslotte heeft men
een bestrijdingssysteem ontworpen,
dat gebaseerd is op de levenskring van
de malariamug. De mug is n.l. slechts
gevaarlijk van half Augustus tot einde
December. Alleen in die maanden
brengt zij de ziekte op de mensen
over en de eerste tijd vaji deze, periode
is verreweg de gevaarlijkste. Eigenlijk
zijn alleen de eerste zes weken 'van
deze periode van betekenis voor de
besmetting. Toen men dat eenmaal
wist, kon de bestrijding van de mug-
gen dus beperkt worden tot de huizen
yan de malaria-lijders en tot de ge-
zonde parasieten-dragers en dan nog
tot de zes weken, die volgen op
15 Augustus. Het recept, dat de be-
strij dingscommissie in Noord -Holland
toepast, 'is dus heel eenvoudig dit:
doodt de muggen met een verstuivings-
middel in de huizen met de grootste
gezinnen door te sproeien op 15 Augus-
tus, l September, 15 September en zo
nodig op l October en de malaria heeft
men onder de knie. Deze methode
wordt sinds 1936 o.a. toegepast in .de
gemeente Uitgeest en op het eiland
Marken. Marken v^s een van de
zwaarst aangetaste gemeenten; in 1939
echter was de gehele gemeente reeds
vrij van malaria. In Uitgeest werd
eert- daling verkregen tot enkele pro-
centen. In 1938/'39 werd West-Fries-
land onder handen genomen. Daar
werd een daling in één jaar gekregen,
die varieerde van 43 tot 62 pet. en als
men deze bestrijding enkele jaren

- voortzet, is het totaal met de malaria
gedaan.
Malaria is dus een Augustus-kwaal,
maar het is geen ziekte, die tot in
lengte van dagen op onze bevolking
behoeft te drukken. Ook hier is weer
hoofdzaak, dat sociale vooruitgang en
medische zorg elkaar de hand reiken
en dan zal deze plaag van onze zout-
waterprovincie binnen enkele jaren
-tot het verleden behoren.



Hóe besteden wij onze Zondag? Z
hand van de Zondagse practijk, w n
neemt. Velen hebben van jongsaff^flten

de Zondag tot een bijzondere dag, tot
een luchtledig en spreken over Zonda$s

hoe de Nederlander, vaak op de meest
maak van hem en de zijnen,'de Zondag " ^n brei
hun Zondag geen raad weten": Geef '" , aan u
verdieping of naar lichamelijke rust en 0J?nn*në
vinden zijn door een program voor ch § op
doen veroorzaken we slechts versuffinè rve/i'n!

D it jaar werd onder de rook van de hoofdstad een
flink stuk weiland gescheurd ten behoeve van de

aanleg van volkstuintjes. Weldra verschenen tientallen
Amsterdammers. Er werd een hele week lang 's avonds
gespit, gepoot, gezaaid. Toen kwam de Zondag en toen
begonnen de moeilijkheden. Het bleek, dat de lief»
lijke, landeli jke gemeente zich verheugde in een ge»
meentebéstuur, dat zijn taak zó nauwgezet opvatte, dat
het alle arbeid in de nieuwe volkstuintjes op'Zondag
kort en goed verbieden wilde. Aangezien er een storm
van protest opstak en aangezien de stad en de winter,
waarin men -de producten van de volktuintjes heel
goed kon gebruiken, bij nader inzien toch té nabij
waren, heeft het volijverige gemeentebestuur in de
volgende raadszit t ing medegedeeld, dat „gezien de bij=>
zondere tijdsomstandigheden" het verbod om op Zon=
dag in de tuintjes te werken, toch maar geen doorgang
moest vinden.. . . Maar bijna was dan toch in den jare
1941 alle ontspannende activiteit van enkele honderden
Amsterdammers op Zondag geremd en gestuit door een
gemeentebestuur, dat zich overigens terecht kon beroe»
pen op een wet, -die nog altijd van kracht is, al dateert
zij dan ook van l Maart 1815! Deze honderd zes en
twintigjarige wet, volkomen verouderd en totaal on*
bruikbaar in de huidige samenleving, drukt nog a l t i jd
haar stempel op het openbare leven in ons land. In '
grote steden misschien iets minder dan in kleine dorpen,
maar — ze doet het.
Maar Nethsriarïd kan ook anders! Er zijn "ook tïendui?
«enden, die geen zwart of althans -donker gewaad voor
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de Zondag meer in de kast hebben hangen, maar die ' .
in een luchtiger c.ostuufn de vrije na tuur intrekken- ^
zijn het, die in lange slierten fietsers al 's m°^e,\e
vroeg de grote steden ontvluchten en met de ée ,(
familie de dag buiten beleven of die in bossen of*°P ,
heide de stilte en de rust zoeken, die de moderne gr°
stad en het jachtige leven hun door de week niet bie"
En ,vie zal zeggen, dat de wijding, die uitgaat ViU1

hoi
stilte van het woud met zijn statige, hoogstaminigc Jachten
men, niet van dezelfde orde kan zijn als de.ontróe*
om de grootsheid der schepping, die ook tussen
zuilen der kerken gewekt kan worden? N' iet voor i"1-^
noemde de dichter de bomen „de zuilen van een ''
pel van ongekorven hout".
Spreken dus sommigen van een verminderde kerkg^
op Zondag en van een verlies — zij raocten er bil™
heidshalve a'm toevoegen, dat in dezelfde periode *•'
minder druk kerkbezoek een sterk vermeerderde uitW ^
in de vrije na tuur ' valt op te merken. En dat is
toch óók een winst. (Het initiatief van de kerk on1 ^
het bijzonder voor kampeerders en toeristen en Zonda8
mensen kerkdiensten te houden, verzoent- beide ^"^ ,f
van Zondagbesteding- en werd bijv. de laatste * . j
in Blaricum een uitgesproken succes!) Vooral één ''' J
heeft het probleem van de Zondagbesteding actu ^
gemaakt. De werkti jdverkort ing, die 'de arbeidersbe*
ging 'op het eind van de, vorige en in het begin van "L',(
eeuw heeft verkregen, hergaf brede groepen mensen
energie en de ti jdbom ook van hun Zondag iets
maken.
Het is dus geen wonder, dat dezelfde arbeidersbeweg1"*
die de Zondag tot iets meer maakte dan een dag, xv''!1 ,
op men uitsliep of — in reactie op de veel te grote ' ^
spanning in de loop van de week — zich overgaf *'
misbruik van sterke drank, zoals vijft ig, zestig jaar S» ,
leden nog maar .1 te veel voorkwam, het is geen xV( l,£
der, dat die arbeidersbeweging ook de besteding van
Zondag ter hand nam. Hoevele Zondagen zijn ni c t '~^,
wijd aan politieke scholing, aan meetings, aan dd11'
straties en optochten! En hoevele Zondagen zijn verVj
gens, toen de arbeidersbeweging zich steeds meer
bewegen op cultureel terrein, besteed aan uiterst, ^
devollê Zondagochtendbijeenkomsten, aan tochten
groter en kleiner verband, aan georga-niseerd rnuset in1

zoek, aan letterkundige, lezingen, aan voordrachten -^
voorstellingen van goed toneel of uitstekende f i l m s - ^
hoevele prachtige weekends werden de laatste jal

niet mogelijk, toen de arbeidersbeweging een heel
van natuurvriendenhuizen over ons land ging
en toen de Zondag hoe langer hoe meer werd
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vraag, die een lezeres ons s/e//, aan.de
tijk, o ' ' ' 'n haar onmiddellijke omgeving waan
mgsaf finten en tradities meegekregen, die hen
, tof e'*estdag doen makeri, Anderen grijpen in
ondag^eling. In eenaantal foto's tonen wij u,
meest strijdige manier-, tot stichting of tot ven
ndaè " an brengen. Eén raad voor allen, die „met
reef ÏÏ. aan uw Zondag. Zoek naar geestelijke
s/ en °**nning en bedenk, dat beide ^lechts te

de P, 8§ op te' maken. Met wezenloos niets'
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lljt i'lleen-aijn intiem verkeer in de lustige natuur, maar
„UK tot verdieping van de cultuur!

Pfi-'ekt men over de besteding van de Zondag, dan
,'1||;-'t men dus in ons land, behalve van het strenge
'erke!ijke stempel, spreken van het stuk jonge Zondags»
i, Ul!r, dat de arbeidersbeweging hier heeft gebracht.

en moet spreken van de Zondagbijeenkomsten van de
^bonden en van de samenkomsten, lezingen, voor»
'achten en excursies van de A.J.C, en het Instituut
f**8!.' Van het prachtige culturele werk,, met zorg en
°eite "en veel opofferingen opgebouwd, dat thans in
'eu\\e vormen naar zijn voor tzet t ing zoekt.
er-cht heeft de arbeidersbeweging al vroeg ingezien,
*' het niet voldoende 'is vrije tijd voor de werkers te
eruvere.n. Het is tegelijk nodig. -dat men hun.de weg
J-lst naar een vruch tbare besteding van die vrije tijd!

aar een weldoordachte, ^|oed.georganiseerde besteding
v.n de Zondag vooral.

iëttemin bli jf t , vooral in de kleinere plaatsen van ons
""> de besteding van de Zondag nog vqpr duizenden
n onopgelost of slecht opgelost probleem. Overal

jaar de oude bindingen en tradities verslapten en waar,
Moderne tijd nog geer nieuwe tradities schiep, dreigt
Bevaar van een „luchtledig" op Zondag: Want hoe»

' het Nederlandse volk heel individueel is en dui»
, "«en dus hun Zondag besteden aan wat hun indivis

1 'tc' het meest ter harte gaat, dat is aan hun liefheb»
""Jen, aan vissen, tuinieren, fietsen, wandelen, sport,

Ut-Selen enz., er zijn en blijven ook nog duizenden an»
r
 ren, die met hun vri je tijd, vooral op Zondag, geen
s
 a(i weten. Vooral - als hef regent. En het schijnt

y *s in l lo land, dat de regen een voorkeur voor de
°ldag heeft. Niet voor niets zegt heHkinderliedje:

i „Regen! regen uit den treure
Val op dak en straten neer, i
'k Zit te turen door de ruiten,
Maar geen schepsel waagt zich.bui ten!

, Foei, wat aaklig Zondagsweer!"
y "r dat geval , voor het geval van een echte Hollandse
],- ndag»n-iet*regen, moet er ook raad geschaft worden.
. 's het dan niet het-beste de mensen te raden: Zorg
!, er op Zondag een goed boek-^in huis té" hebben? Al
t ' ' e fhchberi je i iv alles wat organisaties voor u voorbe»
^Ui-'n en gereedmaken, kunnen „in het water vallen"
2 'Haar een goed boek laat u nooit in den steek! De
I|'11l'ag zi j ook uw boekendag.
j ' Bevoel, dat de Zondag een bijzondere dag is, dat
Ce

 L>r dan een beetje „een Zondagskind" is, zit er nu
'j ">aal sinds eeuwen diep en diep in. Onuitroeibaar.

S:ei het bijv. de dichter Adama van Scheltéma:

„De mensen zijn naar.de kerk —
De landen liggen alleen,
Ik voel me zo licht, zo sterk,
Zo over de velden heen!"

Dat is het échte Zondagse gevoel, feestelijk, gezond en
sterk. Het is de aanduiding, dat de mens op Zondag tot
veel in staat is, als hij maar die dingen w.eet te vinden,
die zijn geest en zijn lichaam op harmonische wijze
bezighouden. En daarom is het de moeite waard een
ogenblik stil te staan bij het probleem van d* Zqndagbe*
steding.
Zondagsvervelihg? Die is alleen het deel .van hen, die
zich helemaal bevangen- gevoelen in de sleur van de
werkweek, die voor Zondag geen enkele idee hebben en
die dan op de zevende dag zich plotseling overvallen
voelen door een vreemde leegte, een gevoel van Zon=
dagsc landerigheid. Voor hen is er één remedie: Geef
inlv iud aan uw Zondag. Door de week is er een ander ,
die uitzoekt, waar ge mee bezig zijt. 's Zondags moet
ge dat zelf doen. Maak dus een plan voor de Zondag.
Bestem hem tot rustdag of feestdag of maak er een
ontspanningsdag van, maar maak er in elk geval iets
buiténgcwoons van. En doet gij dat met uw hele gezin,
dan zult gij de Zondagen .tot een telkens weerkerende
bron van geestelijke en lichamelijke sterkte maken.
Tot een dag ook,, die het gezin samenbindt en die eens,
in uw herinnering, zal zijn het l ichtend hoogtepunt van
huiselijkheid en gezelligheid. Het vaste en onaantastbare
punt na een week vol zorg en werk. Het vrije domein
voor alle krachten, die in de week niet voldoende tot
uiting kunnen komen, maar die zich 's Zondags kunnen
ontplooien, ten bate van lichaam en geest. De Zondag
hoort bij de week. Hij .worde nimmer een wezenloze
leegte, maar hij worde gevuld met een rijke inhoud van
persoonlijk en weggeorganiseerd initiatief, d.i. van gees«
telijk leven. Zó wordt de Zondag wat hij moet zijn: de
kroon op de week, de kroon op het werk — al brengt
dat dikwijls een conflict met de letter van de Z«n»
dagswet.

