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H et zal niet vaak gebeuren, dat in het hoofdartikel een boek
de leidraad vormt. Deze week maken wij echter een uitzon*
dering op die regel ter bespreking van het pas uitgekomen

werk van Peter van Afidel: „Zeven dagen arbeid". We doen dat
niet, omdat dit boek zo'n buitengewoon literair werk is, doch om
het onderwerp, dat er iri behandeld wordt. „Zeven dagen arbeid"
•is met zijn 194 bladzijden lengte meer een grote novelle dan een
roman en het zou wellicht in een iets verkorte vorm een sterker
boek zijn geworden. Maar dat neemt niet weg, dat men hét niet kan
lezen zonder gepakt te worden door het beeld, dat de schrijver
oproept.
Peter van Andel vertelt van een bakkersgezel, die na jaren van
werkloosheid eindelijk een oproeping krijgt om weer te komen
werken. Dat geschiedt, alsnn Augustus 1939 de oorlog tussen Duit-s*
land en Engeland dreigt uit te breken en ons land mobiliseert. Dan
zijn er plotseling een paar grote militaire bakkerijen nodig en alle
bakkers worden opgetrommeld om de kuch te bakken. Terwijl de
hele wereld in ontzetting de oorlog
tot werkelijkheid ziet worden,
'gloort er voor den hoofdfiguur van
het verhaal, Jef Houtman, eindelijk
nieuw licht in zijn troosteloos be*
staan: hij krijgt weer werk. Mees=
terlijk beschrijft Van Andel dan
hoe deze tot stempelaar verworden
bakkersgezel opleeft en opfleurt,
omdat hij weer aan -den slag kan
gaan; en hij niet alleen, maar tien*
tallen met hem.
De vreugde duurt echter kort, want
een inspecteur van de Intendance
komt het bedrijf bekijken en oor-
deelt, dat er nog wel wat harder
gewerkt kan worden en weet door
te drijven, dat etxenkele mensen
ontslagen worden. Na zeven dagen
werk staat Houtman weer op de,
keien. Op de keien, met vernietigde
toekomstplannen, met verstoorde
illusies en in diepe wanhoop keert
hij naar zijn huis terug om zijn
vrouw de ongelukstijding te ver:
tellen.
Het gegeven is simpel en berust waarschijnlijk /op historische
gebeurtenissen. De feiten, zoals zij worden vermeld, maken ten-
minste hoegenaamd niet de indruk van een verzonnen verhaaltje.
Zij zijn een greep uit een onbekend leven en de laatste zin~van het
bttek wettigt de veronderstelling, dat die greep met opzet is gedaan
om de tragiek van het geval voor het gehele Nederlandse volk
bloot te leggen. Het slot van het boek luidt als volgt:.
,;Zijn naam is Jef Houtman. Zijn befoep is bakker.
Hij is dertig jaar oud, en. . . . hij stempelt.
Vijf jaren al. En wéér. . . .
Help hem eer hij ondergaat.
Help hem. gij en gij.
Want hij woont in uw land en zijn huis is naast het uwe."
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M en zou zich er kunnen afmaken met de bewering, dat de
werkloosheid bez^j is te verdwijnen. Men zou er de cijfers
naast kunnen leggen van de Arbeidsbeurzen, die duidelijk

een snelle afneming van het aantal ingeschrevep arbeidzoekenden
tonen, maar wij allen weten, dat die cijfers=alléén geen zuiver beeld
geven van de maatschappelijke toestanden. Wij weten zelfs, dat op

Naar aanleiding van de lotgevallen
van een werklozen bakker

, * % •
het ogenblik de arbeidsgelegenheid weer inkrimpf tengevolge van
gebrek aan grondstoffen. Een ieder begrijpt echter, dat deze werk5

loosheid e§n totaal andere is dan die, waaraan de samenleving mank
ging vóór de oorlog. Op het ogenblik worden bedrijven vertraagd of
stilgelegd doordat de toevoer van de normale bedrijfsmiddelen ,
grotendeels afgesneden is. Dat is een zuiver tijdelijk verschijnsel,
dat niet langer zal duren dan- de oorlog.
Vroeger echter hadden wij te kampen met werkloosheid, ondanks
een overvloed van goedkope grondstoffen. Die overvloed verstikte
ons zelfs. En wij hebben getracht door de productie te beperken,
het bedrijfsleven weer op gang te krijgen. Zoals men in vroeger
eeuwen een zieke door aderlating rheende goed te doen. zo meende
men iri een tijd van economische ziekte, dat een economische ader»
lating gezonde toestanden terug zou brengen. Dat is niet gelukt en-
.thans begint het besef wel door te dringen, dat een totaal andere
opvatting van de maatschappelijke betrekkingen nodig is om van
die fatale werkloosheid=bij=overvk>ed af te komen. Wat wij te leren

hebben, is de rechtvaardige ver»
, „ . deling van de -overvloed, die .Vij-. ...... — Eerste nacht aan de ovens .........................................../

en haak valt klikkend om een staien stang. Een logge, zware
wagen rolt......

i
|
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„Pikken dan. Mannetje bij!!"
„Wij , de volgende, Jef!"
Een haak valt klikkend om een stalen stang. Een logge, zware
wagen rolt ......
En het ruikt naar brood! Kostelijk, knappend, geurend tarwebrood.
Geur van stralende, stovende zon. van milde, koele regens en
zwarte, zweltende aarde. Geur van weidse, maandoorsclienen
nachten en van .parelende dauw, doordrenkte velden. Geur van
straffe, zingende winden, blauwe hemel, witte wolken en wijde
zeeën van golvende, .gouden ha'men, rode klaprozen en blauwe
korenbloemen. Geur van- het, rijKe, onoverwinnelijke, juichende
leven zelf.

^„Jij de vuren!"
„Ik de vuren!"
„Wij die, Jef!" - ^
„Wij die, Bart!" •
Een haak valt klikkend om een stalen stang. Een logge, zware
icagen rolt ......
Vijf jaar geleden? Dit vijf jaar ...... ? Dwaasheid! Gisteren nog.......

Uit ,Zeven dagen Arbeid", door Peter
van Andel. ,
Uitgave W. L. en J. Brusse, Rotterdam.

kunnen voortbrengen en dat kan
alleen geschieden in een socïaiis»
tische wereld.
Peter van An*del gaat zover niet.
Hij beschrijft het verloop, hij ver*
telt ons van de langzame afstom*
ping van -een jongen. Hinken ar*
beider voor wien geen plaats meer
is in het bedrijf, hij laat de levende,
begeerte naar arbeid ook bij dezen
„stempelaar" even fel voor oris op»
laaien, zodat we geheel met den
man meeleven.en zijn verschrikken
lijke teleurstelling beter kunnen
voelen, als hij na een week al weer
uit het bedrijf gestoten wordt. Hij
trekt geen .conclusies, maar wie dit
boe'k leest, zaWniet kunnen nalaten
voor zich zelf gevolgtrekkingen" te
maken.
Heel kort ,en heel raak beschrijf
Van Andel- de afkomst van Hout''

? man als bakkersknechtje van het
platteland. Kort ook de reden van

zijn overgang ̂ .van het laffd ,naar de stad, met de daaropvolgende
ontgoocheling, als die stad niet veel meer blijkt- te zijn dan een grote
muizenval. Van grote innigheid is de beschrijving van de verhouding
van, Houtman tot zijn vrouw. Hier geen gescherm met verruwing-
alleen maar de matte triestheid van een langzaam verarmend gezin
en de vernietiging van de toekomst van een paar jonge mensen-
Hier en daar is het .op het sentimentele af, maar' de schrijver blijft
steeds binnen de perken van het volledig aanvaardbare.
Peter van Andel heeft een goed boek geschreven en wat meer zegt,
hij heeft een boek geschreven, d#t men zelfs zou moeten lézen-
wanneer het letterkundig niet goed was.
Hij stelt ons weer eens voor de klemmende -vraag, wat er van onze

samenleving terecht zou komen, wanneer wij niet de moed hadden
om. ondank! alles, naar een socialistische maatschappij te streven-
Is er voor dergelijke mensen als deze Houtman wel een groter
verschrikking denkbaar, dan dat die oude crisis^rijke eji uitzichtloze
maatschappij van voorheen weer terug zou komen? Wie dit boeK
gelezen heeft, zal aan het eind weinig anders kunnen doen dan de
slagzin van* de bond zonder naam tot de zijne te maken: •
„Verander de wereld, — begin bij je zelf." ROOSENSCHOON
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De volkstufnder en zijn oogst
l De vraag van de naaste

toekomst is: hoe krijgen wij

de aardappels thuis. Dit

artikel geeft antwoord op

die vraag en vertelt verder,

waarom het zo goed is,

om lid van een volkstuin-

vereniging te zijn.
mum i niim«i,imii

Het gewas is geoogst en de tuinder
resten bijeen om het akkertje weer
te krijgen

E r zijn heel wat mensen dit jaar
aan het boerenwerk begonnen.

Er is een .„terugkeer naar het
land" .geweest zoals we in geen
jaren hebben beleefd, maar het
Was niet omdat men plotseling
zo'n liefde voor het boerenwerk
ontwikkelde, doch heel nuchter de
zorg voor het dagelijks voedsel.
Nog nooit was er zo'n vraag naar
volkstuinen als'dit jaar en tal van
gemeenten hebben . dan ook vrij
grote oppervlakten land beschik-
baar gesteld om nog meer tuintjes
te kunnen aanleggen. Vele mensen
hebben ook land gehuurd van
boeren eri tuinders en tenslotte\
zijn tal van hoekjes grond voor,
Raast en achter de woonhuizen in
beslag genomen voor groenten,
bonen en aardappels. De bloemen
hebben het veld .moeten füimen
en de andijvie en de boerenkool
hebben hun plaats ingenomen.
Hoe is het nu gegaan? Is men te-
vreden met de resultaten, of is de
°ogst tegengevallen?' Iedereen
^eet, dat het een ongunstig jaar
is'geweest, er is dus alle reden om
te veronderstellen, dat al deze
liefhebberij -tuinbouw niet zo bar
yeel heeft opgeleverd.
Wij hebben daarom hier en daar
eris een bezoek gebracht aan

volkstuinen van verschillende
aard. Wij zijn geweest-op het uit-
Sestrekte terrein van een sinds

werkende volkstuin-vereni-
wij hebben rond gekeken op

de tuintjes, zoals die in de buiten-
wijken van de steden de huizen
omgeven, — wij hebben gesproken
met mensen, die buiten wonen en
zo hebben wij een indruk gekregen
van de resultaten.
Die resultaten vallen op dit ogen-
blik weer mee. Een maand geleden
was de mening veel ongunstiger.
Toen hadden wij juist de regen-
achtige en winderige Augustus-
maand achter ons, waren de bonen
ongeveer mislukt en stonden de
meeste gewassen er heel slecht bij.
De aardappels, die men op dat ,
ogenblik rooide, schenen snel tot
bederf over te gaan en de tuinders

vreesden dan ook
voor, een totale
mislukking.
Maar thans, een
maand later, is
de mening weer
heel wat verbe-
terd. September
heeft veel goed
gemaakt. De ge-
wassen hebben
zich grotendeels
hersteld, de aard-
appels konden in
de grond afster-
ven en bleken
tenslotte groten-
deels vrij van
ziekte te zijn. De
groenten groei-
den nog prach-
tig. zodat er
thans. weer vol-
op van de meest

uiteenlopende
soorten te krij -
gen is. Andijvie,
sla, groene kool.
wortelen, uien.
tomaten, Chinese
kool. bieten en
wat er verder
maar gevraagd
kan worden, dat
alles is er weer
En zelfs de snij-
en princessebo-

nen hebben in September nog uit-
stekend opgeleverd.
Wij zijn er wel van overtuigd, dat
overal in het land in de laatste
maand het inmaken, in weckgla-
zen en keulse potten, vaatjes eji

"wat dies meer zij een omvang heeft
aangenomen als nooit tevoren.
Wat de groenten betreft kunnen
wij dus zeker zeggen, dat het uit-
gebreide volkstuinen aan zijn be-
doeling heeft voldaan. ' Massa's
mensen hebben nu 'een voldoende
voorraad kunnen vormen, die zij
anders aan de schaarse markt
hadden moeten onttrekken, zodat
zij door de zorg voor eigen behoef-
te de voorziening van ons volk als
geheel makkelijker hebben ge-
maakt.

harkt de planten-
keurig in de vorm
(Foto's A.P. Breyer)

Hoe staat het nu met de aardap-
pelen en de bonen? Zoals men
weet, hadden de autoriteiten aan-
geraden liefst geen groenten te
telen', maar vooral late aardappe-
len en bruine bor.en. Vrijwel nie-
mand heeft echter dat advies
letterlijk opgevolgd, maar er
zijn wel veel mensen geweest, die
hun stukje land hoofdzakelijk met
die beide gewassen^ beteeld hebben.
De rapporten over de bonen zijn
niet geheel en al gunstig. De
bruine bodn is een vrij moeilijke
teelt, die goe,de grond nodig heeft
en die dus hier en daar lang niet

het beschot heeft gegeven, dat de
mensen" er van verwacht hebben.
Waar de groene bonen in Juni en
Juli van de droogte hebben gele-
den en daarna van de regen en de
wind is het duidelijk, dat de bruine
bonen met soortgelijke moeilijk-
heden te kampen hebben gehad.
Ook hier is nog wel enig herstel
geweest in September, maar dat
herstel i's toch lang niet zo groot
geweest als bij de. princessebonen,
waar ook de late bloei nog tot zijn
recht kwam. Toch is. het nog wel
zo, dat de verbouwers van bruine
bonen er over het algemeen een
stevig maalt j e voor .de winter van
hebben over gehouden.

de vertegenwoordigers van deze
ambtenaren in de verschillende

- districten.

De grootste zorg is er wel geweest
over de aardappels. De aardappels
leveren van onze tuinbouwgewas-
sen de meeste voedingswaarde op
en van het al cf niet slagen van
dit gewas hing dus veel af. Wij

'kunnen wel zeggen, dat de oogst
nu het puntje bij het paaltje komt,
behoorlijk is geweest. Niemand zal
er spijt van hebben gehad, dat hij
aardappels heeft verbouwd en
zeker niet als hij de late soorten
heeft geteeld, zoals van officiële
zijde werd aangeraden

De Volkstuinders hebben dit jaar
als extra-zorg rekening te hc.uden
met de noodzaak dm de aanplan-
tingen te bewaken. Hierboven een
oproep om zich op te geven voor de
bewakingsdienst. ,

De vraag is nu maar hoe krijgen
wij die aardappels thuis en wat
mogen wij er van houden? Geheel
duidelijk is de toestand in dit op-
zicht nog niet.
Er bestaat een
absoluut verbod
om aardappels
te vervoeren van
het productiege-
bied naar het
consumptiege-

bied, d.w.z. van
de tuin naar de
keuken, wanneer
men niet be-
schikt over een
vervoersvergun-
ning. Die ver-
voersvergunning
kan men krijgen
wanneer men
zijn tuintje laat
registreren bij

' den Voedselcom-
missaris van de
Provincie, waar-
toe men zich
kan wenden tot

Wie dat zijn, kan men vernemen bij
de gemeentebesturen en aan het
Bureau van den Voedselcommissa-
ris. De .tuin wordt dan ingeschre-
ven, men geeft op hoeveel aard-
appels (naar de oppervlakte be-
rekend) men heeft verbouwd en
men ontvangt een vervoersvergun-
ning. De leden van de goed geor-
ganiseerde volkstuinverenigingen
hebben er geen moeite mee, want
hun bestuur heeft al deze forma-
liteil^n reeds vervuld. Nooit was
het nut van organisatie van volks-
tuinders duidelijker dan thans.
Er zijn echter ook streken in
het land, waar men voor dat trans-
port geen speciale vergunning
nodig heeft, namelijk bij het ver-
voer in een gebied, dat uitsluitend
als productiegebied beschouwd
wordt, dus op het platteland . voor
zover er geen steden in liggen, ftïen
dient zich hiervan echter goed te
vergewissen, eer men ook -maar
met één kilo aardappels op stap
gaat. De mogelijkheid bestaat dat
later in het jaar een gedeelte van
de zelf verbouwde hoeveelheden in
mindering zal worden gebracht op
de rantsoenen. Deze aftrek zal
echter altijd nog een behoorlijk
voordeel laten aan den aardappel-
verbouwer, hoewel preciese gege-
vens daaromtrent niet bekend zijn.
Een voordeel hebben degenen, die
aardappels hebben verbouwd op
een kleine oppervlakte vlak bij
hun woning. Als de tuin rondom
het huis ligt, heeft men geen ver-
voerbewijs nodig en behoeft men
zijn tuin dus niet te laten regis-
treren. De verplichte opgave be-
gint eerst, wanneer men meer dan
500 vierkante meter aardappelen
verbouwd heeft, of wanneer „men
in totaal meer dan 1000 vierkante
meter tuin bewerkt.
De volkstuinders zullen dus in net
algemeen met voldoening hun
tuinwerk thans tot een einde bren-
gen. Zij zullen de aangename ge-
dachte kunnen koesteren een ge-
deelte van het voor het gezin be-
nodigde voedsel zelf te hebben ge-
wonnen en daardoor zelfs tot het
totale rantsoen te hebben ver-
hoogd. Zonder twijfel zal 1942 nog
weer een toenemende belangstel-
ling voor de yolkstuinderij laten
zien. Wij hopen, dat er dan geen
vierkante meter bebouwbare grond
ongebruikt zal blijven.

Een typisch beeld uit de volkstuin. Dahlia's aan de
ene kant van het pad en bonen aan de andere.



MEDISCHE VRAGEN L'
Baas Goedhart was geen kwaaie Kerel,
lang niet.
Ook voor z'n „-mensen" had ie wel
wat over.- op een stuiver werd niet
gekeken, mits het werk in de werk-
plaats maar vlotte, en de kerels „uit
de handen kwam." .,
Ja. als baas Goedhart dan 's avonds
bij z'n borrettje zat in de rokerige
gelagkamer van 't dorpscafé, dan kon
hij dat zo tussen neus en lippen ook
wel es naar voren brengen.
Waarom ook niet, als je- goed voor ie
mensen bent, dan mag je daar terecht
trots op wezen, én hoef je dat niet.
•onder stoelen of bjmken te steken.
-Zodat iedereen er evenals baas Goed-
hart zelf op het laatst van doordron-
gen was dat er op hem wat z'n zorgen
voor de knechts betrof niets, maar
dan pok niets te zeggen viel.
Een ding echter was er waar baas
Goedhart met even grote hardnekkig-
heid vasthield als_ aan z'n mening
dat hij alle rechten en wetten na-
kwam. Dat was zogezegd z'n lijf-
spreuk: Wie siek is werkt niet, en wie
niet werkt die vangt geen loon.
Dat hadden z'n grootvader en z'n
vader zaliger ook al gezegd, 'e.n dat
was nu eenmaal een gezond principe.
Bovendien, tegenwoordig' waren /ze er
toch heel wat beter aan toe d,an een
dikke vijftig jaar geleden. Nu hadden
ze de Ziektewet, dus ziekengeld. En
daarmee was ''het probleem helemaal
opgelost vond baas Goedhart.

.En dat vonden z'n toehoorders aan
het stamtafeltje ook, in 't dorpscafé.
Helaas, er kwam een dag, dat baas
Goedhart tot de ontdekking kwam,
dat er aan z'n lijfspreuk toch nog
wel het één en ander haperde. Welke
ontdekking echter- een kleine voorge-
schiedenis had.
Baas Goedhart moest een nieuwen
knecht aannemen, en dat deed hij
dan ook. 't Was een goeie. 'n Kerel
niet handen aan 't lijf zei baas Goed-
hart.
Maar op'den duur wilde het toch niet
boteren tussen die twee. De knecht
had z'n wil en de baas had z'n wil en
bovendien was de knecht nog al es
ziek.
Daarom vertelde baas Goedhart dus
na korte tijd, dat hij dien knecht, die
weer 's ziek was ook, z'n congé had
gegeven; dan was hij meteen van de

•narigheid af.
Dat was baas Goedhart echter niet.
Want na enige tijd ontving hij een
briefje. Een briefje dat verzonden
was door een „rechtskundig bureau",
en waarin hem verzocht werd alsnog'
zo en zoveel geld te betalen als ver-
schuldigd loon voor Jan Pietersen
voormalig knecht van baas Goed-
hart, een en ander onder verwijzing^
naar art. 1638 c Ie en 2e lid van het
Burgerlijk Wetboek.
Baas Goedhart snapte er niets van,
en omdat het marktdag was, stapte
hij in de stad meteen 's naar een
rechtsgeleerde klant toe, die zou hem
wel,uit de brand helpen. Toen kwam
het. wetboek op tafel. En wat baas
Goedhart daar las, was precies het
tegenovergestelde van z'n lijfspreuk.
In art. 1638 c, van het Burgerlijk Wet-
boek stond n.l. dat de werknemer ge-
durende betrekkelijk korte tijd zijn
recht op loon behield, natuurlijk ver-
minderd met dat wat hij van de Ziek-
tewet kreeg. Omdat die „betrekkelijk
korte tijd" bepaald werd naar de duur
van de dienstbetrekking moest Baas
Goedhart dus z'n beurs trekken en
betalen drie volle dagen loon — dat
waren de wachtdagen pari de ziekte-
wet, en verder 9 dagen 20% boven
het ziekengeld. Waaruit te zien valt
dat zelfs een mak, oud paard struf=
kelen kan qp de weg van wet en
recht.

Vragen voor deze rubriek richte men tot
"ö.en medischen medewerker van het

weekblad „Arbeid" Postbus 100.
Amsterdam.

J. M. te U. Om „gewichtige redenen" kan
„de Koning" dispensatie verlenen van
het huwelijksverbod tussen oom en nicht.
Zwangerschap kan een dergelijke reden
zijn. De dispensatie zal in het door u tre-
noemde geval gemakkelijker verkregen
worden, indien er in feite geen bloedver-
wantschap bestaat, doordat het kind van
den broer van den huwelijkscandidaat
geen eigen kind van dezen broer zou zijn.
De dispensatie zou dan niet tegen de
eigenlijke bedoeling van de betreffende
wet ingaan.-
M. S. te W. Ten einde zoveel mogelijk
vitamine A met de voeding te verkrijgen
zult u 'van het volle rantsoen boter, melk
en (vette) kaas gebruik' moeten maken,
verder een flinke portie groene groente
dagelijks gebruiken, (van de .winter
vooral enige malen per week boerenkool
eten!) en bij de boterham fijngeraspte
rauwe wortelen moeten eten. In groene
groente en in wortelen komt een kleurstof
voor, die in ons lichaam in vitamine A
wordt omgezet. Rijk aan vitamine A zijn
aal (paling) en lever. 160 _gr. aal voorziet
in de vitamine A-behoefte van een ge-
hele week. Het gehalte neemt tengevolge
van het roken van aal niet af. 100 gr.
varkenslever bevat voldoende vitamine A
voor twee dagen; 100 gr. ossenlever voor
ruim drie dagen; 100 gr. kalfslever voor
14 dagen; 100 gr. scnapeniever voor 4
weken en 100 gr. lamslever voor meer dan
een maand. Het teveel, dat u door van
deze voedingsmiddelen gebruik te maken
op een bepaalde dag tot u neemt, doet
geen schade; het wordt voornamelijk in
de lever tot later bewaard. Een te weinig
aan vitamine A geeft meer nattige mond-
hoekjes, gesprongen mondhoeken ontstaan
eerder op de bodem van een tekort aan
vitamine B2 of aan ijzer.
v. d. M. te H. Haaruitval en roos/vaak
gepaard gaande met jeuk \>erusten nog al
eens op een te sterke werking van de-
talgklieren. Door sommigen wordt daar-
tegen het gebruik van zwavelzeep ge-
roemd. Men gebruikt deze zeep dan om
er eens in de week of eens in de 14 dagen
het hoofd mede te wassen. Haargroei in
het gelaat is moeilijk te onderdrukken.
Soms helpt het voorzichtig en telkens
opnieuw afwrijven van de huid met puim-
steen. De haren worden daardoor gelei-
delijk aan dunner en zwakker. De huid
moet na iedere bewerking met een weinig
boorzalf worden ingevet.
G. H. v. a. B. te 's Gr. Een verklaring
voor de afwijkende verdeling van de be-
naring over uw benen kan ik u niet geven.
Er is niets aan te .doen.
J. H. B. te A. De verschillende hoogtezon-
lampen hebben gemeen, dat zij stralen
uitzenden, die op en in onze huid vitamine
D doen ontstaan. Dit vitamine D wordt
van de huid naar de weefsels overge-
bracht en versnelt daar tal van stofwisse-

lingsprocessen' bovendien heeft het een
bijzondere taak bij de voortdurend plaats-
vindende vernieuwing van ons beenstel-
sel. Deze stralen komen ook in het zon-
licht voor; echter woi'den zij bij de gang
van het zonlicht door de luchtlaag, 'die
de aarde omringt, voor een belangrijk ge-
deelts tegengehouden. Hoe lager de «on
aan de hemel staat, des te langer wordt
de weg van het licht door de luchtmantel
en des te kleiner wordt de hoeveelheid
werkzame stralen, die nog onze huid Kan
treffen. Zodra de zonnestralen het aard-
oppervlak onder een hoek kleiner dan 35°
berèijten, is het geheel uit rnet deze wer-
king, dat is dus voor ons land gedurende
een gedeelte van de herfst en gedurende
de gehele winter. Nu komt vitamine D
ook in levensmiddelen voor: vette vis,
boter, «rette kaas, volle melk en lever.
Een hoogtezonlamp kan u dus in de don-
kere maanden van het jaar, wat de vita-
mine D-voorziening betreft, onafhanke-
lijk van deze voedingsmiddelen maken.
Het dwr u genoemde merk ken ik niet
persoonlijk.
A. v. d. W. te A. De barsten in de huid
van uw vingertoppen wijzen erop, dat de
elasticiteit van deze huid heeft geleden.
Of dit bijv. door eczeem veroorzaakt
wordt, zal nader onderzoek door een huid-
arts bij u moeten uitmaken. Laat u zich
dus naar een polikliniek verwijzen.
P. C. P. te R. Het beoefenen van jiu-jitsu
in de buitenlucht zal uw asthmatisch t;e-
stel geen kwaad doen. In een min of meer
stoffige gymnastiekzaal kan het mee en
tegenvallen. Lichaamsinspanning is voor
u niet schadelijk, maar wel het versterkt
inademen van stof. Asthma en asthma-
tische bronchitis zijn identiek. Genezing
ervan is mogelijk.