By de foto's:
1. De beierende klokken luiden de Zondag in; 2.
Kerkgang op Zondag; 3t Aan de roaterkanj, kom je
pas goed tot rust; 4. Ge-nietend van zon, rust en
stilte; 5. De volkstuinder 'aan het werk; 6. Had
vader toch maar elke dag van de week vrij; 7. De
meest beoelende sport; 8. Zo geniet de jeugd van
de Zondag; 9. Hoe de dieren de mensen in Artis
zien; 10. Hoe komen .zij dé Zondag door? 11. Zon-
dagsdrukte aan het Scheveningse strand; 12. Zo
de jongen piepen, zo' zingen de ouden; 13. Waar
zouden wij nu heen gaan?; 14. Genoegelijke samen-
zijn in de rustige sfeer van de Zondag.

(Foto's: „Arbeid")
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Vam-mbnek

Oplossingen van de Juli-vraagstukken
Klasse A
No. 1. 25—20 (26X17 of 22«x31) 20—

15 (22x31 of 23x17) 39—33
(28x39) 40—34 (39x19) 42—37
(31x42) 47x38 (36x47) 29—24
(47x20) 15x4.
Er is een bij-oplossing mogelijk
door 42—38 en 38—33.

Nö. 2. 26—21 (24x35) 34—29 (33x24)
46—41 v36x47) 27 — 22 (18x33
of 16x38) 48—42 (18x27 of
16x27) 42x33 (47x29) 37—32
(27x38) 49—43 (38x49) 50—44
(49x40)» 45x1.

No. 3. 22—27 (38—42) 27—9 met winst.
Op zwart 10—15 of 10—14 volgt
wit £U—31. Op zwart 42—48
volgt wit 9—3. Op zwart 42—47
volgt wit ,9—36 zwart ̂ 47x 15 en
wit 36—47, zodat hij altijd
30—24 kan "spelen.

No. 4. 50—45 (6—IU 49—38, dreigt
met 38—29 (1—6) 38—16 Ui—
17) 16—11^(17—21) 45—50.

No. 5. 38—32 (27x49) 46--41 (47x-27)
39—33 (49x35) 45—40 (35x28)
'23x*l (14x23) 1x45 (25x14)
24—19 (14x23) 45x15 122—28)
15—38 met winst in een eind-
spel, dat al eerder is behandeld.

No. 6. 39—50 (35—40 (a) 50—45 (40—
44) 43—49 (44—50) 49—21 met
winst,
(a) Op zwart l—23 wit 43—34

zwart 23x40 wit 6—l zwart 40—45
(op 40—49 wit 50—44) wit
50—28 zwart 35—40 Wit 28—22.

No. 7. 36—31 (.27x36) 47—41 t36x47)
37—32 (28x48) 30-^24 (47x33)
39x19 (48x300 .24x4 (14x34)-
4 X 2 (34—40) -35x24 (40x49)
50—44.,

No. 8. 33—28 ('22x42) 34—29 t27x40)
39—34 (14x23) 29x18 (40x20)
25x5 (12x23) 5X47.

Klasse B

No. 1. 28—23 (17x30) 40—35 (10x19)
35x2.

No. 2. 20—15 (10—14) 38—33 (28x48)
15—10 (48x22) 10x28.

No.3. 21—17 (30—34) 45—40 (34x45)
26—21. Op zwart 45—50 volgt
wit 21—16. Op zwart 6—11
volgt wit "17x6 zwart 45—50
wit 21—17. _

No.4. 32—27 (23x45) 39—34 (45x23,
want op 45x29 volgt wit 27—22
zwart 18x27 wit 37—32 met
dam op veld 4) 35—30 (25x34)
44—39 (34x43) 27—22 (18x27)
42—38 en 37x6.

No. 5. 22—18 (13x22, gedwongen)
32—28 (22x33) (a) 43—38
(29x40) 38x7.
(a) Op zwart 23x32 wit 34x3
zwart 32—38 wit 3x44' en
zwart moet twee slaan, waar-
door hij verliest.

No. 6. 39—33 (36x47) 28—23 (19x39)
40—34 (27x24) 30x17 (39x30)
35x15.

No. 7. 29—24 (22x31) 42—38 (31x42)
34—30 (25x34) 33—29 (42x33)
29x40 (35x44) 50x17.

No.8. 33—29 (40x49) 47—41 (36x47)
18—13' (47x24) 35—30 (49x9)

'30x10 (4x15) 25x1.
De uitslag van deze -wedstrijd wordt
bekendgemaakt in de rubriek van
de volgende week.
In de rubriek van 25 Juli is bij de
vermelding van goede oplossers in
klasse A een naam achterwege ge-
bleven De heer J. H. Ansems te Rot-
terdam had eveneens alle oplossin%en
juist.

De problemen van deze week

Kr is deze week maar één vraagstuk
met een dam in de beginstelling.
Vooral no. 8 in klasse A heeft een
aantrekkelijke afwikkeling. Om de
oplossers, na de laatste moeilijke
vraagstukken, wat op hun verhaal te
Varten komen, is nu iets lichtere kost
gekozen. Want het is te. voorzien dat
de laatste vraagstUKken, vooral de
ros 4 en 6 in klasse A, heel wat
slachtoffers zullen eisen
Zoals men weet, kunnen l tot en niet

10 tigelijk worden ingezonden, als ze
maar uiterlijk 15 September in ons
bezit zijn. Er is dus een ruime be-
denktijd, waarin heel wat moeilijk-
heden overwonnen kunnen worden.

KLASSE A*No. 7.
G. Lorente, Béziers.

Zwart

Meesterwerken/ die . -. . . bijna
ongeschreven bleven

Wii
Zwart: 9 sch. op l, 5, 9. 10, 14, 20, 24,
35 en 36. >Dam op 25.
Wit: 11 sCh. op 11, 18 22, 33, 34, 37,
38, 39, 40, 42 en 50.

• KLASSE A No. 8
M. Vasseur, Rouen.

Zwart

Wit

Zwart: 11 sch. op 4, 7, 9, 14, 18, 19,
22. 23, 24, 28 ert 29.
Wit: 11 sch. op 16, 21, 25;, 30* 31, 32,
36, 37, 38, 40 en 50.

KLASSE B No. 7.
A. A. Polman, Almelo.

Zwart -

Wit

Zwart: 10 sch. op 9,, 19. 22, 23, 26, 28,
29; 30, 34 en 35. '
Wit: 9 sch. op 25, 31, 39, 43, 4D, 47,
48, 49 en 50.

KLASSE B No. 8.
E. Duboille. Plixecourt.

Zwart

Wit.

Zwart: 10 sch. op 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
14, 20 en 38.
Wit: 10 sch. op 21, 22, 25, 30, 33, 40;
42, 46, 47 en 49.
VoorJ alle vraagstukken geldt: „Wit
begint en wint".
Oplossingen voor de wedstrijd wor-
den ingewacht tot uiterlijk 15 Sep-
tember.
Adresseren: .Redactie Weekblad
„Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.
Op adres duidelijk Damrubriek ver-
melden.

W ij zijn. gewoon, huldigende ar t i*
kelen te lezen op de 65e of 75e
verjaardag van een groot kun»

stènaar, — wij laten doorgaans ook de
kansen op een feestelijke herdenking
niet voorbijgaan, wanneer de geboorte»
dag van den beroemden schilder A-uX de
sterfdag van den vermaardcn dichter B
voor de honderdste, de tweehonderd»
vijftigste of de vijfhonderdste keer ver»
jaar t. Maar hoe zelden herdenken wij
gebeurtenissen die, als het er óp aan
komt in het leven van een (niet zonder
reden „onsterfelijk!.' genoemden) kunste»
naar, van oneindig groter betekenis zijn
dan de datum van zijn overlijden?
Moesten wij niet in menig glorierijk
kunstenaarsbestaan veeleer de honderd»
ste v e r j a r i n g van het-meesterwerk vie»
ren dan de honderdste verjaring van
den meester'? Zijn er geen beslissende
ogenblikken in elk kunstenaarsleven, die
voor zijn scheppende arbeid (ep daar»
mee voor de volksgemeenschap) veel
belangrijker zijn dan een geboorte»
datum? i
In het leven van den grootstcn opera»
componist, dien Italië ooit opleverde, was
zulk een beslissend moment: een simpel»
menselijke tragedie gecombineerd met
een schijnbaar onbeduidend toeval. Op
uit moment woog het noodlot af, of
Giuscppe Vcrdi wel . ooit de meester»
werken schrijven zou, die. hem bij zoveel
millioenen populair hebhen gemaakt en
die ook in ons land' jaarl i jks bij de
uitvoeringen der Opera Italiana door
duizenden bejubeld werden: La Tra»
viata, Rigoletto, II Trovatorc. Op dit,
moment werd erover beslist, of de
wereld zich zo machtige 'kunstwerken in
de schoot zou zien geworpen als Aïda,
Othello en Falstaff . En omdat die beslis»

- Sïïnde gebeurtenis in Verdi's kunste»
naarsloopbaan in 1941 een eeuw js.. (al
strekt ze»zich over enkele maanden uit
en al laat er zich dus niet écn enkele'
dag voor aanwijzen), is htt een onge»
wone, maar gepaste herdenking, wan»
neer wij haar hier in de herinnering
roepen.

Geluk en rampspoed

Giuseppe Verdi stamde van heel een»
voudigc ouders. Zijn vader had in het
kleine dorpje. Roncole 6èn herberg. Die
leverde niet eens zoveel op, dat er geld
voor een oud spinet kon overschieten,
toen van Giuseppe's muzikale aanleg ge»
bleken was. Zo ging de muziekstudie
van den jongen Vcrdi bij wijze van
spreken „door de bexirs" van vele
vrienden. en begunstigers:
De meeste hulp bij zijn studie dankte
Verdi echter aan Antonio Barez'zi. Hij
dankte aan hem bovendien zijn levens»
gezellin. Want toen na enkele jaren van
ijverig werken de jonge componist in
1839 in Milaan het succes van zijn eerste
opera („Oberto") beleefde, deelde An«
tonto Barezzi's dochter Marghcrita als
Verdi's vrouw in die vreugde.
De goede ontvangst van zijn eerste
schepping voor het opera=toneel leverde
Ve.^i naar het gebruik van die dagen
een contract op voor een hele reeks
nieuwe werken: vooi een bedrag van
4000 lire per stuk nam hij de verplich»
ting op zich. in 24 .maanden tijds drie
opera's te schrijven, waarvoor men hem
de eksten nog leveren zou. Een ver»
erende, maar ook 'een 'beklemmende
opdracht, naar blijken zou.
Want toen het hoog tijd wefd, om aan
het componeren van het eerste der drie
verlangde werken te beginnen, werd
Vcrdi ziek. Gedurende weken was hij
niet tot arbeid1 in staat.
Maar het noodlot had erger dingen met
Verdi voor. In April van het jaar 1840
werd • zijn kleine jongen ziek. Geen
dokte»r kon de kwaal vaststellen..De toe»
stand van het kind werd van dag tot
dag bedenkelijker en eindelijk stierf het.
Zelfs een zó groot ongeluk komt niet
altijdj alleen. Nog was het kind pas en»
kele dagen aan het jonge gezin ont»
vallen, of ook Verdi's dochtertje werd
ziek en stierf. En twee maanden later
wierp een hersenvliesontsteking de

troo'steloze moeder zelf op het ziekbed. f
Zij overleed op dé 19e Juni 1840.
Vcrdi bleef alleen achter.

En nu een komische opera!

Onder deze omstandigheden moest Giu»
seppe, gedw ^ngen door zijn contract, een
opera schrijven. Men verplichtte hem
zelfs tot een komische opera! En .omdat
zijn huiselijke narigheden hern al zoveel
tijd hadden gekost, kon hij niet eens
wachten, -tot hy enigermate tot zichzelf
zou zijn gekomen.
Wie verbaast er zich over, dat „Un
giorno di regno" (een dag koning) ten*
slotte allesbehalve een komisch werk
werd? Maar het publiek vroeg niet naar
het waarom van de mislukking. Het
floot Verdi's tweede opera uit, met alle
luidruchtigheid van het Italiaanse tem*
perament, - - want in Italië voelt het
publiek zich ook thans-, nog bij een
première als de aangewezen rechter.
Verdi van zijn kant was er zich van
bewust, geen volwaardig werk te hebben
geleverd. Maar hij verwachtte begrip
voor de moeilijke omstandigheden, waar»
onder hij Het tot stand had moeten
brengen. En zijn kunstenaarstrots, zijn
trots als mens ook, eiste tenminste een
beleefdheidsapplaus. De ruwe afwijzing
door een fluitende, joelende menigte
griefde ,dcn door zijn pers'oonlijk leed al
zo,zwaar getroffen jongen man dermate,
dat hij weigerde, nog ooit een noot op
papier te zetten. Hij trotseerde de f inan*
ciëlc gevolgen van een contractbreuk, en
wees alle vrienden van de deur, die hem
tot andere gedachten, wilden brengen, —•
óók zijn impressario Merelli.

Ongevraagd tekstboek ,

Merelli was echter een even tactvol als
vasthoudend man. Hij moet ook hebben
vermoed, welke zeldzame muzikale rijk*
dommen door Verdi's besluit voor de
wereld verloren zouden gaan. Toen de
jonge componist koppig volharden bleef,
trok hij zich terug. En pas maanden
later, in de late herfst van het jaar 1841,
vond hij een voorwendsel, om te zien,
of Verdi werkelijk niet meer tot com*
poneren te be.wcgen zou zijn. Hij zocht
den jongen kunstenaar in zijn eenzaam*
heid op, verleidde hem voor een'avond*
wandeling, die gelegenheid bood voor
een ongedwongen gesprek en schoof
Verdi bij het afscheid een teRst van den
destijds bekenden librettist Solera onder
de arm.
'Verdi was nog altijd niet van gedachten
veranderd. Naarmate hij zijn huis weer
naderde, groeide zijn ontstemming ;ver
het feit, dat hij zich, al was het dan
maar ter inzage, toch weer een opera*
libretto in de handen- had Jaten stoppen-
Hij nam zich voor, het niet eens te lezen
en in de stilte van zijn huiskamer .wierp
hii Solera's ' handschrift drif t ig op de
grond. Aan Verdi's voeten lag het tekst*
boek open. Fn uit de in grote, regel*
matige letters geschreven bladzijden
staartlc In-m het eerste vers -van een
koors f ragment aan:

„Va, pcnsicro, sull' ali doratc",,
(Vlucht, gedachte, op gouden ("wieken.)

De regel werd muziek, ook in den com*
ponist, die zich voorgenomen had, nim*
mer meer te componeren. Hij drukte het
éne uit, dat Verdi's geest uit de beklem» .
ming kon bevrijden. Verdi ging lezen, hij
ging oo'k componeren. En hij schreef met
„Nabucco" het werk. dat men thans te*
recht als het eigenlijke begin van zijn
levenswerk beschouwt en dat de duidc*
lijke kenmerken draagt van -vele eigen*
schappen, die „La Traviata" en „RigJ*
letto", „Aïda" en „Othello" tot een on'
vergankelijk bestanddeel van het intcr*
nationale operarepertoire hebben ge*
maakt. .
„Nabucco" werd een succes. Het werk
mist, ook na een eeuw, zijn uitwerking
nog niet en men heeft het in 1936 en
volgende jaren ook in Nederland jje»
hoord en gewaardeerd. „Nabucco"
bracht Verdi teru^ tot de muziek» waar»
voor hij geboren werd.
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MET „VREUGDE EN ARBEID" ER OP UIT

en vacdntfés
Naar iandvoort
Kaarten a ƒ0.55 p.p.. verkrijgbaar bij
„Vreugde en Arbeid", Leidseplein Am-
sterdam en N.V.V/, District Haarlem.
Kruisweg 74; rechtgevende op rijwiel-
stalling, bad en één consumptie en alle
aarr het bad verbonden comfort.

Boottochten vanuit Rotterdam
Iedere Zondag naar Amerongen.
Vertrek 7 uur v.m.. vanaf het Maas-
station, terug te Rotterdam om 9 uur
n.m. De deelnemersprijs voor kinderen
t/m 13 jaar bedraagt 50 cent, voor per-
sonen boven 13 jaar ƒ!.—. Brood mee-
nemen. Aanmeldingen en nadere in-
lichtingen: N.V.V. District Rotterdam,
's-Gravendijkwal 95. Rotterdam.

Verbltit te Assen
Parkhotel: warm en koud water. Voor
leden van het N.V.V. ƒ 3.5O p.p. p.d..
minimum 3 dagen.
Aanmeldingen vooral uitsluitend „Vreug-
de" en Arbeid". Leidseplein.

Reizen T roetstra-oorden .
Kris l : Verblijf van 7 dagen te Egmond
aan'Zee van 31/5 tot en met 6/9 elke
Zaterdag. Prijs p.p. ƒ 17.50.
Kris •>: Verblijf van 7 dagen te Beek-
bergen bij Apeldoorn van 17/5 tot en
met 13/9 elke Zaterdag. Prijs p.p. ƒ 17.50.

Zomerhuis/es te huur
Voor verblijf op de Veiuwe zijn te huur
ir. de directe omgeving van Apeldoorn,
twee geheel gemeubileerde houten huis-
jes Beide huisjes zijn nog slecnts be-
schikbaar vanaf half September Huur-
prijs voor de tweede helft van Septem-
ber bedraagt voor „De Eekhoorn"
ƒ 22.5O en voor „De WouHduif" f 30.—
én voor dé hele overige .maanden daarna
resp. f25.'— en ƒ 3 5 — . Nadere inlich-
tingen zijn te bevragen bij het Troel-
stra-Oord te Beekbergen of Amstel 224—
226. Amsterdam.
Volgeboekte perioden Troelstra-
oorden en Natuurvriendenhuizen
Men wordt erop attent gemaakt, dat het
Hunehuis te Havelte vaa 14 op 15 Sep-
tember a.s. be-zet is. Voor Over-Holland
te Nieuwersluis en Krikkenhaar bij Al-
melo zijn in Augustus nog enkele plaat-
sen vrij.
De bezoekers van het Troelstra-Oord te

•Beekbergen kunnen thans gebruik ma-
ken van een ingestelde autobusdienst
vanaf het station Apeldoorn naar Beek-
bergen tot halte Troelstra-Oord.
Voor nadere inlichtingen wende men
zich rechtstreeks rot onze Natuurvrieii-
denhuizen of Amstel 224—226- en B.eis-
en tnlichtingenbnreau. Leidseplein te
Amsterdam ,
De aandacht wordt eT op gevestigd, dat
..Avegoor1 te Eliecom en „Morgenrood''
te Olsterwijk. dit laar niet ter be-
schikking zullen zijn

Cüttuurfilmvertoningen
te Der Haag
Voor alle cultuur-filmvoorstellingen,
welke elke Zondagochtend om 12 uur

• precies onder auspiciën van de Cultuur-
filmceutrale zullen plaats vinden In het
Studio-Theater, Kettingstraat te Den
Haag, geldt voor de. leden van het N.V:V.
eveneens de bijzondere toegangsprijs-
regeling, d.w.z. op vertoon van het licl-
maatschapsbewijs kunnen de leden aan
de kassa van hei theater 'tegen geredu-
ceerde prijs toegang verkrijgen, in die
zin. dat men een toegangsbewijs zal
ontvangen, dat recht geeft op een
plaats van één rang hoger, dan waar-
voor men betaalt. De te vertonen films

worden iedere Donderdagavond per ad-
vertentie in de Haagse dagbladen aan-
gekondigd.
Zwemmen
Voer de baden, waarin de leden van het
N V.V op bepaalde tijden tegen goed-
koop tarief kunnen zwemmen, verwijzen
wij naar de agenda in het vorig nummer
van „Arbeid "
Ter voorkoming van het zoekraken van
bondsboek.ies enz. bij het'zwemmen op
de avonden van Vreugde en Arbeid, zul-
len z.g.n zwemkaarten worden uitge-
reikt, zonder welke men vanaf-een nad'ir
te bepalen datum geen toegang heeft
tot de zwembaden. Bij de ingang der
zwembaden kan men vernemen, op
welke wijze men in het begit kan komen
van een dergelijke kaart.

/3i ummel
De Districtsdienst „Vreugde en Arbeid"
van het N.V.V. Arnhem heeft voor 27
Augustus a.s. ,een Kmdermiddag geor-
ganiseerd, welke gehouden zal worden
bij het Natuurvriendenhuis „De Brum-
mel" te Bennekom Na afloop worden
de Kinderen door een tiarmoniegezel-
schap afgehaald, terwijl' hun tevens
een consumptie zal worden aangebo-
den.
Nadere inlichtingen bij den plaatse-
lijken leider van „Vreugde- en Arbeid".,
Emmalaan 18 te Bemiekom. De zeer
geringe kosten bedragen slechts ƒ 0.10
per kind.

Tentoonstellingen
„In Holland staat een huis"
Voor leden van net N. V V en nun
huisgenoten werd een gunstige 'regeling
getroffen met net Stedelijk Museum te
Amsterdam voor Het bezoek aan ge-
noemd museum en de tentoonstelling
„In Holland staat een Huis'
Terwijl in normale gevallen de entree-
prijs 50 cent bedraagt, genieten de leden
van het N.V V en hun huisgenoten een
reductie van 50 %. waardoor reeds voor
35 cent (met Inbegrip van 10 cent
entree Stedelijk Museum) een bezoek
aan de tentoonstelling gebracht kan
worden Zaterdags oedraagf de entree-
prijs voor georganiseerden slechts 20
cent totaal; dezelfde regeling geldt voor
bezoek aan de tentoonstelling „Pro Arte
Christiana" in dit museum
De .tentoonstelling . is geopend dagelijks
van 10 — 17 uur. des Zondags van
12.30—17.00 Wr
Elke Zaterdag t/m 27 September a.s
organiseert het District Amsterdam van

net N V V m groepsverband bezoek aan
deze tentoonstelling onder desKundige
rondleiding verzameld ^ wordt om 1645
uui xuor net museum
Aanmeldingen vooraf ondei gelijktij-
dige betaling van de deelnemersprijs
ad /O.20 bij het N.V.V. District Am-
sterdam. Frederikbplein 14 of Reis-
bureau „Vreugde en AFbeid", Leidse-
plein. —

„Westohaals-Nederrijnse Kunst"
Schilderkunst, Grafiek en Beeldhouw-
kunst Deze tentoonstelling, welke van
2 Augustus tot en met 14 September :n
het Rijksmuseum te Amsterdam gehou-
den wordt, is op vertoon van' lidinaat-
schapsbewijs voor leden van het N V.V
toegankelijk tegen de speciale pnis van
ƒ 0.25 per persoon Geopend op werk-
dagen van 10—17 uur, 's Z,o»*ags van
13—17 uur; ingang Hobbemastraat

Dag'uitstapjes, enz?-
23 Augustus: Bezoek aan de tentoon-
stelling „In Holland staat een huis"
Deelnemersprijs met inbegrip van rond-
leiding slechts f 0.20 Vooraf aanmelden
bij de bekende adressen en N.V V.. Dis-
trict Amsterdam. Frederiksplein 14
25—24 Augustus: Weekeind-fietstocht
naar .Ons Honk" Vertrek 's Zaterdags-
middags 2.30 uur Leidseplein. terug des
Zondags 18.30 uur Met inbegrip van
logies, ontbijt en koffie-maaltijd, kos-
teri voor volwassenen ƒ 1.70. voor kin-
deren ƒ 1.45.
24 Augustus: Hengelsportdag voor. de
liefhebbers Per fiets of tram naar Broek
in Waterland, waar wij gasten zijn bij
den heer P. Meijer, die zijn viswater
ter beschikking heeft gesteld Aanmel-
ding voor deze unieke hengelsportdag
zo spoedig mogelijk bij N.V.V.. District
Amsterdam, Frederiksplein 14. Kosten
per fiets ƒ 0.15; per tram ƒ 0.45. Vertrek
6.45 uur vjn. vanaf steiger l. De Ruy-
terkade achter Centraal station; fietsers
verzamelen om 7 uur v.m. bij Valken-
wegpont.. ,
30 Augustus: Bezoek aan de tentoon-
stelling „In Holland staat een huis"
Zie 23 Augustus.
30—31 Augustus: Fietstocht naar
Over-Holland te Nieuwersluis. Vertrek
15.30 uur van Leidseplein; terug Zon-
das 31 Augustus om 18 uur.
Overnachtmgskosten ƒ0.60: voor eten
en drinken dient zelf gezorgd te worden.