A. de B. v. d. M. TOt mijn spijt kan ik
zonder onderzoek niet over uw toestand
oordelen.
D. te A. cc is de gebruikelijke afkorting
^yoor kubieke centimeter. Alle hulde voor
uw huisvrouwtalent, dat het mogelijk
maakt op deze eenvoudige wijze vele jaren
lang uw kéfirkorrels goed te houden. De
ervaring heeft nl. geleerd, dat .in handen
van minder nette en minder*, zorgzame
mensen spoedig bederf pleegt op te tre-
den, vandaar mijn afschrikwekkend inge-
wikkelde recept. Wanneer u van uw i?e-
sprongen mondhoeken wilt afkomen, zal
uw arts eerst moeten uitmaken of er bij

• u een lichte bloedarmoede, vitamine B2-
tekort of vitamine A-tekort in hef spel
kan zijn.
A. B te D Deze regeling is inderdaad
officieel. Uw huisarts kan dan ook op
grond van de door u medegedeelde cijfers
toeslag voor u aanvragen.
K. L. S. te 's Gr. Psoriasis.is buitengewoon
moeilijk te genezen. In uw geval zou ik
nu ook maar eens een poos lang van elke
bijzondere behandeling afzien. .
L. d. J. te O. Als oorzaak van vetpuistjes
moet men in de -eerste olaats aan maag-
darmstoornissen en aan bloedarmoede
denken. Ook uw gebarsten bovenlin doet
aan de moeelijkheid van een maagdarm-
stoornis denken. Stelt u iich eens onder
behandeling -van uw huisarts.
J. F. te O. Zonder öndprzoek kan ik over
uw- klachten niet oordelen.
.T. R. te Hn Of u in de termen zou val-
len 'van een verhoogd ..botprrantsoen"
hanpt ervan af. of uw schildklier na de
operatie normaal is bliiven werken of
toch noe te veel doet. Hieromtrent kan uw
huisdokter u inlichten De -sommplincren
in uw ingewanden zui'en vermoedelijk

/ epen bijzondere betekenis hebben.
M. Z. te A. G0 a t u pens rjraten on het
Medisch Opvoedkundig Bureau. Prinsen-
gracht 717: soreeknren Maandaq van 9
tot half 11. Woensdae van 14 tot 16 uur
en Donderdag van 20 tot 21 uur
J B W te L. Gaat u rpqrelmatie' naar uw
oograrts toe. Dpze sliimvlipw't-.c't-.eirroe:
staat vermoedelijk niet in verband met
tfp vo°dine.
G. F. A. H. te R. Gebrand koren (voor-
nampliik gebrande eerst) wordt oo erote
schaal als koffiesiirroeaat eebruikt. Scha-
delijke gevolgen hiervan ziin' niet bekpnd.
F. J B. te 's-B. SteenrmiKtp.n worden in
de eerste nlaats veroorzaakt door ziekte-
kiemen, die zich op de huid bevinden
en vanuit een smeerkliertip tot de aan-
val op het lichaam overeaan. Nu nw
urine vrij van suiker is. zult u uw puis-
ten dus vooral moeten beptriirfpn door
een zorgvuldig reinhoudpn en ontsmetten
ook van de-gezonde huid.
A. T. TE L. Het is heel "onwaarschijnlijk,
dat het doorslikken van pitten van rode
bessen, tomaten, druiven e.d. aanleiding
tot een blindedarmontsteking zou geven.
Men moet zich eerder voorstellen, dat
ziektekiemen, die b.v. bij een keelontste-
king of ontsteking van de tandwortel in
•het stromende bloed voorkomen, door de
bijzondere vaatverzoraing van de blinde-
darm daar gemakkelijker blijven hangen
dan elders en zodoende tot ontsteking

\ aanleiding geven.
Wratten worden door een virus, dat is
een smetstof, veroorzaakt. Bloed uit een

, wrat is dus besmettelijk.
Bij het voorkomen van diphterie is het
zeker .raadzaam zich te laten inenten. Of
de inenting voor uw dochtertje onschade-
lijk zal zijn, moet uw huisdokter beoor-
delen.
J. S. TE G. De nonnen voor vrouwen, die
in de lichaamsgewichtentabel van de Ge-

. zondheidsraad werden vastgelegd, zijn
buitengewoon laag. Men heeft n.l. het
lichaamsgewicht opgegeven in verhouding
tot lengte en leeftijd, en bovendien het
geslacht in rekening gebracht, maar hier-
bij niet bedacht, dat het verschil in lengte
óók uitdrukking iS van het geslachtsver-
schil. De norm van het gewicht voor de
vrouwen is daardoor over de gehele linie
te'laag. Voor het verkrijgen van toeslag
moet u zich. tot uw huisdokter wenden.
J. S. TE A. Uw dokter kan wel degelijk
voor u extra voedingsmiddelen aanvragen
als herstellende van een ernstige ziekte,
ten gevolge waarvan u 14 pond bent af-
gevallen. Bier als bijvoeding voor.te schrij-
ven is niet gebruikelijk; de. verbrandings-
waarde van 100 cm.s bier bedraagt 46 calo-
rieën, 100 gram appel levert 55 calorieën!
De prijs is ongeveer gelijk, maar de appel
bevat veel meer nuttige bouwstoffen, die
het lichaam van een herstellende zieke

.goed kan gebruiken dan dezelfde gewichts-
hceveelheid bier.' Ik kan mij uw veront-
waardiging als geheelonthouder best be-
grijpen.
WAUBACH (L.) Bij de toewijzing voor
lijders aan,suikerziekte wordt behalve naet
de werkzaamheden, die de patiënt ver-
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richt, ook rekening gehouden met het
lichaamsgewicht. Uw. huisarts is degeen,
die de hoeveelheden van voedingsmidde-
len, waarvoor extra toewijzing mogelijk is
en die hij voor u nodig acht, aanvraagt.
Overlegt u dus nog eens opnieuw met
hem.
E. G. L. TE D. Vitamine B, is een che-
mische stof, die in het lichaam van '.
mensch en dier een belangrijke functie
vervult bij de afbraak van koolhydraten,
waardoor warmte en arbeidsvermogen
ontstaat. Ook speelt het een rol bij de
omzetting van de koolhydraten (zetmeel
en suikers) in vet én bij de waterhuis-
houding. Verder heeft het een functie bij
het voortgeleiden van een prikkel door een
zenuw. Een gering tekort aan vitamine
B, geeft aanleiding tot een prikkelbaar
zenuwstelsel, een trage stoelgang en ge-
brek aan eetlust. Wanneer de achter-
stand, in de benoodigde hoeveelheid vita-
mine B, grooter wordt, komt het tot een
stoornis in de functie van de aan de
oppervlakte van het licha'am gelegen
zenuwen, waar ten slotte verlammingen
het gevolg van zijn.-De verdeling van de
hoeveelheid vocht in de* weefsels raakt
tevens gestoord en 'het hart lijdt en gaat
langzamer kloppen. Men is dan lijdende
aan beri-beri. De behoefte aan vitamine
B, neemt toe, naarmate men een grootere
hoeveelheid zetmeel en suikers gebruikt,
terwijl vet de behoefte aan vitamine B,
vermindert. Ook de hoeveelheid eiwit, die
Ket voedsel bevat, verhoogt de behoefte
aan vitamine B,.
Gemiddeld kan in de minimale behoefte
met 0.8 mg. per dag worden voorzien. De
gunstigste hoeveelheid wordt op 2 a 3
jng. per' dag per volwassene gesteld. Zui-
gelingen hebben in' • verhouding meer
nodig: ten minste i mg per dag.
Vitamine B, wordt aangetroffen in de
buitenste lagen va.n verschillende granen,
verder in: erwten, bonen, wortelen, toma-
ten en in noten. In dierlijke organen:
lever, nier. hart vfndt men veel vitamine
B,, ook in melk, taptemelk, karnemelk en
in eierdooier (niet in boter en kaas). Bier-
gist is zeer rijk aan vitamine B, bakkers-
gist bevat er minder van. Ook in allerlei
bladgroenten treft men een kleine hoe-
veelheid vitamine B, aan.
Dw tweede vraag is te .algemeen gesteld
om te kunnen worden beantwoord.
H. v. d. P. TET M. .Behalve met wisselba-
den, die men alleen op aanwijzing van zijn
huisarts zal .toepassen, kan men bi.i win-
terhandei* ook de bloedsomloop bevorde-
ren door een eenvoudig warm handbad,
kort voor het naar bed gaan. waaraan
desgewenst een afkooksel van notenblade-
ren kan worden toegevoegd. Na het bad
goed afdrogen en voorzichtig met wat
kamferspïritus masseren.
Zeker, wanneer neef en nicht volkomen
gezond zijn, zullen uit hun huwelijk .ook
gezonde mensen voortspruiten. De moei-
lijkheid is echter, dat men gezond kan
zijn en toch een aanleg tot ziekte kan
bezitten en deze aanleg kan overdragen.
De aanleg is dan niet gemanifesteerd.
Neef en niciit hebben een grote kans op
deze wijze a a n l e g v o o r e e n z e l f d e
ziekte te bezitten, die daardoor in de
kinderen versterkt naar voren komt en
zich dan dus wel manifesteert. De erfe-
lijkheidsleer van den mens is gericht op
het voorkómen van erfelijke kwalen;
daarom is men terecht'.voor een huweltffc
tussen familieleden bevreesd.



KRONIEK VAN DE ARBEID
De berichten; die de persdienst van

hét N.V.V. regelmatig in de dag-
bladen doet verschijnen, bevatten uit
de aard der zaak geen lyrische ont-
boezemingen, doch nuchtere feiten.
Feiten, die nochtans, menen wij, iets
zeggen. En wel in de eerste plaats,
dat er in de vakbeweging wordt ge-
werkt. Vsaak met succes.
Het is nodig om dit zo hu en dan
eens nadrukkelijk te constateren,
valse beweringen en losse fantasiën
ten spijt. Opdat het op de duur zelfs
tot hen, die niet zien willen, huns
ondanks doordringe.
Wij gaan daarop hier niet verder in.
Voornamelijk wel hierom, wijl in. een
Kroniek van de Arbeid niet woorden,
doch daden hebben te spreken.
Geen lyrische ontboezemir%en. Im-
mers, een vakbewegingsman heeft in
de loop der jaren, door ervaring wijs
geworden, geleerd nuchter te zijn. ^n
bovendien, niets zou voor hem funes-
ter zijn dan: wanneer hij, evenals
Wagner in Goethe's Faust, tot de
overtuiging zou komen, dat „wij het
zo heerlijk ver hebben gebracht"
Neen. een vakbondsbestuurder heeft
het nooit „ver gebracht", omdat hij te
goed weet, dat hij. wat ook bere:kt
moge zijn, verder moet..Nieuwe ver-
houdingen, nieuwe economische ver-
houdingen vooral, scheppen steeds
nieuwe situaties en nieuwe wensen.
Zijn doel is als een luchtspiegeling in
de woestijn; hoe meer hij het schijnt
te naderen, hoe verder het wijkt.
Geen lyrische ontboezemingen ook
hierom, omdat de vakbondsman te
goed weet. dat deze oorlogstijd geen
tijd van juichen is. Wie kent oeter
dan hij de noden van het werkende
volk. wie wftt beter dan'hij. hoe groot
de moeilijkheden zijn, waarmede zeer
velen in deze dagen hebben te kam-
pen? Distributie, gestegen prijzen,
lonen, die niet meer in overeenstem-
ming zijn met de kosten van levens-

onderhoud, — hij weet maar al oe
goed, dat een juichtoon in deze tijd
een valse toon zou zijn.
Dus: nuchtere feiten. Die nochtans
spreken van onvermoeibare actie, van
gestage arbeid en vaak van succes.
Zeker, het gaat den vakbondsbestuur-
der te langzaam, zoals het hem altijd
te langzaam zal .gaan, hij wil steeds
meer, hij wil steeds verder. Ligt niet
het naakte bestaan van heel een wer-
kend volk in zijn handen?
Wie in de vakbeweging niet thuis is
en berichten leest over: een C.A.O.
goedgekeurd hier. een C.A.O. verbin-
dend verklaard daar, een toonregeling
opgelegd ginds, zal er schouderop-
halend aan voorbijgaan. Ze zeggen
hern hoegenaamd niets. t En wie al
deze berichten niet eens een enkele
maal naast elkaar legt. zal er al
evenmin veel wijzer uit worden.
En toch En toch spreken zij een
duidelijke taal voor wie horen wil.
Een klare taal. Dat wij het zo heer-
lijk ver hebben gebracht? Neen. Al-
leen hierover, dat er in deze tijd een~
vergaande ordening wordt tot stand
gebracht in de lonen en arbeidsvoor- .
waarden. ' f
Dat is. voorwaar, een groot woord.
En toch is het van z-eer grote beteke-
nis, _zowel in het sociale als in het
economische leven van ons land.
Sociaal gezien betekent het toch niets
anders dan dat tal van misstanden
in tal van bedrijfstakken worden op-
geruimd. Wij weten wel, hoe dat in
het verleden ging. Jarenlange strijd
was vaak nodig vóór de arbeiders-
•organisatiës met de wer.kgevers tot
overeenstemming kwamen over een
C.A.O.. als ze tenminste al tot stand
kwamen. Het verzet van de werk-
gevers tegen ordening was in vele ge-
vallen zó groot, hoe onbegrijpelijk het
ook moge klinken, dat in zeer vele
gevallen na maanden-, soms jaren-
lange actie niets werd bereikt.

T hans is dat anders. Met medewer-
king van de overheid komt de ene

C.A.O. na de andere tot stand, waarna
in vele gevallen de verbindend ver-
klaring voor de gehele bedrijfstak
volgt. Wat berekent dit? Van arbei-
derszijde gezien zekerheid omtrent
lonen en arbeidsvoorwaarden, waar
vroeger chaos heerste. Men weet
thans waar men aan toe is als men
zijn intrede doet in een bepaald vak.
Men weet hoe het met liet loon is,
met de vacantie, de betaling van over-
uren en wat al niet meer De ene
baas betaalt niet minder of meer dan
de ander. Wij behoeven er hier zeker
wel niet op te wijzen wat deze zeker-
heid in het leven van den arbeider,
die tot voor kortmaan de grootste wil-
lekeur was overgeleverd, betekent.
Onbegrijpelijk, zeiden wij, is het, dat
zo lang het verzet van werkgevers-
zijde duurde tegen de ordening op
het gebied van de lonen. Want men
vergete niet. dat. economisch gezien,
de werkgevers van eenSeid in de
lonen slechts voordeel hebben. Is het
toch piet zo. dat de eeuwig durende
strijd, om een' cent meer bij den enen
en een cent minder bij den anderen
baas een concurrentiestrijd -in stand
hield, die moordend was voor elke
onderneming? Terwijl daartegenover
bij een verbindend verklaarde C.A.O.
de zo belangrijke factor der arbeids-
lonen in ieder geval de concurrentie-
jacht voor "een belangrijk dee^ uit-
schakelt?