Volksontwikkeling bij „Vreugde en Arbeid"
De afdeling Volksontwikkeling van de
Werkgemeenschap van het N.V.V..
„Vreugde en Arbeid", is bezig met de
voorbereidingen voor het a.s. wintersei-
zoen. Een aantal zeer interessante le-
zingen en voordrachtavonden, gedeel-
telijk met film en lichtbeelden, wordt
georganiseerd. Daarnaast zullen in vele
districten cursussen en avondscholen
worden gehouden, waar ieder gelegen-
heid wordt gegeven zi jn kennis te ver-
meerderen. Nadere publicaties hierover
volgen binnenkor t .
Bij deze verzoekt de afdeling Volksont-
wikkeling reeds allen die menen in
staat te zijn leiding te geven a»n enige
excursie, cursus, taalcursus, studieclub,
enz., zich beschikbaar te willen stellen

voor medewerking in de komende win-
ter.
Wil dit werk slagen, dan is medewer-
king op ruime schaal, van bevoegde
krachten, noodzakelijk Deze medewer-
king moet voor een groot deel belange-
loos zijn Aan hen die in dit werk een
bestaan vinden, wordt vanzelfsprekend
honorarium betaald.
pok hun die zelf niet tot medewerking
in staat zijn, maar ons adressen kunnen
opgeven van anderen, wordt vriendelijk
verzocht die te willen melden.

Alle correspondentie richte men aar; de
afdeling Volksontwikkeling van de Werk-
gemeenschap „Vreugde en Arbeid" Am-
stel 224—226. Amsterdam.

Daarom moet roeien een voikssport worden
Nogmaals laten wij hier den roeier
aan het woord, die in één der vorige
nummers van „Arbeid" zijn interes-
sante beschouwing schreef, met het
doel, om de roeisport als een alge-
mene voikssport te propageren.

R oeien, een sport, die alleen in de
vrije natuur, op het waterlvlak,

dat vrij van stof is, beoefend kan wor-
den. Zolang het water niet met ijs
bedekt is, wordt er geroeid in storm
en regen, bij . kou en zonneschijn,
kortweg, roeiers, en vooral wedstrijd-
roeiers, zijn J3ij alle weersgesteldheden
op het water. Onnodig te zeggen. 1at
dit de gezondheid van den roeier fen
goede komt. 's Zomers glimmen de
wedstrijdroeiers van 't zweet, dan
roeien zij alleen in een broekje zo-
dat hun bovenlijf aan de invloed- van
de zon is*Blootgesteld; 's winters
hangen de ijspegels aan de riemen
ten is de boot bedekt met een laagje,
ijs, dan roeien zij in dikke truien,
Waarin het zweet wordt opgezogen,
zodat een ijskorst j e op de truien
neerslaat. Zo wordt een roeier ge-
hard en kan hij tegen een stoot j e.
Wanneer in het voorjaar met de
training begonnen wordt, stelt de
trainer van de vereniging uit de aan-
wezige wedstrijdroeiers de ploegen
samen. Zitten deze ploegen in elkaar,
dan wordt aanstonds met de'training
begonnen. ledere avond op een be-
paalde tijd ^taan ze gereed met hun
ttainers en "'wordt er geoefend, steeds
maar geoefend. Dan beseft men, dat
trainer en ploeg een eenheid vormen

en -ooral de ploeg, omdat, wil men
het hoogste bereiken, men op elkaar
is aangewezen en men ten volle op
elkaar moet kunnen vertrouwen. In
een- „acht" kan men niet hebben, dat
zeven mensen hun best doen en er
één zit te passagieren; neen, alle
acht plus de stuurman zij n ondeel-
baar en geven hun «beste krachten
om de overwinning uit het vuur te
slepen. Indien een boeier niet zulke
vorderingen blijkt te maken, als de

. trainer van r-erri verwacht, dan staot
er een ander in zijn plaats, die oetsr
is. Dit spoort de reserves aan al hun -
best te doen opdat ook hun het ge-
luk te beurt zal valleij. uitverkoren
te wprden om in een ploeg te roeien.
Wat het eigenlijk betekent in een
ploeg te mogen roeien, beseft m^n
pas wanneer men het eens een keer
gedaan heeft. Een roeier, die een-
maal wedstrijdroeier is geworden,
blijft dit totdat de jongere, betere
krachten zijn plaats definitief in-
nemen Doch altijd zal hij in hart
en nieren wedstrijdroeier blijven, op
iedere wedstrijd zal hij present zijn,
hijjzal zich ter beschikking van de
vereniging stellen om jeugdige roeiers
op te leiden, om kerels van hen te
maken.
Want dat is één van de grootste ver-
diensten van de roeisport. Wanneer
men als jongeling tussen achttien
en dertig jaar lid wordt van een roei-
vereniging en men geneeskundig ge-
schikt bevonden is om wedstrijden ta
roeien, dan begint er eigenlijk voor
den betreffenden persoon een heel

nieuw leven. Door 'den trainer wordt
hem direct verboden te roken en
ster.ke drank te gebruiken. Verder
moet hij een regelmatige leefwijze
volgen en zorgen voor minstens achc
uur slaap per dag! In het begin zal
hem dit niet gemakkelijk vallen,
vooral niet-omdat hem de eerste be-
ginselen van de roeisport, en vooral
van het wedstrijdroeien. beetje bij
beetje worden bijgebracht. Hij zal
denken: „moet ik daarvoor nu al die
strenge trainingsvoorschriften opvol-
gen"

Doch de sfeer, die er onder werl-
strijdroeiers heerst, zal hem prik-
kelen vol té houden en door te zet-
ten. Wanneer zijn kameraden van
een trainingstocht terugkomen en
hij hoort die opgewekte verhalen,
dan zal hij zijn tanden op elkaar^zec-
ten om ze vlug moseliik waardig be-
vonden te worden, een plaats in ee.ii
ploeg in te nemen. Wanneer hij dan
later werkelijk in een ploeg ingedeeld

. wordt en hij al die fijne kunstjes van
het roeien leert en in steeds wanke-
lere en rankere wedstrijdboten mag
zitten, dan beseft hij pas hoe goed
die voorbereiding geweest is. Wan-
neer er geoefend wordt op uithou-
dingsvermogen, dan bemerkt hij. wat
het zeggen wil, niet te roken, niet te
drinken en op tijd naar bed te gaan.
Hij voelt zich fit, hij voelt zich ster-
ker worden. Zijn longen wordep rui-
mer, zijn licbaam wordt leniger en
wanneer hij dan enigszins vermoeid
en nat van het zweet, geniet van een

heerlijke douche, dan wil dok hij zo
lang als het kan wedstrijdroeier blij-
ven. Vooral na de oefening, wanneer
alle wedstrijdroeiers «kameraadschap -
peli.lk in de gezellige clubzaal blijven
nabornen (want ook het verenigings-
leven mag niet verwaarloosd worden)
en naar de opmerkingen van den
trainer luisteren, komt het gevoel
naar boven, iets te presteren. Zij nul-
len trachten een steeds hogere trap
op, de roeiladder te bereiken om in
het buitenland wedstrijden te mogen
roeien, te verkeren te midden van
hun buitenlandse roeikameraden,
daar weer iets nieuws te leren om
zichzelf weer beter te maken.
Het roeien in ploegverbaad kweekt
discipline, kameraadschap, doorzet-
tingsvermogen, een ijzeren wil. een
groter begrip voor hygiëne, op-
merkingsvermogen, reactievermogen,
voorzichtigheid en behoedzaamheid
om met materiaal om te gaan. Deze
eigenschappen kenmerken een wsd-
strijdroeier, niet alleen in de jaren,
dat hij daadwerkelijk de roeisport
beoefent, maar ook In zijn latere
leven. Hij is sterk, niet alleen licha-
melijk, maar ook physiek en laat zich
niet gauw uit het veld slaan. Steeds
weer zal zijn wil om door te zetten,
om vol te houden om te over-
winnen naar boven komen.
Daarom moet roeien een voikssport
worden, dat is het grote belang van
arbeidersroeiverenigingen waar de
jeugd (zowel de manlijke als ;ie
vrouwelijke) een .voorbeeldig oplei-
dingsinstituut 'oor haar leven vindt,
waar jonge mensen sevormd worden
tot sterke. krachMw ^zonde mensen
voor de maatschappij. F.
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l Wat de pot schaft J

Waarom wij dit jaar .geen tomaten inmaken
ij menige huisvrouw komt in deze
tijd van het jaar de vraag op, of

ze de tomaten — die gewoonlijk juist
In deze weken laag van prijs zijn -
zal inmaken om er ook in de wintes-
maanden van te profiteren.
Ik zou zeggen ,,neen"; en dat wel om
verschillende redenen.
Ten eerste zün dit jaar — ook zelfs
in de njrzomer, waarin ze anders, te
kust en te keur worden aangeboden
— de tomaten niet goedkoop genoeg
om er voordelig een voorraadje van-te
maken
TenHweede dwingt de brandscorrant-

maten gaar en zeven ze, zodat alleen
de pitten en de velletjes achterblijven.
Dit slappe moes doen we weer in de
wijde pan over en laten het zonder
deksel vlug wat inkoken. Intussen
maken we de flesjes schoon met heet
sodawater., spoelen ze met. schoon,
warm water na en zetten ze voorlo'pig
omgekeerd neer op een schone doek.
De kurkjes dompelen we ook even in
het' hete sodawater en brengen ze dan
over in een bakje met warm water
waarin we ze — met een deksel er op
-' laten staan om ze goed soepel te

maken.

soenering ons tot een strenge beper-
king van gas- en electrieiteitsver-
bruik, terwijl het materiaal — Weck-
flessen, gummi-ringen — duur en
schaars is.
Of er dan geen methodes zijn, waar-
bij het steriliseren achterwege kan
blijven?
Die zijn .er en het spreekt vanzelf, dat
ze juist nu meer van zich doen horen.
In verschillende kranten werd (en
wordt) b.v. druk gesproken over het
bewaren van hele tomaten ,,zo maar
in zout water" of in schone flessen"
om die, enkel voorzien van een kurk,
op te bergen.
Doet u dat niet!
De in pekel bewaarde tomaten ver-
tonen — als ze niet in een puike kel-
der worden bewaard (en wie heeft die
tegenwoordig?) altijd nog enige
neiging tot schimmelen, afgezien van

v het bezwaar, dat ze, om eetbaar-te
worden, met veel water moeten' wor-
den afgekookt, waardoor ze in
voedingswaarde sterk achteruitgaan.
En de ,,zo maar" — zorfder sterili-
seren - - bewaarde tomatenpurée is
een vraagstuk, dat maar al te vaak
uitloopt op het bederven van de met
goed geld betaalde vruchten iets,
wat we op het,ogenblik zeker niet
mogen riskeren!
Geen tomaten inmaken dus
Maar één uitzondering wil ik laten
gelden: als baby juist in deze maan-
den zich gewend heeft aan zijn vita-
minenrrjke tomatenpurée en dé kans
om daarmee nog verder zijn weer-
standsvermogen te blijven sterken,
zou hem nu door de straks stijgende
prijs worden ontnomen..!, dan zou ik
voor dat doel toch wel een voorraadje
willen laten maken en ik zou de be-
handeling daarvan zó willen inrich-
ten, dat het brandstofverbruik gering
is, het materiaal zo eenvoudig moge-
lijk blijft en de vrees voor bederven
opzij kan worden gezet:
De benodigdheden zullen zijn:
Kleine medicijnflesjes van l a U dl.
inhoud (er staat dan aan de, buiten-
kant op'de bodem ,,100' of ..250");
daarop passende, gave kurkjes;
een eindje dun touw;
een stukje paraffine.
We koken, in een wijde pan de to-
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Met het ingedikte moes vullen we nu
de flesjes (met behulp van een trech-
tertje) tot juist aan de hals; we druk-
ken op elk flesje een kurk — niet te
diep1. en voorzien die van een
„kruistouw". omdat anders gedurende
het steriliseren de kurk van de fles
zou springen. Voor zo'n „kruistouw"
leggen we kruiselings 2 eindjes touw
van 15 è, 20 cm. lengte over de kurk;
we laten de 4 uiteinden los naar be-
neden hangen en binden er, vlak
onder de rand van het flesje een
derde touwtje stevig overheen. Nu
pakken we de twee loshangende
einden van één der touwtjes aan "en
binden die boven op de kurk samen:
met het tweede'touwtje doen-we het-
zelfde en... de kurk kan dan niet los-
raken.
We kiezen een pan, waarin zóveel
mogelijk flesjes naast elkaar geplaatst
kunnen worden: des te minder keren
hebben we dan te koken en we sparen
zodoende gas. Op de bodem van de

pan leggen we een passend treefje.
een visplaat of iets dergelijks, waarop
de flesjes kunnen staan zonder de.
bodem van de pan te raken. Heel
goed voldoet ook een onderlaagje van
enige opgevouwen kranten
Op deze beschermende onderlaag
komen de flesjes te staan, zó, dat ze
elkaar niet raken; we doen wat lauw
water in de pan (tot halverwege de
hoogte van de flesjes), we sluiten de
pan en we brengen het water aan de
kook. Van dat ogenblik af houden we
op een heel zacht .vuur (spaarbrander
b.v.) het water gedurende een half uur
aan de kook, de tijd. die nodig is om.
de inhoud van de flesjes ..steriel" en
dus duurzaam te maken.
Het slot van de bewerking is, dat we

• de flesjes in de pan even laten be-
koelen en ze er daji één voor één
uitnemen om de altijd wel wat om-
hoog gekomen kurk -stevig in de hals
te drukken en de bovenkant gelijk
met het flesje af te snijden. Dom-
pelen we, nadat de bekoeling nog iets
verder is voortgezet, de hals van. de
flesjes in de gesmolten paraffine. dan
zal die na het stollen een luchtdichte
afsluiting vormen en behoeven we
voor bederven niet bang 'te zijn. We
bewaren de flesjes 'op' een koele, dro^e
plaats.
De flesjes van 100 cc. inhoud zullen
gewoonlijk voldoende zijn voor -twee
dagen, die van 150'cc. vóór drie dagen,
zodat we er daarvan ongeveer tien
per maand nodig zullen hebben

CORRESPONDENTIE
Mevr. J. K. W.—B. te D. vraagt, of zij,
nu er geen citroenen zijn, haar toma-
tenjam ook kan vermengen met wat
rabarber. Met opzet liet ik in mijn
bespreking over het bewaren van
tomaten de jambereiding achterwege;
immers, daarmee raken we weer aan
het voor vele huisvrouwen tere punt,
dat de suiker of de glucose voor dat
doel ons ontbreekt. Wie wél in de ge-
legenheid is om wat suiker of wat
glucose aan haar inmaak ten koste
te leggen, die kan zeer zeker de
tomaat beschouwen als een vrucht,
die voor jam in aanmerking komt:
zelfs de groene tomaten, die in 't na-
jaar geen tijd meer hebben om rijp te
woode'rt, lenen er zich toe. Dat de fris-
zure rabarber de smaak van de anders
wat flauwe tomaten jam kan ophalen,
staat vast; echter zou ik de toevoe-
ging liever aanbrengen in de vorm
van wat rabarbersap dan door het
mee laten koken van stukies rabarber.
Rabarbersap is gemakkelijk te maken

.door de rauwe stelen te raspen en het
daarbij gevormde moes even door een
schoon doekje uit te knijpen, zodat
de vezels achterblijven. Als u op l kilo
tomaten l deel rabarbersap rekent en
op die totale hoeveelheid 800 gr. (8
ons) suiker neemt of 800 g. glucose
me£ 200 g. (2 ons) suiker, dan wordt
uw jam uitstekend!

Goed wassen in deze tijd VI
In mijn vorig artikel heb ik de be-
zwaren, aan 't bleekpoedergebruik
verbonden, toegelicht. Ik voeg hier
nog een volledige gebruiksaanwijzing
bij, welke, mits stipt gevolgt, de
bleekschade tot een minimum be-
perkt.
1. Gebruik niet meer dan 1/10 ons of
1/10 pakje bleekpoeder per emmer
kond onthard water of regenwater.
2'. Maak het bleekbad in een gave
email emmer of teil klaar.
3. Knijp het dotje bleekpoeder 2 a 3
minuten stevig door 't water; er mag
geen kalk in 't water komen, het
bleekba'd meet helder zijn. Werp 't
dotje dadelijk in de kachel, leg 't
nooit ergens neer.
4-Haal het wasgoed, dat in onthard
water gespoeld is, -door de wringer,
sla. het flink uit en leg het luchtig in
het bleekbad. Zorg dat het goed on-
der staat.
5. Bleek alleen wit katoen (geen lin-
nen) op deze wijze. De rode randen
en ruiten van theedoeken en bad-
handdoeken zijn tegen dit bleekbad
bestand. Blauw wordt minder mooi
van kleur.

6. Zet nooit goed met metalen kno-
pen, haken en ogen, ritssluiting of
drukknopen in dit bleekbad. Zelfs de
metalen ringetjes in linnen knopen
schaden.
7. Roer het goed af en toe met een
houten lepel om.
8. Zet de teil met het te bleken goed
buiten, zodat geen chloordampen in
het vertrek komen.
9. Bleek niet langer dan een half
uur; een kwartier is reeds voldoende.
10. Neem daarna stuk voor-stuk voor-
zichtig uit het bleekwater, wring het
met de hand (niet door de wringer
halen!); zorg, dat geen spatten op
japon, schort of kousen komen.
11. Zet het gebleekte, flink uitgesla-
gen wasgoed een kwartier in een bad
met anti-chloor (tegen 10 et. per ons
bij den drogist verkrijgbaar). Gebruik
een afgestreken eetlepel op -een em-
mer onthard water of regenwater.
Los het antichloor even in warm wa-
ter op. Roer ook in dit bad het .was-
goed met een houten lepel af en toe
om. Plaats de teil eveneens buiten.
12. Neem het wasgoed uit het anti-

chloorbad en haal het door de wrin-
ger.
'13. Spoel het nog 2 x na, haal het
opnieuw door de wringer.
Dit naspoelen is noodzakelijk, omdat
het goed anders een zure reuk krijgt.
Anti-chloor is een stof, dte de wer-
king van chloor teniet doet; het ge-
bruik ervan draagt niet weinig tot
het behoud van de was bij.
Wanneer in metalen wasmachines ge-
bleekt wordt, is het gebruik van anti-
chloor niet aan te raden, omdat dit
het metaal aantast.
Koop bleekpoeder in kleine hoeveel-
heden. Bewaar het in glazen of ste-
nen potjes met dito deksel. Zorg, §fit
het buiten het bereik van kinderen
en onbevoegden is, en nooit binnens-
huis- geborgen wordt.
Bleekwater komt onder verschillende
benamingen in de handel! Daar dit
artikel niet onder bescherming van
de Warenwet valt, weet men de
sterkte niet. We kunnen het echter
met weinig moeite zelf maken, waar-
door we dan een product van goede N
en steeds dezelfde samenstelling ver- ,
krijgen.

Recept:
Neem een donkere literfles met wijde •
hals. Doe hierin i ons of i pakje
bleekpoeder. Vul de fles tot" halver-
wege, doe er een kurk op en schud
de inhoud flink dooreen. Los 50 gr. f
= i ons soda in een 'weinig warm
water op. en voeg dit bij de bleekpoe-
deroplossing, schud' opnieuw. Voeg
dan,-zoveel koud water toe tot de
fles vol is. Laat de fles in donker een
dag -staan. Giet de vloeistof over in
een andere donkere fles of "kruik, leg
in de trechter een stukje watten of
filreerpapier.; zorg dat het bezinksel
geheel achter blijft. Sluit de fles goed
en berg deze in schuur of op veran-
da, enz. Vooral niet in gootsteen-
kastjes in de keuken. Bleekwater be-
vat minder kalk .dan een bleekbad uit
enkel bleekpoeder bereid.
Gebruik van • anti-chloor is hier na-
tuurlijk eveneens noodzakelijk
Gebruik $ d.l. van dit bleekwater per
emmer koud onthard water en laat
het goed daarin een kwartier staan.
Langer is onnodig!
Verwarming-van het bleekbad en toe-
voeging van azijn vernielen het was-
goed radicaal. In sommige streken
van ons land wordt wel bleekwater
aan het wassop foegevoegd. Ook dit is
uit den boze! Ik hoop hiermede aan-
getoond te hebben hoe uiterst voor-
zichtig men met bleekpoeder en'
bleekwater behoort om te gaan.
Huismoeders,- dit gaat hier om een
nationaal belang: het sparen van
onze was.
Een volgende keer vertel ik u ievts van
ons . ideaal • bleekmiddel „Halamid".
N.B. Roestvlekken worden door ble-
ken niet verwijderd. Ze dragen echter .
tot vernieling^ van_het wasgoed bij,
wanneer ze niet vóór het bleken ver-
wijderd worden.
Verwijder roestvlekken uit de witwas
op de volgende wijze: bevochtig de
vlek van het natte stuk goed met
citroensap. zuring of rabarbersap en
leg de vlek in de zon. Na enige tijd
uitwassen, zo nodig de bewerking her-
halen; zorgen dat de vlek „nat"
blij'ft. Een andere manier:
Maak de roestvlek nat met warm
water, wrijf ze mef „bromo" in en
laat dit vlekkenmiddel een paar mi-
nuten inwerken. Giet de vlek door
met warm water, waarbij de vlek over
een kommetje gespannen wordt.
„Bromo" is bij den drogist verkrijg-
baar. Bromo is giftig evenals zuring-
zout, echter veel minder schadelijk
voor de vezel dan laatstgenoemde
stof; ook voor gejdeurd katoen te ge-
bruiken.

NUTTIGE WENKEN
Schroeivlekken

On^e lezeres, die een*ïelijke schroei-
vlek in haar geborduurde tafellaken
heeft, kan die vlek eerst proberen te
verwijderen door hem met een beetje
lauw water af te wrijven. Als dit niet
helpt kan zij het eens met verdund
bleekwater proberen. De vlek goed na-
spoelen in schoon water.

Behang
De vetvlék in het behang, die zich
niet laat verwijderen kan de Haarlem-
se lezeres het best, nadat zij het vet
heeft verwijderd, overplakken. Heeft
zij geen papier daarvoor, dan kan er
misschien een klein schilderijtje over
worden gehangen. Ook kan er een
kleed overheen worden gespannen.



Gebruik van gas en electriciteit
Wij kunnen allen bezuimgen

W ij moeten zuinig zijn met gas en
electriciteit, we mogen maar

75 %, en degenen, die vroeger een
minimum verbruikten. 80 9-. van de
gewone hoeveelheid gas of eleptrici-
teit gebruiken.'

. Voor de vele duizenden gezinnen uit
de grote steden, die eten uit een
Centrale Keuken kunnen betrekken,
is deze bezuiniging niet moeilijk. Die
huisvrouwen behoeven zich praetisch
niets van deze maatregel aan te trek-
ken.
Voor huisvrouwen op het platteland,
die vroeger veel op olie of fornuis
kookten en die nu door de olie- en
brandstoffenschaarste gas of electri-
citeit moeten gebruiken, is het pro-
bleem heel wat ingewikkelder.

De huisvrouwen op het platteland
zijn meestal zuiniger met gas en
electriciteit, dan de vrouwen uit de
stad, die, wat de prijs van deze brand-
stof aangaat,. in de regel veel vpor-
deligjer uit zijn. Tot voor kort werd
het gebruik van gas en' electriciteit
vooral in de grote steden dan ook door
goedkoper tarieven bij .groter gebruik
gestimuleerd en de ' stedelingen ken-
nen bijvoorbeeld allen de leuze:
„kookt op'gas — spaart tijd en geld."

Deze leuze» heeft door de omstan-
digheden afgedaan en thans zijn de
goede vaderlanders-zij, die de minste
stroom of gas gebruiken. Hebben de
stedelingen destijd aan de roepstem
der verbruik-veel-gas-of-electriciteit-
propagandisten vgevolg gegeven, dan

hebtoen zij het thans gemakkelijk, nu
zij bezuinigen moeten. Degenen, die
voorheen maar raak gebrand hebben.
zijn nu in het voordeel. Gaat men
buiten veel vroeger naar bed dan in
de stad, daar staat natuurlijk weer
tegenover, dat vooral de boeren oo-k
veel vroeger opstaan, zodat 's winters
in dat opzicht stad en land wel gelijk
opgaan
Maar hoe kunnen we met? een
minünurn-verbruik tóch bezuinigen?
Wij geven hier enige aanwijzingen.
Gaat u dan maar eens na. of er niet
een en-kele bij is, die u ook in toe-
passing kan brengen.
Zet altijd eerst de pan op het gas,
voor dit wordt aangestoken.
Draai, zodra er stoom uit de pan
komt, het gas lager, bij electrisch
koken de schakelaar op stand 1.
Maak gebruik van de stapelringen.
Zorg, dat de vlam onder de pan btrjft,
draai dus voor een, kleiner pannetje
de vlam lager.
Gebruik'goed sluitende deksels.
Kijk niet onnodig in pannen, hier-
door gaat veel warmte verloren.
Zet niet meer theewater op, 'dan nodig
is. Meet de hoeveelheid desnoods door
eerst de theepot met water te vullen
en dat over te gieten in de ketel.
Maak gebruik van een' fluitketel. Die
waarschuwt als het water kookt «n is
ook te horen, als men niet in de keu-
ken is.
Maak niet iedere keer, als er een paar
kopjes afgewassen moeten worden,
water warm. Koffie- en • theekopjes
kunnen meestal wel in koud water

worden gewassen. Gebruik slechts
eenmaal per dag warm afwaswater.
Maak zo min mogelijk gebruik van
^en electrisch theelichCje. Houdt, thee
of koffie warm in een theemuts of,
indien men die niet heeft, doe dan*
de theepot in kranten.
In 'een klein gezin kan men de stof-
zuiger om de dag gebruiken.
Laat de stofzuiger niet aanstaan, ter-
wijl u bakker of melkboer helpt.
Is men in het bezit van een electrisch
warmwaterreservoir, schakel dit dan
om de dag in-
Gebruik de strijkbout alleen als het
niet anders kan. handdoeken, thee-
doeken lakens, slopen, kortom, al het
platte goed kan men netjes opgevou-
wen door de wringer halen. Heeft

• men geen wringer, dan kan het goed
éérst achter elkaar gevouwen worden.
voor men de bout inschakelt. Dan
haalt men er nog even de bout over!
Luiers en badhanddoeken behoeven
helemaal niet te worden gestreken.
Laat alleen licht branden in de ka-
mer, waar u zit. Heeft u beslist licht
nodig in gang of portaal, gebruik dan
een spaarlampje.
Indien u alleen in de kamer is, maak
dan gebruik van een leeslamp of een
ander schemerlampje. Zorg echter,
dat bij het lezen, schrijven of naaien
het licht goed op boek of werk valt.
Verkeerde verlichting of te zwakke
lampen zouden de ogen bederven.
Zet de radio af, wanneer er niet naar
wordt geluisterd
Laat de electrische wasmachine niet
langer draaien, dan nodig is. Dit
voorkomt onnodige slijtage van het
goed en spaart stroom.
Als men op alle kleinigheden let, valt

PUZZLE-O P LOSSING

De onhandige huisvrouw
Wij hadden weer heel wat handige
huisvrouwen, die ons een goede inzen-
ding van de prijsvraag „De onhandige
huisvrouw", die in het nummer van
4 Juli voorkwam, deden toekomen.
De juiste oplossing was als volgt.
Ie. Het is verkeerd sonder deksel te
koken. Dit kost onnodig veel brand-
stof.