Wij hebben in de berichten van de
persdienst van het N.V.V. van de
laatste tijd kunnen lezen, dat in zeer
vele bedrijven C.A.O.'s zijn tot stand
^gekomen of weldra in werking zullen
treden. Wij noemen de bakkers, de
banketbakkers, de straatmakers, het
Zwarte Corps, de metselaars, de mu-

ziekinstrumentmakers, de textielarbei-
ders, om ons alleen maar te beper-
ken tot die groepen, waarvoor nooit
een C.A.O. heeft bestaan. We zien, dat

•in de landbouw, waar tot nu toe een
zeer groot aantal C.A.O.'s bestonden,
gestreelfd wordt naar samenvoeging;
zo bestaat thans in Zeeland één pro-
vinciaal contract. En we zien, dat men
zelfs in die bedrijven, waar de chaos
en'willekeur steeds het grootste was,
tot overeenstemming is gekomen. Wij
bedoelen hier speciaal het kappers- en
hotelbedrij f Een interessant voorbeeld
is wel het kappersbedrij f in het bij-
zonder, omdat men daar. tegelijk met
een toonregeling, een tariefregeling
heeft opgezet en men dus Is gekomen
tot een ^economisohe ordening, die
voor het hele bedrijf gezoade verhou-
dingen zal tot stand brengen. Tot nu
toe bestond .een dergelijke binding van
de lonen, en de prijzen eigenlijk al-
leen nog maar in het zo voortreffe-
lijk georganiseerde typografische be-
drijf. Wat het hotelbedrij f betreft, er
is te dikwijls geschreven over de
cha^s, die voor wat de arbeidsvoor-
waarden betreft in dat bedrijf heers-
ste, dan dat wij bij de. bfetekenis van
een ordening daar 'zouden behoeven
stil. te staan.
Neen, deze oorlogstijd is ook voor den
vakbondsbestuurder geen tijd tot
juichen. 'Hij—kent te goed de moei^-
lijkheden, waarmede de arbeiders,
wier lot hij .in handen heeft* hebben
te kampen. En toch Toch is er
winst, toch weet hij, dat zijn werk
nut afwerpt. Maar vooral weet hij,
dat wat thans tot stand komt voor
de toekomst, van zeer grote betekenis
is, dat thans een basis ,gelegd wordt,
waarop steeds kan worden verder ge-
bouwd aan een imposant gebouw,
waarin de rechten van den werken-
den mens zullen zijn vastgelegd. En
komt het tenslotte hier niet in de
eerste plaats op aan?

&r>ven: Hei aanpialc-
biiiei vmat. zijn viaats
«cm ae muur en — lier-
naast - ae öeianqstel-
-encte lezers (aren nid op
zich >/ '""• - , . ,

— lees — en iluit ' u aan l

e Propa'ganda-Afdeling van het N.V.V. heeft een nieuw aan-
*• plakbiljet uitgebracht, dat allerwege op muren en borden is aan-
gebracht, en dat aandachtig wordt gelezen. Ditmaal is het geen
plaat, maar een kort betoog. Het betoog komt daarop neer, dat-het
N V.V. de organisatie is, die ondei alle omstandigheden en voort-
durend op de bres' staat voor de rechten en de belangen van de
Nederlandse arbeiders. „Ook Uw belangen'-' zo richt het atflche zich
tot den lezer, „worden door het N.V.V. verdedigd en behartigd; of
gij werkt rnet uw hoofd dan wel met uw handen en welke politieke
of godsdienstige richting u ook "oent toegetiaan.'! "
Dat "dit thans in brede kringen van het arbeidende volk meer en
meer wordt begrepen en gewaardeerd, blijkt uit de toetreding van
yele duizenden christelijke en katholieke arbeiders tot het N.V.V.,
sinds alle vakorganisaties zijn samengesmolten.
Aan het adres van de agitators, die het tegendeel beweren, zegt Je
propaganda-dienst van het N.V V.: „Het N.V.V. heeft generlei an-
dere doelstellingen dan de behartiging van de arbeidersbelangen en

is daardoor in staat de strijd te voe-
ren enkel en uitsluitend voor uw
belangen als werknemer."
Het spreekt vanzelf dat het N.V.V.
die strijd niet voert voor slechts
kleine, stoffelijke verbeteringen. Hoe
belangrijk die ook zijn, een aanvaard-
bare samenleving wordt voor de arbei-
ders pas verkregen, wanneer het kapi-
talistische karakter er aan ontnomen
is. En daarom streeft het N.V.V. naar
en tiouwt het aan de totstandkoming
van een rechtvaardige socialistische
werkgemeenschap. Maar het Verbond
Üoet dat volkomen zelfstandig en met
als "ij wagen van wie en wat dan ook.
Vervolgens stelt het affiche de vraag,
of zij, die buiten het verband van hét
N.V.V staan, nu wei vrede kunnen
hebben met zichzelf Want hu. die «m
plaats in het N.V.V. niet inneemt, ont-

trekt zich aan de gemeenschapsplicht
alle krachten in te spannen voor een
betere toekomst. Hij profiteert wel van
hetgeen,het N.V.V. bereikt, maar hij
weigert zijn krachterfbij te dragen lot
het bereiken van die resultaten en dat
is een arbeider, die zichzelf respecteert,
toch eigenlijk onwaardig
Meer dan ooit is het vakbondswerk
noodzakelijk, zowel in de bedrijven als
in de gemeenschap. De vakbeweging is
nog altijd behartigster van de sociale
belangen^ der~ werknemers
Wat de persoonlijke, politieke mening,
of religieuze richting van de N.V.V.-
leden is, — ongeacht of dat betreft de
mensen in leidende posities dan wel de
eenvoudig^ leden —. doet daarbij niets
ter zake. Niemand, die het doen en
laten van het N.V V. en van de N.V V.-
ieiding het laatste jaar nauwkeurig
heeft gevolgd, zal het tegendeel kun-
nen beweren., als hij tenminste eer-
lijk wil zijn.
Het manifest eindigt dan ook met een
krachtige opwekking aan de arbeiders
om zich aan te sluiten ten einde ge-
zamenlijk en eendrachtig het nieuwe
huis te bouwen waarin de Nederlandse
arbeidsgemeenschap gehuisvest zal
worden. Het N.V.V staat open voor
alle arbeiders en wanneer zij toege-
treden zullen zijn, zullen zij er zich
thuis voelen, want de vakbeweging is
de natuurlijke organisatie van ieder-
een, die in loondienst werkt
Volgt het voorbeeld van, honderd-
duizenden en wordt lid v'arv het N.V.V.!



I n een van de Jaatste nummers van
„Arbeid", gaven wij een overzicht

van de huidige stand van zaken be-
treffende de criminaliteit onder de
jeugd. Wij bespraken de oorzaken,
die de toeneming van het aantal
strafzaken van minderjarigen in de
hand werken en betoogden, dat de
ouders en de overheid niet vlug en
grondig genoeg maatregelen kunnen
nemen, die deze funeste bedreigingen
van het kind af zouden kunnen wen-
den. Evenals meerderjarigen — straf-
rechtelijk is iemand boven de 18 jaar
reeds meerderjarig — na het plegen
van een misdrijf ter verantwoording
kunnen worden geroepen door den
strafrechter, zo kan ook het kind be-
recht worden, — maar alleeij door
een specialen'kinderrechter,' iemand,
die dus volgens de voor een kind gel-
dende normen rechtspreekt. In het
volgende zullen wij trachten, op so-
bere wijze de gang van zaken te
schilderen tijdens "een rechtzitting
voor kinderen.
Het is voor de meesten geen pretje,
om naar den dokter of den tandarts
te moeten. Vooral kinderen zijn er
vaak erg bang voor. Natuurlijk weten
zij meestal wel, dat het voor hun
eigen bestwil is, maar toch gaan zij
met angst en vreze de „folterkamer"
binnen, waar de ziekenhuisluchf en
de in 't wit geklede dokter" temidden
van zijn akelig .blinkende tangen en
boren zich dreigend aan hen op-
dringen.
Zo gaat het ook bij den kinderrech-
ter;
De wachtkamer voor de rechtzitting
van den kinderrechter is vol. De
naam zegt het reeds, het zijn hier
kinderen, die voor den rechter moe-
ten verschijnen. Vader en moeder zijn
meest meegekomen en allen wachten
met bonzend hart het ogenblik af,
dat de bode hun naam zal aüoepen,
ten teken, dat zij binnen moeten
komen.
Angstig, beklemmend is de sfeer.
Een streng uitziend man in een
zwarte toga komt voorbij. Bedrem-
meld staren vele paren ogen hem na.
Straks zal er zó één ook over hen
Oordelen. Wie weet, wat er hun boven
het hoofd hangt?
Daar in die wachtkamer komt pas
goed het zelfverwijt naar boven:
„Was ik' er toch maar nooit aan
begonnen."
In de rechtszaal is alles in gereedheid
gebracht. Achter de lange groene
tafel zitten de kinderrechter, de offi-
cier en de griffier.
Streng doet de zaal aan en sober is
de meubilering.
Dan drukt de rechter op een bel. De
bode verschijnt en krijgt opdracht
om de gedagvaarden van de eerste
zaak binnen te brengen.
Stil, angstig, schuifelen ze binnen. De

jongen, een kind van een jaar of
veertien moet vlak voor de groene
tafel komen staan, op een verhoging,
waar de rechter hem goed kan op-
nemen en waarnemen. Wij spreken
hier van waarnemen, omdat voor dit
werk neg meer dan bij grote recht-
zaken een diepgaande mensenkennis
wordt vereist.
De officier leest voor. Hij omschrijft
het misdrijf. De jongen hoort het
niet. Deels komt dit, omdat het te
vlug gaat en deels door zijn zenuw-
achtigheid. Daar zit de zwarte man,
die straks over het wel en wee van
hem zal beslissen.
Dan vraagt de kinderrechter. En het
is wonderlijk. In woord en houding
is hij dan niet meer de strenge rech-
ter, neen de jongen voelt het aan als
een berisping van een ouderen kame-
raad. De jongen mag vertellen, hoe
alles in zijn werk is gegaan, de rech-
ter verplaatst zich geheel inde sfeer
van het kind, waardoor het vrij. en
ongebonden antwoordt en verklaart.
Het ondergaat de beschermende in-
vloed en op dat ogenblik voelt de
jongen, dat die man, ondanks alles,
toch het beste met hem voorheeft.
Zo gaat het «met alle zaken. Er ko-
men zeer ernstige gevallen. Kinderen,
die gestolen hebben, verduistering bij •
den patroon, meisjes, die het op zede-
lijk gebied niet zo nauw nemen, enz.,
maar bij al deze ernstige zaken blijft
de kinderrechter bovenal mens. Hij
spreekt van hart tot hart en bereikt
daardoor, dat er recht gesproken kan
worden, op de juiste wijze, zoals die
bij kinderrëchtzaken, — misschien,
wel de moeilijkste van alle straf-
zaken — behoort te geschieden.

Aard der vergrijpen

Wij zeiden het reeds in het vorige
artikel; de meeste kinderrechtzaken
berusten op economische misdrijven,
al of niet in de hand gewerkt door
de ouders. Vaak is het zo, dat vader
en moeder niets van het vergrijp van
hun kind afweten, alvorens de justitie
zich reeds in de zaak heeft gemengd.
In de rechtszaal heeft de rechter dan
de grootst mogelijke medewerking
van de ouders en zijn taak wordt
aanmerkelijk verlicht, omdat het kind
na zijn straf weer het koesterend toe-
zicht van de ouders wacht. Anders is
het met die gezinnen, waar de vader
en moeder te zwak en te onbenullig
zijn, om te trachten hun kinderen

op het juiste spoor te houden. In de
meeste gevalleft maken zij dan door
hun slappe toezipht de weg vrij tot
nog grotere buitensporigheden en
het gevolg is, dat het kind opgroeit
tot eeri individu, dat het niet al te
nauw neemt met het mijn en dijn en
zijn verdere leven gevangenis in ge-
vangenis uit zal gaan Dan- moet de
rechter ingrijpen door ontzetting uit
de ouderlijke macht. Het kind komt
onder ander toezicht, dan onder
dat van de ouders, en er is nog een
goede hoop, dat de goede kiem, die
toch in elkeen aanwezig moet zijn,
opgekweekt kan worden en de slechte
parasieten kan overschaduwen.
Bij de beoordeling van een kinder-
misdrijf houdt de kinderrechter ten
zeerste rekening met het rapport, dat
de betreffende instanties over den
jeugdigen zondaar hebben uitge-
bracht. Er zijn verscheidene rappor-
ten, maar het eigenlijke voorlichtings-
rapport wórdt uitgebracht door „Pro
Juveritute", de vereniging, die zich
het lot van alle kinderen, die het ver-
keerde pad opgaan aantrekt.
Het personeel van deze vereniging, de
zogenaamde ambtenaren voor de kin-
derwetten, is zeer bekwaam. Dit
moet ook wel, als men bedenkt, dat
het hier gaat om een der zaken, die
in sociaal opzicht het meest belang-
rijk zijn.
„Pro Juventute" is eigenlijk te verge-
lijken met de verschillende reclasse-
rings-instellingen voor meerderjari-
gen, die met den strafrechter in aan-
raking komen. Alleen heeft deze ver-
eniging het voordeel, niet gesplitst te
zijn naar geloof en richting en daar-
door kan het werk dus doeltreffender
uitgeoefend worden.
Via de Justitie kan „Pro Juventute"
ingeschakeld worden, maar ook ge-
beurt het veel, dat tle ouders zelf, als
zij vrezen dat het met hun .kind mis
zal gaan, met de vereniging in ver-
binding treden. Dan oefent een daar-
toe aangewezen en volkomen bevoegd
lid van „Pro Juventute" met • mede-
werking van de ouders toezicht op
het betreffende kind uit en vaak kan
daardoor een dreigend onheil afge-
wend worden. Ook de rechter kan
wanneer hem dit geschikt voorkomt
aan „Pro Juventute" d,e zorg over een
kind opdragen.