'2e. Het is niet hygiënisch met de
haren boven de pan te hangen.
3e. Roeren is niet nodig. Wanneer er
spijzen worden bereid, die gauw aan-
branden, dan kan men deze op zacht
vuur gaar laten worden.
Na loting werd de prijs van ƒ 2.50 toe-
gekend aan mevr. L. Prins, Krayen-
hof fstraat 30 II te Den Haag.
Aan mevr. A. v. Oosten. Piet Hei-
straat 38 te Delft en aan me j. C. Boef,
Lindestraat 30 A te Leiden werd ieder
ƒ 1.— toegewezen.
De prijzen zullen in de loop van deze
•week worden verstuurd.
Wij danken onze lezeressen voor de
vele gezellige brieven die wij mochten
ontvangen en die. wij met genoegen
hebben gelezen.

er hens nog heel wat te bezuinigen.
Het is absoluut' noodzakelijk, dat
iedere huisvrouw haar best doet zo
zuinig mogelijk te zijn,
Gebruik gas en electriciteit met be-
leid. Hiermede wordt niet alleen uw
eigen, maar eok het algemeen be-
lang gediend.

.. • B-T -v/? : • : ? • • • • • •

. " .

\L
^5 cm

' 1

•I-:-<L'i •-'-••-•'•

Een prettige practische dracht is een overgooier. Zo'n kleding-
stuk staat altijd vlot en bovendien kan men er oude blouses
•onder afdragen.
De overgooier kan heel goed uit een afgedankte zomerjurk, die
te kort is, of waarvan het bovenstuk is versleten, worden ge-'
maakt. Men kan hem in huis, zowel als in de tuin of 'op een
wandeling dragen. »
Wij geven hierbij onze lezeressen een heel eenvoudig patroon,
dat gemakkelijk en in korte tijd door iedereen kan worden
gemaakt.
Wij hebben hiervoor nodig 1.50 meter stof van 1.20 meter breedte.
Men v kan deze overgooier op verschillende manieren vervaar-
digen. Zo ziet men op de afbeelding een modelletje uit een
fleurige, gebloemde stof, waarbij de bandjes op de schouders
worden gestrikt.
Even aardig staat het overgooiertje uit gestreepte stof. Voor
de rok neemt men-de strepen in de lengte, bij het rechte stuk

-.laat ïnen ze horizontaal lopen en bij de schouderbandjes weer
in de lengte. De laatste worden van.achteren met knopen vast-
gemaakt.
Erg aardig staat het overgooiertje o"bk, als meri het van naturel-
•linnen maakt, waarbij men de rok dan- niet als bij de andere
twee voorbeelden aan het rechte stuk rimpelt, maar in kleine
plooitjes legt. Het rechte stuk en de schouderbandjes maakt
men dan van een andere kleur, bijv. donkerblauw.
Op het rechte stuk zet men dan nog zakjes uit naturellinne;
de schouderband]es- worden van voren niet gespen bevestigd.
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Babbeltje
van Oom Niek

M'n beste familie

„Vertelt u nog eens iets van vroeger,
Oom Niek". zo verzocht mij dezer
dagen een nichtje „Ik geloot, dat \u
vroeger óók zo'n lief jongetje niet
bent geweest en Ik vind het zo pret-
tig daar wat van te lezen."
Ik had net dat prachtige verzoek ge-

_ lezen, toen mijn dochter mij een
"prentbriefkaart'van een neef gaf. die
juist met de post was gekomen. .Moe-
der zei me. dat ik u deze kaart maar
moest sturen", had die neef er op ge-
krabbeld. ..Hier bent u óók wel eens
geweest"
De moeder van dien neef is een
zuster van oom Niek Die kon het dus
wel w«ten en toen ik de kaart zag,
moest ik even lachen Ieder ander zou
gezegd hebben een lelijke kaart
karf~die jongen geen mooier ansicht
uit een zeebadplaats sturen, maar voor
oom Niek bracht diezelfde kaart een
h«le boel herinneringen Want,eï stond
een kinderherstellingsoord op en nu
moet je weten, dat oom Niek jaren en
jaren geleden in datzelfde kinderher-
stellingsoord is geweest Hij bekeek de
kaart even en . ging weer aan z'n
werk. „Vertelt u eens iets van vroeger,
oom Niek." . Daar was het briefje
nog van m'n nicht Is het nu wonder,
dat ik vanzelf over dat herstellings-
oord in die badplaats wat ga vertel-
len?
Om te beginnen dan, weet ik heus
niet meer, waarom m'n vader me
indertijd daar naar toe stuurde. Zo'n
zwak poppetj? was ik warempel niet.
En nu ik als groot mens erover na-
denk, wat Ik daar alzo heb beleefd
en . . .uitgevoerd, begin ik te geloven,
dat de dames, die er de leiding van
de zwakke en herstellende kinder-
schaar had, aan jullie oom Niek heel
weinig pleizier hebben beleefd. Ik weet
nog wel. dat ik voor m'n ondeugende
streken meer op de gang stond dan
dat ik m de eetzaal was en toen mijn
vader dan ook een keer op bezoek
kwam stond oom Niek voor straf
in een of andere hoek . f
„Bevalt het je hief goed?' vroeg
m'n vader, die natuurlijk dacht, dat
zijn zoon zó wel weer mee naar huis
zou willen.
„Best", antwoordde ik. „Het is hier
een lollige boel. . . Er zijn wel een
paar knullen die vervelend zijn en als
je wat uithaalt, dat niet in de haak
is. krijg je op je kop. maar dat is
logisch.
M'n vader haalde de schouders maar
eens op. Kwajongensstreken -- daar
kon-i% best tegen
Er was in het vacantiehuis eigenlijk,
maar één jongen, aan wien oom Niek
beslist een hekel had Dat was geen
wonder ook. Die knaap verraadde
altijd wie de een of andere streek had
uitgehaald en zélf zat, hij vol met'
allerlei,stiekeme streken* „Juffrouw
•Jan zegt dit. . Juffrouw! . . Pietje
heeft z'n gezicht .niet goed gewas-
sen .. Juffrouw! . Nico heeft Mien-
tje aan haar haren getrokken. . Juf-
frouw" .
Ik weet niet meer^hae die jongen
heette. Het doet er eigenlijk ook niet
toe, maar ik weet wel. dat de andere
jongens van mening waren, dat valse
Jan — laat ik hem maar Jan noemen —
er eens geducht tussen genomen moest
worden. Wie . er op het idee tcwam,
weet ik niet meer, maar ik weet wel,
dat ik het prachtig vond en <iat ik
me dadelijk bereid verklaarde, het uit
te voeren. y
Nu moet je weten, dat valse Jan een
reuze slaapkop was. Hij verlangde
's avonds altijd naar z'n bed en als
hij er eenmaal in lag, verraadde hij
iedereen, die herrie op de slaapzaal
durfde maken. Wij waren geen van
allen zo slaperig als Jan en het duurde
vaak heel lang voor we sliepen. Dan
lag die jongen maar in .z'n bed te kla-
gen „Ze maken weer zo'n nerrie mf-
frouw. . morgenochtend Kunnen ze

weer niet op tijd opstaan."...
Om valse Jan nu eens er tussen te
nemen', hadden we een heel complot
op touw gezet. Een paap jongens hiel-
den na het avondeten Jantje een
beetje aan de praat en van die" ge-
legenheid maakte ik gebruik, „het
werk" te doen. Ik sloop naar de slaap-
zaal en ..'. zette het ledikant van valse
Jan los. Dat zo iets gevaarlijk kon zijn
— daar dacht ik als jongen niet aan.
In een ogenblik had ik dat zaakje voor
elkaar en mét eert onnozel gezicht
ging ik even later met de anderen
naar de slaapzaal. Gewoonlijk was ik
de laatste, die onder de wol lag, maar
voor deze gelegenheid maakte ik heel
vlug voort en ik lag al in bed — te \
brommen, dat de anderen niet zo'n
leven moesten maken, precies zoals
valse Jan anders deed — toen de Test
nog nauwelijks aan het uitkleden toe
was. Jan had -z'n ledikant heel dicht
bij dat van mij staan. Ik keek door
m'n oogharen en terwijl ik deed -of
ik sliep, kon ik precies al z'n bewegin-"
gen gadeslaan. Als-ie er nu maar niets
van merkt, dacht ik maar steeds
Nu. het ging prachtig. Jan had zich
uitgekleed, hij sloeg het dek terug,
nam een sprong en . . met een oor-
verdovende slag zakte hij met bed en
ai op de grond. Het was echter
een geweldige slag. welke de jon-
gens, die al in bed lagen, verschrikt
overeind deed springen en zelfs dege-
nen, die in het complot waren en die
dus wisten wat er komen kon, schrok-
ken ervan, zo'n herrie als dat neer-
slaande ledikant maakte.
„O. juffrouw . . ik kan het niet hel-
pen . i k kan er niets a#n doen ..
m'n bed zakt in elkaar", snikte Jan
tegen de juffrouw, die dadelijk toe-
sehoot, terwijl alle iongens als mieren
floor elkaar liepen.
De juffrouw zag dadelijk wat er was
gebeurd. ,.Wie' heeft dat gedaan?"
vroeg ze streng
Er kwam geen antwoord, omdat wij
elkaar nooit verraadden. Als Jan het
niet wist. zou de juf er óók nooit
achter komen.
Helaas . In dit geval was het anders
Watit toen de juffrouw dreigend de
jongens, die om haar en het in elkaar
gevallen bed stonden, aankeek, z&s, ze,
dat ik . . . nog rustig lag te slapen. Ik
scheen van het geweldige lawaai niets
te hebben gehoord.'., ik sliep!
Nauwelijks zag de juffrouw mij liggen,
of ze stapte met een paar grote passen
naar m'n bed toe en terwijl ze me er
uit haalde, zei ze op besliste toon:
„Dat heb jij weer gedaan, lelijkerd
Vooruit rnee naar de directrice "
Toen begreep ik pas, hoe dom het van
me was net te doen of ik sliep — ik
had al te onschuldig, willen schijnen.
Nou, je begrijpt, daCer wat voor me
op heeft gezeten en het had maar heel
weinig gescheeld, of de directrice had
me op staande voet naar huis ge-
stuurd. Alleen omdat ik eerlijk be-
kende," dat ik het ledikant had los ge-
zet, mocht ik nog blijven.
We praten er niet verder over .. .* we
gaan aan

De oplossing der raadsels
uit ons nummer van l Augustus.
De doolhof schijnt niet al te veel
moeilijkheden te hebben gegeven Hier
is één der goede oplossingen:

Een schat van inzendingen kreeg ik
op dat geval van dien vader van 32
jaar. Bijna alle oplossingen waren
goed: na 13 jaar zou de vader 45 zijn
en de zoon van twee jaar zou dan l&
zijn Dat is dus drie keer zo oud ais
zijn zoon.

Thans de prijzen
De gelukkigen, die Ronnie ditmaal uit
de grote bergen greep, waren: -
Jan Amman, j., 13 j., Molenbuurt 8,
Leeuwarden.
Tonny van Heeswijk, j., 13 j., Hoge
Steenweg 8b. Breda.

Troostprijzen
werden toegekend aan: Frederik van,
der Wijk, j., 13 j., Lijtweg 33, Bergen
(N.-H.); J. L. Nielen, j., 13 j., Gelderse-
laan 64, Nijmegen; Jettie Reitsma, m.,
12 j., Kerkstraat 56, Bolsward; Herman
Last, i'., 8 j., St. Janslaan 82, Bussum.
Tot zover de medewerking van Ronnie.
Daarna deelde ik zélf nog een paar
troostprijzen uit — prijzen, die je mis-
schien beter „ereprijzen" zou kunnen
noemen. Daar is dan in de eerste
plaats M. Reneman, m., 12 j., Mes-
scherstraat 36, Rotterdam-W., die een
idee voor Kareltje Kraan aan de hand
heeft gedaan, dat door tekenaar eri
schrijver nader kon worden uitge-
werkt. Voorts krijgt nog een troost-
oftewel ereprijs: Martinits v. d. Meer,
Hollandiabuurt 19. Scharsterbrug bij
Joure (Fr.), die me een puzzle stuurde,
waar ik me in m'n vacantie zelf mee
vermaakte, toen het een keertje regen-
de, en die ik nu als prijsvraag opgeef.

Mijn nieuwe prijsraadsels
begin ik met dat van Martinus v d.
Meer Het is lang niet gemakkelijk. Je
moet de vier hokken, die ik op pag 15
bovenaan laat afdrukken, uitknippen

• en — dat is het beste, maar nodig is
het niet — ze op een stukje karton
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of stevig papier plakken. De vier
blokjes moet je dan zo neerleggen,
dat je een zuiver vierkant krijgt. Als
je de stukjes eenmaal goed hebt ge-
legd, kan je op een stuk papier heel
gemakkelijk aangeven hoe je het
vierkant hebt gevbrmd
Hiernaast volgen de vier hokken, ge-
merkt A, B, .C en D. Zet in je oplos-
sing die letters ook. Dan kan ik niet
één oogopslag zien of je oplossing
goed is.
Om te voorkomen, dat ik ditmaal geen
enkele goede oplossing krijg - - het
raadsel van Martinus is razend lastig,
al lijkt het gemakkelijk - - laat ik

'daaronder nog een rebus (sigarenzak-
jesraadsel) volgen, dat Jacob Willem-
sen te Nederweert mij zond:

DE AVONTUREN VAN I ^ A R E L T J E KR.AAN
Kaïettje en de kippen 9 Een grappige tekenfilm • Beeld: Jan Lutz

Regie en tekst N J P Smith

1. Ha, Tante! 2 Jong, jong, wat ben je groot ge-
worden.'

3. ,,/fe heb razende hooidpijn Kareltje." 4 Geen wonder, dat tante niet slaapt
Als ik nu maar eens rustig slapen icon Wat een druktemakers. Ik zq,l ze...

Voor
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5. Noy nooit heb ik zó lekker geslapen. 6. Zo moesten ze wel stil zijn.
Geen kip heb ik gehoord.
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De nieuwe prijsraadsels

1LIT K=D

"V

Voor het eerste raadsel stel ik

Twee hoofdprijzen
beschikbaar., Inzendingen zo spoedig
mogelijk, doch in elk geval Voor 4 Sep-
tember aan Oom Niek, Postbus 100,
Amsterdam-C.

Nu moet ik toch als de maan met de

Correspondentie
beginnen, anders houd ik helemaal geen
ruimte meer over!
Van Nico Schoenmaker te Rotterdam
kreeg ik een brief, die, zoals een musicus
zou beweren, in mineur is geschreven. Dat

wil zeggen: Nico klaagt me z'n nood. Nu,
het is ook niét prettig, als je aan het begin
van je vacantié eczeem aan je voet krijgt',
waardoor je stil thuis moet blijv.en. Geluk-
kig merk ik'óók, dat Nico er de moed wel
in houdt. Je moet maar zo denken: het
had nog erger kunnen zijn en lezen en
tekenen is óók prettig; Misschien dat ik
een plaatsje voor je tekening- kan vinden.
Het beste ermee!
Dick Havelaar te Amsterdam lijkt me een
knappe bol. Hij stuurde me tenminste efn
raadsel, dat ik niet durf plaatsen, riaridat
het voor kinderen veel te moeilijk is. Oom
Niek- heeft Het doorgestuurd naar den
meneer, die voor de grote mensen de
puzzlerubriek verzorgt.
Jammer voor Nel Glimmerveen te Schie-
dam, da t . . . Rpnnie wéér naast haar op-
lossing greep. Volhouden!
Feitze Kuipers te Wolvega schreef me, dat
ze vlak bij de hoogste molen van Friesland
woont. Ik zou wel eens willen weten, hoe v

hoog die molen wel is.
Jan Voortman te Rijss.en hoeft zich nog
niet ongerust te maken. Als hij wat win!.
komt dat allemaal vanzelf in orde.
Jacob Booij te Apeldoorn is een kunste-
naar in de dop. H-ij. is nu al bij een mu-
ziekvereniging. Welk instrument bespeel je
daar?
Het raadsel van Johan Bekkema te Ulrum
en die van andere inzendertjes zal ;k na-
kijken. Ik lees alle brieven — daar kan je
van op aan. Alleen is er niet altijd ruimte
genoeg om te antwoorden. Je vader en je
moeder moeten óók wat in Arbeid vinden
om te lezen!
Meinc Nopper woont te Heerenveen, een.
plaats, waar oom Niek nog nooit is ge-
weest. Maar als ik er kom, dan zal ik vast
van de .vriendelijke uitnodiging van Meine
gebruik maken en bij hen binnenstapi:tn
om een kopje thee-surrogaat te drinken.
Ik zag al dadelijk, dat Meine geen deftige
handelsagent was. Ronnie.is pas twee jaar
— hij hee f t . . . altijd vacantie!
Marietje de Rip te Amsterdam krijgt een
complimentje voor haar mooie lijst. Voor
vlijt, gedrag, lezen °n Nederlandse taal
heeft me die Marietje allemaal negens ee-
haaKJ. Nou. ik geloof, dat er heel wat
neven en nichten van me het met minder
moeten stellen.
Voor Henk' Wolff te Amsterdam-Oost wil

. ik een uitzondering maken en hem mede-
delen, dat zijn raadsels goed miren. Dat
kan ik niet geregeld doen. omdat ik dan
helemaal ruimte te kort kwam Ms je
raadseloplossingen goed zijn, maak ie kans.
op de prijzen. Jullie weten zelf wel of je
een gofede oplossing hebt ingezonden. Dat
kan je altijd controleren, doordat ik de
juiste oplossing later mededeel.
Een groot aantal neven en nichten wordt

Voelt U zich onrustig en
gejaagd ? Zijt Ge prikkel-
baar en niet meer in staat
rustig iets te doen ? De ze-
nuwen hebber1! U dan beet!

Neem een "AKKERTJE"
U zult ondervinden

welk een weldadig kal-
meerende invloed "AK-
KERTJES" hebben op Uw
overspannen zenuwen.

weer welkom geheten. Onder hen is ook
Piet Houter te Hoorn. Ik noem Piet spe-
ciaal, omdat die benauwd schijnt ie zijn,
dat ik hem niet als neef zou willen heboen.
Voor allemaal, oud en nieuw: tot de vol-
gende week!

OOM NIEK.

CORRESPONDEREN
Jongens en meisjes, die willfn
corresponderen kunnen schrij-
ven aan

OOM NIÊK,
Postbus 100, Amsterdamse.

Mulder en zijn hoed
Mulder was laatst naar een bruiloft
geweest. Hij Jiad een mooie zwarte jas
en een gestreepte broek aan. Op zijn
hoofd had hij een hoge -zijden hoed.
Toen het feest was afgelopen, reisde
hij naar huis terug. Zo'n hoge hoed
vond hij echter zeer onaangenaam op
het hoofd. Hij had een pet in zijn zak
en de hoededoos bij zich. Hij kon dus
zodoende de hoed wel voor de pet ver-
wisselen. Juist voordat hij de hoofd-
deksels zou verwisselen, boog hij zich
door het portierraam, om te kijken,
waar hij ongeveer waö. Door de snelle
loop van de trein echter, waaide zijn
hoed af en viel in, het gras langs de
spoorlijn. De andere reizigers hadden
Broft pret. Mulder echter liet zich
Wet van zijn stuk brengen, hij pakte
de hoedendoos en... gooide die ook
het venster uit. Hij zette de pet op en
2ing rustig zijn krant zitten lezen. De
Andere reizigers vroegen zichzelf af
°f hij niet wijs was. Een dikke juf-
frouw, die tegenover hem zat, vroeg
Qtet een spottend gezicht: „U bent uw
hoed kwijt, dus u denkt ik zal mijn
doos er ook maar bij. gooien?"
..Wel-neen." antwoordde Mulder, ,,wie
ttii.in hoed vindt, zal mijn doos ook

- wel vinden en daar staaf mijn adres
k*, ziet u?" Wat keken de andere rei-
2i&ers op hun neus.

De volgende morgen, toen Mulder
^og in bed lag, werd 'er gebeld. Een
stationschef liet de hoed en de doos
voor mijnheer Mulder brengen. Mul-,
^er glimlachte en liet den brenger
eeii fooitje geven.

Maria Vink. m.: 12 j.
' Dorpstraat 88.

Capelle aan de IJsel.

Eigen werk
van

—lezertjes-
De zieke ster^

Ziet hoe de avond daalt
Zachtjes op 't land.
De maan komt reeds op
De sterren óók — van .alle kant
Staan zij aan de hemel
met glanzend licht.
Zij zien naar beneden
Waar de aarde ligt. »
Een lach speelt over de maan z'n ge-

[zicht.
Hij is blij, dat er geen ster meer in

[haar bedje ligt.

Gister lag ster Anna
Verkouden in-haar bed
Ze wou toch naar buiten
Maar... de maan heeft dat haar belet.
Nu is ze weer beter,
Dat vin.dt hij zo fijn.
Hij gaat met haar dansen,
in de sterreschijn. k
Al gauw werd het morgen,
Toen was het dra stop.
Het werd al weer ochtend,
De zon kwam reeds op.

Henny Ooms
Bijlmermeer A88 L49
Duivendrecht.

Hef verhaal van matroos De Lange
Matroos De Lange was met de
„Tiber", een schip van een Rotter-
damse handelmaatschappi.1 op weg
naar Indië. Hij voer er al voor de
twaalfde maal heen. Matroos De
Lange had die bijnaam gekregen,
omdat hij zulke lange verhalen kon
vertellen. Ook nu was hij weer a£n
hét vertellen! Het was een verhaal uit
de Stille Oceaan. Daar had hij eens
met een koopvaardij schip midden in
een orkaan gezeten. Na twee dagen
heel stil weer begon het flink te"
waaien. We hesen de zeilen — zo ver-
telde De Lange — en dachten nu
gauw thuis te zijn. Maar daar zage.n
'we in de verte een donkere wolk
naderen. Hij naderde snel...

„De zeilen inhalen," riep de kapitein.
Plotseling werd het zo donker als de
nacht en ijzig Jcoud. Daarna kwam er
even een helflere zonnestraal, gevolgd
door een grote windvlaag, die in een
ogenblik tot een verschrikkelijke
orkaan werd Wij worstelden twee
weken met die storm. De eerste dag"

,was de ergste. We werden heen en
weer geslingerd, zodat ons schip
kraakte in al zijn voegen en alles
wat los op het dek stond verdween.
We waren bang. dat de lading- zou
gaan schuiven. Gelukkig gebeurde
dat niet. Wél kwam de mast met ?il
het tuig naar Oeneden Alleen de
kleine mast bleef staan We waren
bang, dat'die ooiï zou breken Door-

dat - al het drinkwater was bedorven,
moesten we veertien dagen slecht
water drinken. Velen werden er ziek
van. Ook ik. Eindelijk tóén we buiten
die storm waren, kwamen we aan een
eenzaam eiland. Daar namen we
schoon water en voedsel in. Toen we
het eiland zouden verlaten, kwam er

•een man hard aangelopen. Het was
een schipbreukeling. Hij zei, dat hij
met nog twee en twintig anderen al
vijf jaren op het eiland woonde. Zijn
schip heette .,De . Rozendaal". De
stuurlui, de matrozen en de kapiteir
van de Tiber keken matroos De Lange
verbaasd aan. Eindelijk riep een der
matrozen: „Dat waren wij. Wij waren
die schipbreukelingen." .,Waren_jullie
dat?" riep matroos De Lange. Dan...
dan hoef ik m'n verhaal niet verder
te vertellen, jammer... dan weten
jullie het al... Adfie Hart. j.. 14 j.