Onderscheiden kunnen worden twee
soorten van kinderrechterzaken: n.l.
de civielrechtelijke en de strafrechte-
lijke. Bij een civiel-rechtelijke behan-
deling van een rechtszaak is er geen
proces-verbaal opgemaakt, maar gaat
het alleen om ingekomen. klachten.
Strafrechtelijk kunnen velerlei straf-
maatregelen worden genomen. Het
kind kan teruggegeven worden aan de
ouders en krijgt alleen een strenge
berisping -van den rechter. Er kan
een geldboete geëist worden en in de
ergere gevallen kan het kiriti naar
een opvoedingsgesticht of naar een
tuchtschool worden gestuurd.
Het is zonder meer duidelijk, dat al
deze maatregelen de overheid veel
geld kosten Ten opzichte daarvan
komt het werk van „Pro Juventute"
en andere instellingen, die zich op
het gebied van de jeugdbescherming
bewegen, zoals het college van amb-
tenaren' voor de kinderwetten, de
voogdijraad en de kinder-politie, in
het volle licht. Het jeugdwerk als
voorzorg kost veel geld, maar het
spaart ten volle de hoge kosten uit, die
de uitvoering van straffen en straf-
rechtelijke maatregelen meebrengt.
Voorkomen is hier niet alleen beter
dan genezen, het is ook goedkoper
dan. genezen.

Het is jammer, dat „Justitie" klaar-
blijkelijk de belangrijkheid van een
goed functionnerende kinderrecht-
spraak nog niet inziet. Er zou anders
wel gezorgd worden, dat er geen ge-
brek aan plaatsruimte was, waardoor
kinderen in het Huis van Bewaring
moeten worden opgeborgen, en dat
het door een grotere capaciteit niet
te lang duren zou, voordat een bevol,en
straf of maatregel kan worden ten-
uitvoergelegd.
Wij bespraken in dit artikel een zit-
ting van Mr. Overwater te Rotter-
dam. Op deze plaats willerk wij hem
dank betuigen voor het vele goede
dat hij in zijn hoedanigheid van kin-
derrechter voor de jeugd doet en als
la,ter de maatschappij de gevolgen
zal moeten dragen van haar half-
slachtige houding vari - heden, dan
heeft dat heus niet gelegen, aan dezen
mens, die door daad en geschrift ge-
tracht heeft de kinderbescherming te
helpen bevorderen. t



WIJ KIJKEN
N A AR MARS

W anneer u thans 's avonds
laat eens naar de zuidelijke

hemel kijkt, dan ziet u daar een
oranje-rode „ster"? die direct op-
valt, want ze is helderder dan wel-
ke andere ster ook. Dat is de ge-
heimzinnige en veel beSproken
Planeet Mars (geen ster dus), om
öe rode kleur naar den oorlogsgod
genoemd. Deze planeet is nu bij-
zonder goed waar te nemen, beter
dan in jaren het geval was en in
de eerste vijftien jaar het geval
zal zijn, want ze staat bijna op de
kortst mogelijke afstand van de

e.' ongeveer 60 millioen km.,
afstand waar een vliegtuig

Minstens 30 jaar over zou doen-,
staat dus 150 maal verder

de Maan, vandaar dat we Mars
zoveel kleiner zien dan de Maan,
hoewel haar middenlijn toch dub-
bel zo groot isi ,
Geen ander hemellichaam w^ordt
°P gezette tijden meer besproken,
over geen meer gefantaseerd, dan
over Mars. Denken we maar eens
aan die schrikmare: Inval van.
^larstaewoners!, die zich . enige
Jaren geleden door Amerika ver-
spreidde en waardoor, onder de in-
vloed van een radio-hoorspel tal
van eenvoudige en goedgeloven-
öe zielen de doodsangst op het.
tij f werd, gejaagd.
^at men ziCh zo voor Mars inte-
resseert komt vooral doordat geen
ander hemellichaam zoveel pun-
ten -van overeenkomst met de aar-
fle vertoont. Men zou haar bijna

, een tweede aarde kunnen noemen,
^e is evenals onze eigen planeet
een kind der zon, wordt
°ok door deze verwarmd
en verlicht, beweegt zich
evenals de aarde .in een

cirkelvormige baan om de zon,
maar op grotere afstand Ze is óók
een donkere bol. haar licht is
slechts teruggekaatst zonlicht,
geen. eigen licht dus. Door de kij-
ker zien we nog meer gelijkenis.
We zien Mars óók in 24 uur om
haar as wentelen, we zien er zomer
en winter, lente eri herfst. In c!e
Marswinter zien we een witte ;<ap
aan de polen en denken daarbij
aan de witte poolstreken aan onze
aardse polen, maar zulke geweldige
sneeuw- en ijsmassa's als bij ons
kunnen het daar niet zijn. Water is
n.l. op Mars heel schaars; dus kun-
nen er ook niet veel ijs en sneeuw
zijn. Vermoedelijk is zo'n pooü:ap
op Mars niet vee! meer dan een dun

laagje sneeuw of rijp met wat
nevels er boven. Hoe meer het op
Mars zomer wordt, hoe meer we die
witte plek zien inkrimpen én ten-
slotte verdwijnen. Zo behoeven we
er thans niet naar te zoeken, want
de planeet-keert ons nu het zuide-
lijk .halfrond toe, waar het nu
zomer is, daar is die poolkap dus
al weggeslonken. Op het van ons
afgekeerde Noordelijk halfrond,
waar het nu winter is,
poolgebied in volle
omvang bestaan. Dat
zo'n poolkap geheel
kan verdwijnen is ,al
een bewijs, dat hij heel
dun is, op- de aarde
gebeurt dat niet.

'moet rlat

Mars heeft ook, evenals de aarde,
een dampkring, -maar de lucht is
er veel dunner, dan bij ons, Mars
Is dus een tussenvorm tussen de
aarde en de maan, want op de
maan zijn in het geheel geen lucht
en water. Door die • dunne en
droge lucht zijn er ook haast geen
wolken en nevels, zodat we de op-
pervlakte^ van Mars ongehinderd,
kunnen waarnemen. Dat hebben
we voor boven de Marsbewoners,
want die zien grote delen onzer
aarde door wolken en nevels ojer-
dekt. Maar onze kijkers zijn nog te
zwak om veel op die oppervlakte
te kunnen * onderscheiden. Alleen
zeer geoefende waarnemers kun-
nen onder zeer gunstige pmstan-
digheden details zien
In dat opzicht zijn we schijnbaar
achteruitgegaan. want vroeger
meenae men veel meer op Mars te
onderscheiden Men meende zelfs
kanalen te zien. Daar is ook heel,

wat over te doen geweest, want men
meende dat die kanalen door in-
telligente wezens waren gegraven,

dus daaruit leidde men af,
dat Mars bawoond was. Jam-
mer genoeg bleek echter
meer en meer, dat die zogen,
kanalen op gezichtsbedrog
berusten en er zijn onder de
astronomen dan ook nog
maar weinigen, die nog aan
het bestaan er van geloven.
De geestige Franse astronoom
Nordmann-schrij f t ergens, „ze

zien die kanalen, zoais ze een paar
dozijn sterren zien, als ze hun oog
tegen de rand van de kijker sto-
ten" Daarmede was dus een haast
overtuigende aanwijzing voor het
bestaan van Marsbewoners van de
baan.
Maar moet men nu weer zeggen:
Mars is onbewoond? Geenszins De
planeet biedt niettegenstaande
haar groter droogte dan op de
aarde, haar veel dunner damp-
kring en haar groter temperatuur-
schommelingen' tussen dag en
nacht, toch genoeg gelegenheid
om leven te herbergen, zodat we
eerder wel dan niet bestaan van
leven mogen aannemen, al zien we
ook geen steden of gebouwen. Wel
zou het weerstandsvermogen van
Marsbewoners tegen temperatuurs-
wisselingen zeer groot moeten zijn.
Men kan thans ' de temperatuur
daar, _door zeer1 vernuftige en
hoogst gevoelige toestellen vrij;
nauwkeurig meten. Zo heeft -men
aan de Marsevenaar temperaturen
gevonden van 10 tot 20 graden
Celsius des middags, maar 's nachts
daalt die tot 45 a 50 graden onder
nul, gevolg van de zeer dunne
dampkring, waardoor de over-
dag ontvangen zonnewarmte des
nachts bijna geheel Wordt uitge-
straald. Op aarde houdt onze
dichte dampkring die warmte vast,
werkt als een wollen deken. Daar-,
om is de gemiddelde temperatuur
op Mars wel 30 graden lager dan
op aarde.
Bepaalde aanwijzingen voor men-
selijk of dierlijk, leven hebben wij
tot nu toe op Mars niet kunnen
vinden. Wel echter voor planten-

leven, want in de Mars-lente zien we
sommige streken een groenachtige
tint aannemen, die in de herfst
grijsachtig wordt, om d.an naïir
het oranje over te hellen, dus zo
iets'als bij onze aardse planten-
wereld. En waar die plantengroei
bestaat, is ook dierlijk leven aan te
nemen, dat echter op de speciale
toestanden op Mars moet zijn in-
gesteld. Mensen bijv zoals wij zal
men er vergeefs zoeken. Wij zijn
nu eenmaal aangepast aan aardse
toestanden.
Wanneer aanstonds de nieuwe
reuzenkijker op Mount Palomar in
gebruik wordt genomen, zal die
ons wellicht helpen een en ander
van de raadselen, die Mars toch;
nog biedt, op te lossen.

F. G/GEERLINGS

BIJ DÉ ILLUSTRATIES:
Van boven naar beneden: De Mars-
kanalen, zoals Schiaparelli die met
zijn kijker zag. De nieuwere, ster-
kere kijkers vertonen die „kanalen"
niet ' •
Tekening van Mars 1928. Onderaan
de witte Poolkap.
Veranderingen van de witte Pool-
kap op Mars niet de jaargetijden.
(Boven in de Marswinter, daaronder
in de lente, daaronder in de zomer-)
Naar reproducties in „Splendour
of the Heaven".
Bij de foto: Sterrenkundige bij zijn
waarnemingen.

(Foto: A P.-studio)



Één centrum van
wasindustrie

D egenen, die in Amsterdam of in de
omgeving der hoofdstad en ook wel

in het Gooi bestèlauto's van wasserijen
zien rijden, zal het opgevallen zijn, dat
zo vele van die vrachtwagens, blijkens
de daarop vermelde firmanamen, in
Nederhorst den Berg thuisbehoren.
Inderdaad heeft de was-industrie zich
in het genoemde dorpje aan de Vecht,
dat door zijn pittoreske ligging veel
drukker door touristen bezocht diende
te worden, dan tot nu t'oe het geval
was, in de loop der jaren enorm ont-
wikkeld. Als men weet, dat in deze ge-
meente met slechts 2400 inwoners, niet
minder dan een. 13-tal grote wasse-
rijen geëxploiteerd wordt, dan blijkt
hieruit wel, dat zonder enige overdrij-

betaald, en met name in Nederhorst
den Berg.
Wel gunstig steken deze lonen af
tegen die, waarmede in de „goede
oude tijd" de arbeiders en arbeidsters
in de ouderwetse wasserijen — welke
destijds echter véél geringer in aan-
tal waren — zich tevreden moesten
stellen, toen een „beste wasser" hoog-
stens ƒ l'O kon verdienen. En dan moest
het nog iemand wezen, die over de
nodige lichaamskracht beschikte,
want voor het „stampen' van het
wasgoed werd heel wat vereist. Aan
vrouwelijke werkkrachten werd in een
verleden hoogstens ƒ 5 per week uit-
betaald en thans kunnen goede strijk-
sters ƒ 15 a ƒ 20 per week verdienen.
Onwillekeurig zijn we, door de verge-
lijking van de lonen, er toe gekomen,
een blik te werpen in een tijdperk,
toen de wasindustrie op zo'n geheel
ander peil stond, dan thans het geval
is. Maar alvorens wij daaromtrent nog
iets méér vertellen, willen wij eerst

ving van een centrum van was-indu-
strie gesproken mag worden.
Voor het dorpje Nederhorst den
Berg betekent deze, op zo'n grote
schaal beoefende industrie een goede
én... lonende werkgelegenheid, want
om de circa 60.000 kilo wasgoed te ver-
werken, welke wekelijks aan deze be-
drijven ter behandeling worden toe-
vertrouwd; zijn ongeveer 260 arbeids-
krachten dagelijks ijverig in de weer
en méér dan 85 pet. van deze werk-
nemers (en vooral werkneemsters)
zijn in Nederhorst woonachtig. Zeker
mag ook gesproken worden van een
lonende werkgelegenheid, want, al
ontkomen ook deze bedrijven niet aan
de druk der moeilijke tijdsomstandig-
heden, worden, dooreengenomen, toch
nog weeklonen van ƒ 24 a ƒ 30 betaald.
Enkele werkgevers hebben in sommi-
ge gevallen een nog hogere loonstan-
daard; ovei 't algemeen worden in <?e
wasindustrie in ons land goede lonen

eens nagaan, waaraan het toe te
schrijven is, dat juist in het landelijk
dorpje Nederhorst deze bedrijfstak
zich zo merkwaardig heeft geconcen-
treerd.

Het zachte vechtwater

In hoofdzaak is dit het gevolg ge-
weest van de .geaardheid van het
Vechtwater, hetwelk zich bijzonder
goed leende voor waswater, aangezien
hét een zekere minimale hardheid be-
zat, waardoor het /wasgoed minder
aan slijtage onderhevig is. Daar
waterschappen als de uitgestrekte
Spiegelpolder en ook de Blijkpolder
niet een sluis in verbinding stonden
met de Vecht, kon des zomers, als de
poldersloten dreigden droog te raken,
het zachte rivierwater ook in de ge-
noemde polders worden toegelaten,
zodat ook geleidelijk tiet polderwater
een' zelfde graad van --zachtheid
verkreeg, als de Vecht eigen was. Van

deze goede eigenschap van het Vecht-
water wisten in de oude tijd ook de
bierbrouwerijen te profiteren* want
de schippers werden van; Amsterdam
naar Weesp gezonden met de z.g.
waterschuiten, om, geladen met
Vechtwater, weer stadwaarts te
varen.
In latere jaren* is ten opzichte ,van
deze geaardheid van het Vechtwater
wel een minder gunstige verandering
ingetreden, omdat geleidelijk steeds
méér fabrieken langs de Vechtoevers
verrezen, welk*fe haar afvalwater in de,
eertijds zo heldere rivier loosden,
waardoor een beduidend hogere graad
van hardheid ontstond. Aan dit euvel

'hebben dé ondernemende wasindus-
triëlen in Nederhorst en elders het
hoofd weten te bieden, door het aan-
schaffen van water-zuivenngstoes.tel-
len. Volgens een geniale vinding wordt
dan het bedrij f swater met pompen
opgevoerd en in een vergaarbak ge-
stort, waar Chemicaliën automatisch
aan hef opgepompte water worden
toegevoegd en waardoor de hardheid
er aan ontnomen wordt.
Inmiddels behoort het Vechtwater,
naar enige jaren geleden nog door
chemische proefnemingen is vastge-
steld, tot het beste bedrijfswater in
ons land.
Het was echter niet uitsluitend de
gunstige geaardheid van het water
rondom Nederhorst den Berg, welke
oorzaak werd. dat dit dorp zich zo bij
uitstek leende voor de exploitatie van
wasserijen. Ook de waterrijke om-
geving leidde hiertoe als vanzelf Om
de betekenis hiervan in -haar volle
omvang te kunnen beseffen, dient
men wel te weten, dat in vroegere
jaren dé wegen buiten de grote steden
meestentijds in een toestand verkeer-
den, welke het rijverkeer niet verge-
makkelijkte. Het was waarlijk niet
aanlokkelijk, om met paard en wagen
langs de slecht-onderhouden grind-
wegen, te rijden, waardoor dan ook
aan het vervoer per schuit gaarne de
voorkeur werd gegeven.
In de oudste tijden geschiedde dit
natuurlijk^ per trekschuit, welke Maan-
dagsmorgens vroeg van Nederhorst
naar Amsterdam voer. De eigenaren
der wasserijen, die in het tijdperk, dat
wij thans beschrijven, nog uitsluitend
de naam van „Blekers" hadden, gingen
iets later dan de schuit naar de
hoofdstad en namen het, op het laat-
ste ogenblik nog gereedgekomen res-
tant van het wasgoed, in een zak op
de rug mede.
Welk een verschil met dé~ huidige toe-
standen, nu de eigenaren of direc-
teuren der grote was-industrieën van
hun keurig ingerichte kantoren uit,
de verschillende orders aan een uit-
gebreide kring van goedgeschoold
personeel geven.
Die werkzaamheden in de Nederhorst-
den-Bergse wasserijen hebben in de
loop der jaren wel een zéér grote
wijziging ondergaan en de meest pri-
mitieve wasmethode is, na verschil-
lende stadia te hebben doorlopen, ge-
metamorfoseerd in de, volgens de
modernste eisen ingerichte wasbewër-
king, *V

Hoe het eertijds ging
Slaan wij nu eens eeji blik in de was-
serijen te Nederhorst, ir» de tijd, toen
men nog niet droomde van was-
machines, van stoom of electriciteit,
toen alles nog met de hand moest
geschieden, waarom de blekers in het
verre verleden dan ook handblekers
werden genoemd
In die tijd, waarvan dé oudere in-
woners van het vriendelijke dorpje
aan de Vecjit ons nog heef wat weten
te vertellen, werd het wasgoed eerst

in eejn. Ketel gekookt, met een iliriK
heutvuur er onder. Daarna móest het
goed met het stampblok en een boen-
der bewerkt worden De mannen
hanteerden het zware stampblok,
maar ook werd voor dit stampen wel
een paard gebezigd, dat in een soort
molen liep. Het rad werd door het, in
een cirkelgang lopende paard, in een
draaiende beweging gehouden, waar-
door een zestal blokken gestadig, op
en neer ging. Het boenen geschiedde
altijd door vrouwen. Deze bewerking,
welke vanzelfsprekend met stevige
handen moest geschieden, had maar
al te dikwijls een spoedige slijtage van
het wasgoed tengevolge. Naar onS
door de „mannen van het vak" ver-
zekerd werd, zou het goed in die tij'
den heel wat méér van de stamp- en
boenbewerking te lijden hebben ge-
had. dan bij de latere machinale
bewassing; ai zijn er vele huismoeders,
die wej eens (doeh, naar ons verzekerd
is, ten onrechte) het tegenoverge'
stelde vermoeden
Als het boenen geschied was, volgd6

het spoelen. Daarvoor waren afzon'
derlij ke spoelhokken aan de water-
kant gebouwd, welke het uiterlijk
van schuitenhuisjes vertoonden. Daar'
in bevond zich een houten baB>
ter grootte ongeveer van 75 x 60 cöi-
waarin de spoeler plaats moest nemen
en wel zó. dat zijn knieën juist paste£
in de bak, opdat hij bij zijn werf
droog zou kunnen blijven. Het goed;
dat gespoeld was. werd op de „stoep
gelegd; een houten vlonder,, wel^
meestal uit twee „étages" bestond, o*
zowel bij hoog als bij laag wate*
dienst te kunnen doen.
Als dan het goed volledig scnoon ge'
wassen en gespoeld was. werd het o]
het bleekveld uitgespreid. Met & ,
houten schop of „schepper" werd he

water uit de aangrenzende vaart ove
het goed uitgestort. Hiervan gewaagd
reeds de dichter Jan Luyken. toen
in de 18e eeuw schreef:
„Om 't lijnwaad schoon en wit f e



goed.

bovendien door ijsgang belemmerd
werd, wisten de blekers in Nederhorst
niet meer, hoe het goed verzonden
moest woEden.
Toen was het de heer K. F. van der
Heijden, die de stoute stap waagde,
een auto aan te -schaffen. Hoe dat
wel in zijn werk is gegaan? Laten wij
daarvoor den heer Van der Heijden
zelf even aan het woord laten.:
„Ja, 't was een gek geval. Schipper
Tober had ons gezegd, dat we ons zelf
maar moesten zien te redden. In No-
vember ging de vaart al dicht en toen
heb ik wat geld bij me gestoken eiv
ben ik naar Amsterdam gegaan, ilaar
den heer Leonard Lang, om een auto
te kopen. Hij kon me nog helpen, aan
één, dichte vrachtauto en die moest
ƒ4500 kosten. Ik betaalde meteen
maar en de chauffeur van den heer
Lang ging met me mee en zou ook
meteen bij mij in dienst komen. Maar
toen we door Diemen heen waren, op
dat beruchte gedeelte van het Zand-
pad, tussen Diemen en de Bijlmer,
waar geen lantaarn brandde en je bij
het mistige weer geen hand voor ogen
kon zien vroeg de chauffeur me:
„Waar breng je me noü?"-
„We gaan naar Nederhorst den Berg",
antwoordde ik.
„Nou maar. daar pas ik voor; dat is
mij te gevaarlijk, ik ga terug."
„En er was niets aan te doen, De
man reed met zijn auto terug naar
den. heer Lang en ik kon op de fiets
naar Nederhorst trappen. De volgende
dag is de chauffeur toen met de
nieuwe wagen naar Nederhorst ge-
komen en de éérste vrachtauto had
z'n intocht in ons dorp gedaan."
Als men de verschillende wasindus-

is 't noodig, eerst in loog te weiken;
Begooten en gespreid op 't veld,
Werd alles door.de lucht herstelt."
Na de betiandeling op' het bleekveld
volgde het drogen aan lange lijnen,
waarbij (evenals bij het bleken) na-
tuurlijk de «weersgesteldheid de voor-
naamste factor vormde; binnenshuis
werd zo goed als niet gedroogd.
Toen de stoommachines haar intrede
deden en er schoorstenen gebouwd
moesten worden, werden deze eerst
van ijzer opgetrokken, met het ge-
volg, dat een regen' van roet neer-
daalde op het wasgoed, dat aan de
lijnen te drogen hing Het duurde toen
niet lang, of men gin^ over tot de
bouw van stenen schoorstenen, waar-,
mede de lastige roetgast verdreven
was \

j
De evolutie van het vervoer

De grote verbeteringen in de- vervoers-
mogelijkheid zijn ongetwijfeld ook
één der oorzaken geweest, waardoor
de Nederhorst den Bergse wasindus-

' trieën tot zulk «en grote omvang en
bloei gekomen zijn. Toer! nog van de
trekschuit gebruik gemaakt moest
Worden; kwam het niet zelden voor,
dat de arbeiders in de wasserijen. in
de nacht 'van Zaterdag op Zondag
moesten doorwerken, omdat men an-
ders niet tijdig genoeg „voor de schuif
van Maandagochtend vroeg' met de
werkzaamheden gereed kon komen.
En die schuit voer maar éénmaal per.
Week! Hoe geheel anders werd dat
alles, toen de vrachtauto's meer en
«leer in gebruik kwamen. In de Ne-
derhorst den Bergse wasindmstrie
Werd tot deze evolutie de stoot ge-
geven door de winter van 1920
De achturige arbeidsdag was inmid-
dels ingevoerd; reeds moesten tal van
meerdere arbeiders aan het werk ge-
zet worden, om de klanten in Amster-
dam en 't Gooi (naar welke streek het
fclantendebiet zich had uitgebreid in
de loop der jaren) op tijd te kunnen
bedienen. Maar toeri de vaart nog

triëlen in Nederhorst vraagt naar de
invloed van de tijdsomstandigheden
op hun bedrijven, ^dan klinken de
antwoorden niet al te pessimistisch.
Vanzelfsprekend zijn en worden nog
moeilijkheden ondervonden. De rant-
soenering van zeep bracht in deri be-
ginne enige bezwaren met zich. maar
ook hiervoor zijn geleidelijk vervan-
gingsmiddelen ingevoerd' en ook wordt
zeep nog in beperkte mate verstrekt,
al is dit kwantum lang niet voldoende
om op de gebruikelijke wijze te wer-
ken. Maar een Nederlandse zakenman
weet zich door heel wat moeilij kneden
heen te slaan en zo hebben zich ook
té dezen opzichte de* Nederhorst den
Bergse exploitanten van wasserijen
weten aan te passen aan de eisen van
het heden De bestelauto's rijden met
generators: sommige met gas en an-
dere met turf en hout gestookt. In elk
geval de klanten worden op tijd
bediend en dit is een factor, welke
onder de gerezen moeilijkheden, toch
heelvwat gewicht in de schaal legt.
Dat een en ander zo'n vlot verloop
heeft, pleit voor de ondernemingsgeest
en de activiteit van de wasindustriëlen
in het landelijk dorpje aan de Vecht.

JOH. CHR W.

BIJ DE FOTO's:
1. Vriendelijk steekt de torenspits van
het oude kerkje in Nederhorst den
Berg omhóbg.
2. Reproductie naar een gesneden
koperen wandbord van J. C Wienecke,
oud-stempeiS3iijder van de Rijksmunt.
3. De was-insiallatie van eet} fabriek
ziet .er wel gen beetje anders uit, dan
de wastobbe van een huisvrouw.
4. Hele beddenlakens kunnen in de
voile lengte onder deze reusachtige
mangel-machine.
5. Zo wordt liet strijken door de huis-
vrouw ook gedaan, maar waar helpt,
zoals hier, een man bij dit werk?

Foto's: A. P.-studio-Breijer.
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Leven, en werk in het Grafische bedrijf
\

an de grafische bedrijven weet
een buitenstaander meestal niet

veel meer dan dat de zaak goed
georganiseerd is. Gaat hij er eens toe
over om zich nader op de hoogte te
stellen, hoe alles zich in de grafische
bedrij f sgemeenschap toedraagt, hij zal
vol respect jitaan tegenover datgene
wat dóór'patroons en arbeiders in de
kwart eeuw van collectieve arbeids-
overeenkomsten werd gebouwd In dit
artikel zullen wij slechts een klein
hoekje van het glasgordijntje dat
buitenstaanders de inkijk in de huis-
kamer van de grafische bedrij f s-

. gemeenschap belet, opheffen. En ons
oog wordt dan getroffen door de grote
vakliefde en vakeer, zoals die in de
grafische bedrijven bestaan.

Liefde voor het vak

in de grafische bedrijven werd niet
volstaan met -regelingen te treffen,
waardoor de welstand en rechtspositie
gediend ziin. Door alle tijden heen
bestond een grote activiteit om het
Vakpeil hoog te houden en omhoog te
brengen om de liefde voor het vak te
wekken en te bevorderen. v
Zelfs perioden van de diepste druk
Waren niet in staat de liefde voor het'
vak maar enigermate te deuken. Een
urgent voorbeeld is wel het hoofd-
artikel in het ..Grafisch bedrijf" het
officiële orgaan van alle grafische
rjatroons In dit hoofdartikel, dat werd
geschreven op een tijdstip, waarop de
papierschaarste en reorganisatie van
de pers. het bedrijf voor ontzaglijke
moeilijkheden plaatst, lezen wij als
aanloop tot eerr vermelding van het
feit. dat 300 jonge of aanstaande
patroons toelatingsexamen zullen
doen voor de patroonscursus het vol-
gende:

„In de allermoeilijkste tijden zijn dik-
wijls de grootste dingen tot stand ge-
komen Midden in de tachtigjarige
oorlog werden universiteiten gesticht.
Ze waren het svrhbool van de onge-
broken kracht, van het ^volksleven.
Nie> bij ae paKken neer zitten.; maar
uitzien naar nieuwe mogelijkheden
Voor het heden, en een stevige voor-
bereiding voor de toekomst Al vallen
dus de slagen op ons grafisch vak, al
brengt het papiergebrek een rigou-
reuze inkrimping van het werk. perio-
dieken en dagbladen, al dreigen de
ernstige moeilijkheden voor de cliché-
fabrieken, we zien verder dan het
Ogenblik, en vragen onszelf: Wat doen
we, om straks sterker te staan in 'ons
vak. om beter de gemeenschap te
kunnen dienen, om de grafische in-
dustrie tot hoger peil op te voeren?
En der middelen is de vakstudie . ."

Het vak beoefenen niet alleen om
daardoor aan de kost te komen, maar
om zichzelf te kunnen uitleven; naar
de werkplaats niet om de slagen van
de hongerzweep te ontkomen maar
uit innerlijke drang; het werken geen
aagelijkse opoffering, maar vreugde,
dat is het, dat het peil van de gra-
fische industrie in Nederland zo hoog
deed zijn en nog steeds om hoog
brengt.