Noordwelle A17

REGEN
Een jongetje loopt op een holletje
Met zijn zusje, die heeft een para-

rsolïetje
Het regent dak-het giet,
Maar de twee merken het niet.
Zij stappen moedig door de plassen

• t dat het spat,
Al worden hun kousen'ook kletsnat.

mDe mensen kijken hen lachend na,
*Maar daaronder is ook hun pa,
Deze stapt op het tweetal toe.
En zegt. dat ze thuis móeten komen

rvan mie.
Thuis gekomen liggen ze - ,jauv

londer d?- wjl,
En in de keuken staat de par?soi.

Jan Wiik-er '.2 j.
Trompstraat 3?3,

Tmiuden
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Wat voor een type was de „echte"

Ik öoed boek heeft e<im ..held".
i ' cnk tUien aan het boek., dan denkt

*— men aan die f iguur , spreekt men
over die f i g u u r , dan denkt men aan het
boek , Zo is het met „Bartje". met „Kees
de longen", met ...laapje". niet dentallen
andere, veelgelezen hoeken.
Somtrng. figuren uit boeken zijn spreek»~
woordeli jk geworden. Ieder, die de
„Ciamera Obscura" heeft gelezen, weet
wat met „een Pietcr Stastok" wordt bc»
d' eld en elk lezer van de ,.Ma_x Have»
laa r" van Multatuli begrijpt, wat „een,
Dro >gstoppel" of „een SHjmering" wil
/cggin
Ma-ir soms schept de f a n t a s i e helden en
f i g u r e n , die te groot zijn voor het éne
boek. waar in hun daden en avonturen
voor _ het eerst geboekstaafd 'werden.
Deze figuren stappen uit dat eerste
boek te voorsehijn en gaan, los en vrij
er van. een zelfstandig leven leiden.
Telkens zijn er schrijvers of vertellers,
die nieuwe avonturen van hen vertel»
Ier/, telkens verschijnen er nieuwe boe»
ken over hen. Zo'n f iguur is „Thijl
Uylenspiegel".
De meeste lezers kennen Thijl Uylen»
spiegel als de bedrijver van een groot
aan'tal kwajongensstreken. Zij hebben
in hun jeugd prentenboeken als „Thijl
Uylenspicgel's vermakelijke avonturen"
gelezen en zij weten njet beter of Thijl
behoort zo'n beetje tot het clubje yan
Piet den Smeerpoets of Dik Trom.
Andere lezers hebben kennis gemaakt
met het beroemde boek van Charles_dfi
Coster: „De legende en de heldhaftige,

Thijl wordt driemaal gedoopt: eens in
de doopvont, de tweede, keer in de sloot
als de dronken baker met hem valt en
de derde maal in een ketel warm water.

SSl

Twee dieven, die een bijenkorf komen
stelen, boffen niet. In de zwaarste, die
zij uitzoeken, zit Thijl en in het nachi
telijk duister geeft hij beurtelings beiden
een stomp of een duw, zodat de beide
dieven weldra met elkaar slaags raken.
'En de „honing" ontsnapt.

9hül

Thijl protesteert op zijn manier tegen de
bakker snachtarbeid en gaat letterlijk
„de bloem ziften in de maneschijn"
voot den gierigen bakker, die hem niet
eens een kaars wilde geven. Al het goede
meel strooit hij in de modder!
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de held, die uit de boeken van zijn schrijvers stapte...

vrolijke en roemrijke daden van Uylen»
spiegul e-n Lamme Gocdzak in Vlaande»
reuland en elders". Zij hebben dus in
hun herinnering het beeld van den
„Groten Geus", den strijder voor de
Vlaamse en Nederlandse zaak in de
Tachtigjarige oorlog, den groten, tegen»
stander van Filips 11, koning van Spanje.
Nog anderen zullen juist dezer dagen
in de uitstalkasten van de boekwinkels
een nieuw boek hebben gezien: „De
waarachtige historie van Tijl Uilenspie»
gel in Vlaanderen" van Jan H. Eekhout.
Maar al deze boeken geven, evenmin als
enkele moderne toneelstukken, den
echten en oorspronkclijken Thijl Lhlen»
spiegel, die evenmin een neefje van Piet
den Smeerpoets, als een strijder uit de
Tachtigjarige oorlog was.
Al deze boeken en toneelstukken zijn
niets anders dan moderne bewerkingen
van een oeroud verhaal, dat het eerst
werd opgetekend in het Duits, maar
dat weldra ook in het .Vlaams ver»
scheen. Dat geschied'de reeds ruim vier»
honderd jaar geleden! En de verhalen,
die eerst van mond tot mond werden
overgeleverd, zijn nog veel ouder.
Er zijn veel meer dan honderd Duitse
en Vlaamse volksboeken bekend, w a a r i n
de „wonderlijke histories" of het „ver»
makeli jk leven" van Thijl Uylenspiegel
beschreven worden. De schrijver van
het ene boekje maakte er dit bij, de
andere dat. Tot er weer eens iemand
kwam, die heel wat wegliet of zelfs een
heel andere draai aan het verhaal gaf.
Heeft er in werkelijkheid een Thijl
Uylenspiegel bestaan? In Möllri in
Neder»Saksen kan men den belangstel»
lenden bezoeker zijn grafsteen tonen.
Maar deze grafsteen is evenmin de oor»
spronkelijkc grafsteen van den „Tyle
Ulens'picgel", die in 1351 zou gestorven
zijn als het oudste volkshoekje, dat wij
nog over hebben, het éérste boekje is.
Ook die grafsteen is ce-n „herdruk" of
een „nieuwe bewerking", zo goed als de
boekjes uit 1519 en 1512. die nu nog in
onze bibliotheken zorgvuldig bewaard
worden. •
Belangrijker dan - een onderzoek naar
een Thijl Uylenspiegel, die werkel i jk
bestaan heeft en gestorven is, is onder»
tussen een kennismaking met het
karakter van de f iguur , die bleef leven.
Want de volksboekjes v indt men niet
alleen in de bibliotheken: in Vlaanderen
wordt „Het Vermakelijk leven van Thijl
Uylenspiegel, met al zijne grappen,
kluchten enz." nog tot in de laatste
jaren herdrukt en in kleine boekwinkel»
tjcs en door marskramers verkocht. H«t
volksboek leeft nog in de Nederlanden,
ook al ontmoet men het niet in de def»
tige boekhandel!
Wat voor een type is nu die „echte"
Thijl Uylenspiegel V Hij is in de eerste
plaats etn vri j vieze kwajongen,- die er
vermaak in schept overal een „ferme
hoop" achter te laten, vooral op plaat»
sen, waar dat helemaal niet te pas
komt. En hij heeft een kinderli jk
plezier in het laten van winden! Men
moet hierbij bedenken, dat de beschrij»
ving van lekker eten en drinken en de
schildering van de stofwisseling vroeger
heel wat openhartiger en kinderlijker
geschiedde dan tegenwoordig. Men
denke slechts aan de schilderstukken
van Brueghel en'Jan Steen en men ver»
gete ook niet, hoe een verre nanecf van
Thijl, de' vrolijke Pallieter, duelleerde
„op het kanon"!
Thijl Uylenspiegel is verder de bedrij»
ver van vele streken. Hij laat dé me,n»
sen er graag -inlopen en zijn zijn mede»
burgers hem soms eens, te slim of te
sterk af en trekt Thijl aan het kortste
eind, dan zoekt hij ijverig naar een
manier om hen alsnog te overtroeven.

Algemeen bekend is het verhaal van
Thijl s koorddansen, waar zijn moeder
een ontijdig eind aan maak te , door het
touw door te snijden. Thijl viel in de
beek, waarboven hij zijn koord gespan»
ncn had en de dorpsjeugd maakte zich
vrolijk over hem, tot Thi'jl voor een
nieuwe „kunst" honderd linkerschoenen
vroeg. Hij kreeg ze gr i f . bond ze aan
elkaar en gooide ze vervolgens holder»
debolder door elkaar, f let hele 'dorp
raakte in opstand bij het gevecht om
de goede schoen terug te krijgen!
Thijl's streken zijn vaak een min af
meer rechtvaardige wraak voor een
slechte daad. Eens bijvoorbeeld ligt hij
te slapen in. een bijenkorf, als twee
dieven juist die korf — de zwaarste! —
komen stelen. Terwijl de dieven in het
nachtelijk duister hun buit in veiligheid
brengen, geeft Thijl beurtelings de beide
mannen een stomp of een duw. De
kerels verdenken elkaar van die stom»
pc-n en duwen (want ze hebben.. geen
f lauw vermoeden, dat er midden tussen
hen in iemand in de korf verborgen
zit) e-n ,ze raken hevig slaags. En de
„honing" smeert hem ondertussen!
Soms zit er in dfze verhalen ook een.
zeker soort-^ rechtvaardigheid. Thijl
zorgt er voor, "dat werkgevers, die te
veel vragen van hun .«gezellen, op de
koffie komen.
Zo is er bijvoorbeeld het volgende pro»
test tegen ds bakkersnaehtarheid!
Thijl raakt in dienst bij een bakker,
die hem de opdracht geeft 's. nachts
bloem te ziften, opdat er 's morgens
direct met bakken kan worden- begom

Thijl wacht -meestal niet het laatste bes
drijf van zijn grappen af. Hier ziet men
hem-in zijn klassieke houding: op de
vlucht!

nen. Thijl vraagt om een kaars bij zijn
werk. „Die heb je niet nodig", zegt de
bakker. „Andere knechts kunnen best

'ziften in de maneschijn!"
„Goed!" zegt Thijl en hij stapt met zijn
zeef naar buiten en gaat de bloem
ziften in de maneschijn, dat wil zeggen:
hij laat al het kostelijke meel in de
modder vallen!
Met een zelfde soort humor verweert
Thijl zich tegen een smid, die het in
zijn hoofd krijgt om zijn gezellen al om
twaalf uur 's nachts te laten beginnen;'
Als de knechts morren, zegt de baas:
„O, dat is hier zo de gewoonte, dat de
smeden van tijd tot tijd gedurende

•zeven dagen maar een halve nacht
slapen!"
„Best!" denkt Uylenspiegel en de vol»
gende nacht komt hij heneden: met zijn
bed op de rug gebonden, zodat bij het
smeden het grootste brandgevaar on t»

. staat. „Ja", zegt hij, „het is zo mijn
gewoonte, als ik maar een halve nacht
op mijn bed heb gelegen, de rest van
de nacht het bed op mij te leggen." '
„Breng dat bed direct op zolder", gelast
de verbolgen patroon, „en zorg, dat je
vandaar terstond het huis verlaat!"
„Ook goed", denkt Uylenspiegel. Hij

Een goede samenvatting van hei
boek' „Thijl Uylenspiegel"^ geeft dit--
plaatje op de omsUig: Uylenspiegel met
een uil en een spiegel zittende op een
varken, zinnebeeld van een genoegelijk,
maat niet al te kieskeurig leven F. n
tussen de bloemetjes een vieze ,,tenne
hoop"!

brengt het bed weer op zijn plaats en
maakt vervolgens een gat in het dak
orn letterlijk „vandaar" het huis te ver»
laten. Zo heeft de smid weer een extra
sehadepost!

Wonderlijk als zijn leven is Thijl's be«
grafenis. Bij het neerlaten van de kist
breekt een touw en Thijl komt recht
overeind in zijn graf terecht. De volks»
boekjes gtvcn daar met hun naïeve
plaatjes merkwaardige voors te l l ingen
van. Op één ervan verrijst Thijl tot
grote schrik van den doodgraver levend
en wel uit de kist. Dit kinderlijke
plaatje is profetisch gebleken. Thijl 's

inderdaad onsterfeli jk. 7-ijn streken zijn
uitingen van een soms ruwe volkshumor,
maar zijn avonturen ademen zulk een
levenskracht, zulk een. har te l i jk plezier,
dat er steeds schrijvers zuWen z i jn . dit'
e r^ iaar terug /uilen grijpen. Sommigen
om ze te bewerken voor" de k inde r*
kamer, anderen om er boeken met-een
diepere bedoeling over .te schrijven-
Maar allen om zich te verheugen over
de levenslust CH levensvreugde van de/t
schepping der volksvcrbcelding.
„Ik heb deze verhalen niet opgcschre»
ven", zeggen vele bewerkers ongeveer,
„om .aanstoot te geven. Nog veel mm'
der om tot navolging van „hoeverijen"
te prikkelen. Alleen om des mensen
zinnen daarmede te verlichten en te
vernieuwen. En. ook, opdat de simpel
slechte mensen voor dergelijke schelm*
stukken op hun hoeöe zouden zijn. HL't
is immers beter te boren en te l^en,
zodat men lacht en géén zonde bedri j f t -
dan dat men zonden 'begaat en weent
en schreit." En. zo is het.

Bij het neerlaten, van de kist in het graf
brak een touw en Thijl werd rechtop
staande begraven. „Ook na .zijn dood 's

met hem nog niets aan te vangen',
zeiden de mensen Het plaar-ie maakt er
een soort wederopstanding van. £"
inderdaad is Thijl onstarfelijk!