. Leerlingenopteiding

Ieder, die tot het vak wil,toetreden,
moet eerst een opleidingsperiode door-
maken en bij examens aan vrij
strenge eisen kunnen voldoen. De op-
leiding geschiedt of geheel in een der
drie grafische vakscholen of onder
leerovereenkomst in de werkplaats
met aanvullend theoretisch onder-
richt in riijverheidsscholen. Door een
weldoordachte reisregeling- .is geen
enkele leerling, al woont hij in nog
zo'n afgelegen hoekje van het land
van schoolonderricht verstoken. Ter
verzorging dezer opleiding werken
talrijke patroons en arbeiders geheel
belangeloos eendrachtig samen. Voor
de opleiding in de waskplaats zijn
go*de leermeesters nodig; de vakbond
maakt het zijn leden mogelijk voor
een klein lesgeld schriftelijke cur-
sussen te volgen ter opleiding tot de
examens leermeester-gezel, die elk
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jaar worden afgenomen. Zou men
denken, dat het diploma leermeester-
gezel, den bezitter financieel voordeel
brengt, dan heeft men- het mis. De
tijd en kosten van de studie vinden
hun beloning in. de studie en in de •
voldoening dat de opleiding van de
jeugdigen kan .worden verbeterd. ,Het
feit. dat in de afgelopen twee oorlogs-
jaren ruim driehonderd volwassenen
aan het examen voor het diploma
leermeester deelnamen, toont over-
duidelijk, dat ook de arbeiders J.n
zware tijden van geen versagen
weten.

Voortgezette opleiding

Het grafische vak kent bij een ge-
stadig toenemende mechanisatie de
verschillende mode's. (Vergelijk ter
overtuiging maar eens de opvatting
van drukwerk van enige jaren terug
met die van het huidige werk!) Wil
de arbeider ,,bij" blijven, dan kan hij
niet met zijn leerlingenopleiding vol-
staan. Na het vakexamen wordt •de-,
arbeider dan ook opgevangen tn ,de
studieclub, waarin hij kan blijven ver-'
keren tot zijn pensioengerechtigde
leeftijd. In elke afdeling van enige
betekenis heeft de vakbond zijn
studieclub. In het winterseizoen wor-
den eens per week of per -veertien
dagen samenkomsten gehouden.
Daar worden dan de technische moei-

• lijkheden van de dag besproken. Er-
varingen worden uitgewisseld, nie-
mand "wordt daarvan armer, maar
allen rijker. Lezingen door speciaal
daartoe opgeleiden worden gehouden.
Cursussen, prijsvragen, filmavonden
en tentoonstellingen georganiseerd.
Zomers worden excursies gemaakt
naar interessante bedrijven. Dit
studiewerk wordt geleid door een vak-
technische dienst. Deze stelt in
samenwerking rrfet de grafische .vak-
scholen technische werken samen, die
aan de leden van de clubs gratis wor-
den uitgereikt. • Het drukken van deze

. uitgaven verschaft de scholen doel-
matig oefenwerk en de arbeiders op
de du>r een mooie vakbibliotheek.
Het is wel overbodig te. vermelden,
dat deze (jaarlijks 30 a 40!) uitgaven.
die elk een serie vragen bevatten op
de studieavonden druk bestudeerd
worden. De vaktechnische dienst be-
zit bovendien -nog een uitgebreide
vakbibliotheek, waaruit de arbeiders
kosteloos de door hun verlangde boe-
ken kunnen lenen. Ook verdienen nog
vermelding de talrijke schriftelijke
cursussen, die'de deelnemers tot ver-
hoogde 'kennis van vakonderdelen
brengen. . •

Technische tijdschriften

Reeds gedurende een vijftiental jaren,
geeft de vakbond aan al zijn leden
een vaktijdschrift „Ons Technisch
Maandblad" genaamd. Dit tijdschrift
moet men gezien hebben om het naar
juiste waarde te kunnen schatten. Wij
hebben voor ons liggen de laatste
nummers en worden telkens weer ge-
troffen door de wetenswaardige in-
houd, de frisse opvatting en de origi-
nele en zeer goede technische ver-
zorging. Het laatste nummer is-geheel'
in het teken gebracht van de papier-"
besparing. Door tekst en voorbeeld
worden de patroons en arbeiders ge-
wezen op de noodzaak en de mogelijk-
heid van bezuiniging in het gebruik
van het voor de grafische bedrijven
onontbeerlijke materiaal. Uitvoerig
worden diverse vervangingsstoffen
besproken.
Een prijsvraag voor de beste adviezen
om tot bezuiniging van materieel,
kracht e.d. te komen wordt, in samen-
werking met het Rijksbureau' voor de
Grafische Industrie en de Econo-
mische Voorlichtingsdienst georgani-
seerd.
Een schat van kennis wordt door de
redactie over de duizenden lezers uit-
gestort. Zelfs voor niet-ingewijden in
het grafische vak is dit blad door zijn
prima verzorging, waaraan de beste
Nederlandse drukkerijen meewerken,

het bezien ten volle waard.
De confessionele grafische vakbonden
gaven ook sedert een aantal laren in
samenwerking een technisch tijd-
schrift getiteld „Vakstudie" uit Dit
tijdschrift muntte evenals „Ons Tech-
nisch Maandblad steeds uit door een
goede verzorging. Te betreuren was
het echter, dat alle energie niet kon
worden aangewend voor het uitgeven
van een gezamenlijk technisch tijd-
schrift De inhoud en omvang zouden
winnen, omdat het publiceren van
bijna gelijke artikelen achterwege zou
kunnen blijven. Door de bekende be-
ëindiging van de werkzaamheden der
confessionele vakbonden in Septem-
ber j.l. bestond ook de kans dat de
jaargang van Vakstudie niet compleet
zou worden. Dit ten nadele van de
abonné's (in de confessionele bonden
betaalden de leden voor het tijdschrift
een gering abonnementsgeld) en van
de arbeiders in de drukkerij waar het

tijdschrift werd vervaardigd Teneinde
dit te voorkomen. - werd de redactie
van Ons Technisch Maandblad opge-
dragen de jaargang te voltooien, om
daarna in 1942 één groot technisch
tijdschrift te verzorgen, waarvan de
drukkerij van Vakstudie een deel zal
krijgen te vervaardigen. Door deze
maatregelen is voor ieder schade uit-
gesloten en winst gewaarborgd. Het
eerste nummer, dat door de nieuwe
redactie in een zeer korte spanrte tijds
moest worden gereedgemaakt kan
terecht een juweeltje van grafische
drukkunst worden genoemd. De re-
dactie en drukkerij Vada hebben met
deze prestatie alle ^er ingelegd Over
de inhoud valt ook niets dar ocneds te

^vermelden. Dit nummer onder de
nieuwe geconcentreerde redactie, is
dan ook voor allen een verheugende
openbaring.

Waf nog gebeuren gaat

Speciaal naar aanleiding van het bo-
venstaande zijn onderhandelingen
gaande met de Bedrijfsgroep Grafi-
sche Industrie, waarbij alle grafische
patroons ""zijn aangesloten, waar-
van het vermoedelijke gevolg zal
zijn, dat het dóór de Algemene Neder-
landse Typografenbond uitgegeven
tijdschrift zal gaan gelden voor alle
georganiseerde patroons en arbeiders.
Dpor deze samenwerking, die dan ook
in de redactie tot uitdrukking zal
worden gebracht, zullen de inkomsten
groter zijn en zal een technisch tijd-
schrift tot stand komen, waarop Ne-
derland trots kan zijn. Een tijdschrift,
dat gevuld zal -worden door'voor aan-
staande vaklieden, met steun van de
vele bestaande instituten voor tech-
nisch en natuurwetenschappelijk on-
derzoek en verzorgd zal worden door
een keur van vooraanstaande druk-
kerijen onder leiding van een redac-
tie, die reeds jarenlang blijk gaf deze
kunst op meesterlijke wijze te vér-
staan. Wij eindigen, door nogmaals
aan te halen het uit ons hart gegre-
pen Hollands, dat in het „Grafisch be-
drijf" te lezen stond: „Niet bij de
pakken neer zitten, maar uitzien naar
nieuwe mogelijkheden voor het heden
en een stevige voorbereiding voor de
toekomst."

J. Velthuizen.

Correspondentie, de algemene
redactionele leiding van tiet
weekblad „Arbeid" betref rende,
richte men aan den Hoofd-
redacteur van het wselfblad
„Arbeid". Postbus 100. Amster-
dam Geen persoonsnaam ver-
melden!
Bi] 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:

Afwilckeling Augustus-wedstrijd
Bij het oplossen van deze vraagstuk-
ken zijn enige lezers tot interessante
bevindingen gekomen. Om te beginnen
bij klasse A.^is no. 3 ook op een andere
manier gewonnen, n.l. door 35—30
(24x35), 34—30 (35x24), 47—41 (36x
47) 40—35 (47x22); 45—40 (27x38),
35—30 (24x35) , 39—33 (22x39) . 44X4
en 4x47 In no. 5 zit nog een winnend
verloop, met een alleraardigst eindspel
als slot. Wit 43—3a- (37x46. gedwon-
gen), 33—28 (22x42), 48x28 < 4 6 x 4 0 > |
35—30 (25x341,44x35 (14x25). 3x21.
Natuurlijk geldt een winst steeds als
een goede oplossing, maar na de slag
3x21 is het niet voldoende, dit eind-
spel maar als „gewonnen" ter zijde te
leggen. De winst moet aannemelijk ge-
maakt worden' en dat is ze nu nog
lang niet. Wel-mag zwart niet 45-J%0
spelen, wegens wit 21—17, maar wit
heeft nog moeilijkheden te overwin-
nen. Zwart kan eerst met 6—11 offe-
ren, wit 16x7 en nu zwart 45—50 Nu
moet nog aangetoond worden, dat wit
35—30 speelt, zwart 34—40 (op 34—39
wit 7—1 eri 1x45). wit 21—43. zwart
25x34,'wit 43x25. zwart 40—45, wit
7-—l, met winst, want op zwart 50—28
speelt wit l—40 of wel 49—44 en 1-̂ 6.
Jammer voor degenen, die verzuimden
dit aan te geven, maar aan de andere
kant niet meer dan billijk voor de-
genen, die zorgvuldig te werk zijn
gegaan. Daar is het nu eenmaal een
wedstrijd voor. Alleen als de winst
overduidelijk blijkt, kan het slot
achterwege worden gelaten.
In.no. 10, dat vervallen is, kan men
de stelling redden door schijf 48 op
47 te zetten of 46 op 47. Deze opmer-
king is van de heren G. Robijn te Lei-
den, A. Corstanje te Goes 'én H C.
Burghart te Den Haag. In klasse B
no. 6 wint wit eveneens door 30—24,
47—41, 38—33 en 33x42, waarna neg
het eindspel moet worden aangegeven.
Deze opmerkingen getuigen van de

- ernst en animo, waarmede de' vraag-
stukken worden bestudeerd. Ten slotte,
als antwoord op verschillende'vragen?
Als het slaan van zwart verplicht is,
kan wbrden volstaan met alleen de
zetten van wit aan te geven. Men moet
dan wel zo.rgvuldig zijn met noteren,
want de eventuele schrijffouten zijn
voor rekening van den afzender.
De prijzen zijn gewonnen door:
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Klasse A
Piet Gardlen, Jan Kobellstraat 58, Rot-

térdam-West
J. Sprangers, San. „Zonnestraal", Hil-

versum.
A. Corstanje, Oostsingel 28, Goes.
P. Hofman, Beyenhofstraat 39, Leeu-
; warden.

N. Dekker, Jan Windhouwerstraat 4,
Zaandam.

Klasse B

A. Terpstra, A. P. Pokkerstraat 22 A,
Groningen.

F D Hubregtse, Broekhin Zuid 37,
Maasniel.

P. J. v. Loon, Vlimmenhoefstraat 13 F,
Tilburg.

C. J. de Korte, Verbrandestraat 36,
Tholen.

L. J. Dieleman, Willemstraat 3, Hoek-
(Zeeland).

De prijswinnaars ontvangen een lijstje,
waaruit zij een boekwerk kunnen kie-
zen.
De volgende week geven wij d.e vol-
ledige» erelijst van hen, die gelijk met
de prijswinnaars eindigden. Ook zij,
die slechts een geringe achterstand in
deze moeilijke wedstrijd hadden, wor-
den vermeld.

September-wedstrijd
Het vraagstuk van P. Flourens (no. 2
in klasse A) in de September-wedstrijd
kan vervallen. Na 45—40 (36x47) 29—
23 (19x39), 49—43 kan zwart n.l. ook
naar veld 6 slaan. Er worden dus in
totaal , zeven oplossingen in de A-
klas'se gevraagd.



parmant genoeg en is er bijna even
trotscta op als vader en moeder, die
zijn eerste weifelende pasjes aange-
moedigd en geleid hebben. Zpo zal
het nog ta! van jaren blijven, want om
later „op eigen beenen te staan" be-
hoeft het kind nog lang Uw steun en
raad. De geldelijke zorgen die daar
bijna altijd mee gepaard gaan, zullen
véél lichter tellen indien U tijdig een -,
passende verzekering hebt afgesloten
bij „De Centrale" - de maatschappij
voor werkend Nederland. Spreek .er
eens over met onzen agent, die U
gaarne bezoekt en van advies dient,,
zonder eenige verplichting voor U.

OP TyD VOORKOMT SPIJT.\',
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E en onzer lezeressen uit Eindhoven
Is de wanhoop nabij Zij schrijft

ons. dat in twee stoelen van haar
ameublement, dat drie jaar oud is
en dat met pluche is bekleed, lelijk
de mot zit. Een rood wollen jurkje,
dat in een kast hing. van naftaline
en tabaksluchl doortrokken, is ook
totaaLbedorven. .,Wat moet ik~toeh
tegen deze mottenplaag doen" zo
eindigt zij haar klacht.
Als goederen reeds door de mot zfin
aangetast dan is er weinig meer aan
te veranderen. Het beste is de stoelen
opnieuw te iaten bekleden. Het wol- .
len jurkje moet. als het werkelijk zó
bedorven is als onze lezeres schrijft,
met den vuilnisman worden meege-
geven. Door verbranding worden de
mottenlarven, die in het kledingstuk
zitten, totaal vernietigd In de vod-
denzak zou het kwaad zich nog maar
uitbreiden.
Is het jurkje evenwel. nog te. repa-
reren. dan moet het eerst uitgeklopt
en in de zon .worden gehangen. Door
het kloppen vallen de moteieren ulr,
de sterf en de zon verdroogt de larven.
Na deze behandeling moet het kle-
dingstuk goed worden nagekeken of
er eventueel nog eieren en larven
aanwezig zijn. Daarna kan het jurkje
worden bij gestopt of versteld. Heeft
onze lezeres nog een lapje stof van
het beschadigde kledingstuk, dan kan
zij, door daar de draden uit te trek-
ken het jurkje onzichtbaar stoppen.
Daar wij van verschillende kanten
brieven over 'hetzelfde onderwerp
kregen, willen wij de mottenplaag
ietwat uitvoeriger behandelen.
Vele mensen verkeren in de veron-
derstelling, dat motten alleen des
zomers kwaad kunhen doen. Dit is
niet waar! Vooral in de kasten van
onze woonvertrekken, waar 's winters
wordt gestookt, komen de motten het
gehele Jaar door tot ontwikkeling.
Het is dan ook noodzakelijk, de kle-
ren geregeld te borstelen en uit te
kloppen, terwijl het ook geen kwaad
kan de kleren zo nu en dan. bijv.
eens in de drie weken, buiten in de
frisse lucht te hangen.
Dit alles geeft natuurlijk heel wat
extra werk, maar dat zullen wij er
vooral in deze tijd, nu we zo extra
zuinig op onze kleren moeten zijn
graag voor over hebben.
Voorkomen is nu eenmaal beter dan
genezen en . . . hebben de motlarven
zich in. een kledingstuk genesteld,
dan is het in korte tijd geheel be-
dorven.

motten
wol en bont, maar ook zijde is niet
veilig voor deze insecten. Goederen,
die gewassen kunnen worden, moeten
daarom ook eerst een wasbeurt heb-
ben, voor zij worden weggelegd.
Andere kledingstukken hangt men
enige tijd in de buitenlucht. Dan
worden ze geklopt en geborsteld Men
vouwt'het goed daarna op en -strooit
er wat globa* of een ander 'goed an-
timotmiddel tussen. Vervolgens pakt
men het kledingstuk ii* kranten, die.
met een gegomd strookje worden
dichtgeplakt.
Er zijn tegenwoordig motzakken in
de handel. Deze zijn echter nog al
kostbaar. Heeft men~ evenwel een
duur kledingstuk, dan is het toch de
kosten wel waard, zich zo'n zak aan
te schaffen'.
Tapijten en stoelen, die geregeld met
de stofzuiger worden bewerkt, worden
door de motten wel met rust gela-
ten. Zij zoeken bij voorkeur rustiger
plekjes op, zoals het vilt, waarmede
de hamertjes en andere onderdelen
van een. piano zijn bekleed, of de
kleren, welke in -een donkere kast
hangen en alleen zo nu en dan wor-
den gedragen

'

In deze tijd van textielschaarste, nu
we niet zo gemakkelijk aan nieuwe
kleren kunnen komen, is oppassen
dug dubbel geboden.
Het eenvoudigste middel om deze

rteji merleriellnii.)

Verlicht Uw rheumatiekpijn!
Maak zelf deze doeltreffende linimeiit,
Voor deze uitstekende rheumatiek-olie
heeft ü slechts noodig: 15 gram
Rhreurnagic-olie en 85 gram terpentiin
die U beide bij Uw apotheker of
drogist vindt. Vermeng het in • een
schoone flesch door goed te schudden.
Bet de pijnlijke plaatsen ermede; niet
wrijven of masseeren. Het zal U goed
voldoen. Maak het vandaag nog klaar!
Indien U geen terpentijn vindt, neem.
dan een zelfde hoeveelheid brand-
spiritus.

schadelijke insecten te bestrijden is
- zoals uit het voorgaande wel blijkt
- licht en lucht tos te laten. Twee

artikelen, die zonder geld en zonder
bon te krijgen zijn en waar .wij dus
niet zuinig op behoeven te zijn!
Verder is het van belang, de kleren-
kasten goed schoon te houden en
vooral de naden tussen de planken
goed onder handen te nemen. Lysol
en andere insecten vergif ten kunnen
daarbij uitstekende diensten bewij-
zen
Tenslotte nog een ensel woord over
onze meubelen en tapijten. Er zrjn
tegenwoordig inrichtingen, die zich
belasten met het blijvend motvrij
.jnataen van deze goederen. Men
noemt dit ook wel eulaniseren, een
procédé, waarbij blauwzuurgas de
hoofdrol speelt. Voor den gemiddel-
den arbeider zijn de kosten échter
nog veel te hoog, zodat hij bij de
mottenbestrijding voorlopig nog wel
zijn toevlucht zal moeten nerneh tot
de middel-en, welke wij in dit motten-
artikelt.le hebben besproken.

Wanneer wij in huis motvliegjeszien,
is het kwaad in de reg'el al geschied.
Het zijn juist de larven van de mot-
ten. die de ravage in onze , kleren
aanrichten. Die motlarven zijn ware
veelvraten: zij banen zich. al etende,
een weg door de stoffgn heen. Gedu-
rende de winter schijnt hun honger
niet zo erg groot te zijn. Ze eten dan
veel minder, maar toch nog voldoen-
de om het goed soms onherstelbare
schade te ^rokkenen: Teger, het
vroege voorjaar gaan de larven zieh
ontpoppen "*en na korte tijd komen
reeds de kleine vlindertjes te voor-
schijn In de middenzomer leggen de
wij t , les weer eieren op de meest ver-
borgen plaatsen van onze Kleding-
stukken en omdat daaruit weer de
niets ontziende larven komen, is het
dus zaak, dat »we de motten zo wei-
nig mogelijk gelegenheid 'geven zich
in Kasten e.d te vestigen. Zijn ze er
per ongeluk toch ingekomen, dari
dienen we de la-rven gedurende de
winter zoveel mogelijk te vernietigen.,.
Hoe minder we hen met rust. laten,
hoe beter'

Een eerste vereiste is dat we kle-
dingstukken. die voor geruime tijd
mopten worden opgeborgen, zo zorg-
vuldig mogelijk behandelen Zij moe-
ten atror.dig worden gereinigd. Niet
alleen moeten ze stofschoon. maar
OOK v jekvr r j worden gemaakt. Vlekken
hebben een oijzondere aantreumngs
kracht voor de motten. -Niet alleen

Smakelijke kerfstmaaitijd
Een jeugdherinnering brengt me er
toe om u een gerecht te beschrijven,
dat.in deze tijd van het jaar uit-
stekend op zijn plaats is, terwijl het
bovendien volkomen klopt met onze
tegenwoordige pogingen om zo zuinig
mogelijk met onze brandstof om te
gaan.
Wat aan deze maaltijd in mijn kin-
derjaren reeds dadelijk iets merk-
waardigs gaf, was het feit, dat we
dan niet^van platte , borden aten
maar dat er met diepe borden ge-
dekt werd Op die 'oorden kwamen
eerst de warme aardappelen met
daarnaast een flinke portie heel fijn-
gesnipperde rauwe andijvie; er werd
dan nog een schepje gestoofde bieten
bij gelegd en tenslotte werd alles rij-
kelijk overgoten met zure saus, waar-
in gewoonlijk gesnipperde uien wa-
ren meegekookt.
Het was erg lekker, die combinatie van
warm en koud, van gekookt en rauw.
Sommigen offber u kennen het- ge-
recht misschien, want in enkele
streken- van ons land komt het ge-
regeld in de bieten-en-andijvietijd
voor. Wie er nog nooit van gehoord
hebben, kunnen met het volgende re-
cept gerust de kennismaking wagen:
de maaltijd wordt vast en zeker een
succes. Maar.. . dekken met d i e p e
borden!

Andiiviesla met bieten, aard-

appelen en uiensaus
(voor 4 volwassen personen)

2 k.g. aardappelen, 500 gr. (l pond)
andijvie. 500 gr. (l pond) gekookte
bieten. 250 gr. <i pond) uien. f- 1.
taptemelk, 40 gr. (2 afgestreken eet-
lepels) boter. 50 gr. (i ons of 5 afge-
stieken eetlepels) bloem, een scheut j e
azijn, wat zout
Begin met de d t ' d i jv i e schoor: te ma-.
ken en 'doe daartlij alleen de werke-

lijk slechte bladeren weg; gebruik
dus zoveel mogelijk ook de groene
buitenste bladeren, die voor de voe-
ding de meeste waarde hebben. Was
de groente zorgvuldig en snipper ze
dan zo fijn mogelijk; laat ze in een
vergiet uitlekken en sla ze tenslotte
liefst nog in een schone doek uit, tot
ze geheel droog is.
Zet de niet geschilde, maar goed
schoongeboende aardappelen op met
een bodempje water, _breng ze vlug
aan de kook. laat ze op een zacht
vuur gaar en droog koken (ongeveer
i uur) én schud ze even om. tot ze
kruimig zijn.
Maak. zodra de aardappelen zijn op-
gezet, de gekookte bieten schoon (in
plaatsen, waar ze niet in gekookte
vorm worden verkocht, zal men ze de
vorige dag moeten koken); schaaf ?,e
in dunne plakjes, doe ze met een
klein, scheutje azijn -in één schaaltje-
en laat dat op het omgekeerde deksel
van de aardappelpan warm worden.
Laat voor -de saus de gesnipperde-
uien met de boter in een gesloten
pannetje gaar worden, af en toe roe-
rende om te voorkomen, dat ze bruin
worden. Strooi er de bloem over en
meng die gelijkmatig door de gare
uien; giet er dan, voortdurend roe-
rende. langzamerhand de melk bij
en laat de saus even doorkoken tot
ze voldoende gebonden is. Maak ze
op smaak af met wat zout. een

• scheutje azijn en misschien wat
peper.

De plattelandshuisvrouw, die in haar
moestuin wellicht voor snijbiet heeft
gezorgd, kan ook die groente uitste-
kend --- op dezelfde wijze als andij-
vie — met aardappelen, bieten en
-saus tot een maaltijd combineren.
Van de schoongewassen snijbiet wor-
den dan zowel -de stengels als de
bladeren in zeer dunne snippers ge-
sneden.

C O R R E S P O N D E N T I E
Mevr. S T.—W. te Z. --Hoe zouden
wij moeten beoordelen, waar u die
vier hectoliter brandstoffen moet op-
bergen?,. Wanneer er geen bergruimte
is, zult u die moeten maken of er
desnoods een kast voor moeten ont-
ruimen. Die witte njuur is het ergste
niet. Het zwart worden kunt u voor-
komen, door er een stuk karton tegen
te plaatsen. In het ongunstigste ge-
val zult u het muurtje in het voorjaar
moeten witten. Kou lijden is veel
erger!

Mevr. K. V.—H. te P. — Tot onze
spijt kunnen wij uw vraag niet be-
antwoorden. Het is nl niet gebruike-
lijk onder „correspondentie" bepaal-
de merken aan te bevelen.

Mevr. Th. v. d. S.—L. te A. - - Voor
zover ons bekend is, moet het door U
bedoelde ornament niet worden inge-

, leverd. Te meer' niet, omdat u het
dagelijks gebruikt. Wilt u zekerheid
hebben, dan is het beter op het bu-
reau van inlevering uw licht op te
steken.

Mevr. C. B.—G. te K. — Een der
middelen om op uw gasrekening te
bezuinigen is, de was niet te koken.
Laat het goed vóór het wassen eeii
halve dag in de week staan. Het re-
sultaat zal er waarschijnlijk niet
minder om .zijn.

Mevr. M. V. M. — D. te R. — Dat U
zo vaak kortsluiting krijgt wanneer
u de stekker aan de stofzuiger be^es-
tigt, moet toch een oorzaak hebben-
Mogelijk past de stekker niet goed en
wordt daardoor bij het inschuiven
sluiting veroorzaakt. Veel mensen be-
gaan de fout, de draad* eerst onder
stroom te zetten. Dit nu is heel ver-
keerd. Eerst de contra-stekker aan
het apparaat bevestigen en dan pas
de andere stekker in het stopcontact
doen!

„Lezeres" — Wanneer naam en adres
van de afzendster ontbreken, kunnen
wij de vraag niet beantwoorden. Als
u uw initialen om de een of andere
reden liever niet in de krant heeft
kunt u ons dat verzoeten.

Mevr. N. d. G.—E. te L. — Het is niet
alleen onhygiënisch, maar ook in

%hoge mate ongezond voor de kleine
meid, de poes op haar bedje te laten

-slapen. Denk alleen maar aan de
losse haren van het dier!

Mevr. J. K. te 's-G. — De heften van
uw messen zijn bedorven door het so-

» dawater.*- Zelfs' als er geen soda i°
zit, moet men messen nooit in heet
water laten liggen.

Mevr. R. B. te H. -- We zullen pro-
beren het door u gewenste patroon
nog voor het invallen van de winter
te publiceren, maar we kunnen u dit
tot onze spijt niet beloven.

Mevr. F. de J.—R. te R. — De doK-
ter zal het u helemaal riiet kwaliJK

nemen, als u hem daarvoor op het
spreekuur lastig komt vallen. Als het
niets blijkt te zijn, bent u gerustge-
steld en als het wel wat is zal
dokter u prijzen, dat u er zo
bij bent geweest.

i
Mej O. J. N. te M. — AJle surrogaten
staan onder «ontróle van de Waren-
wet Wanneer zij schadelijke be-
standdelen bevatten, mogen ze nie'
worden verkocht

Mevr. S. T v. d. H. te D "Probeert
u de transpiratievlekken uit uw Se"
kleurde japon te verwijderen door ze

met azijn .of' ammoniak af te wrÜ'
-ven. Is het een wollen japon (uit iï*
brief blijkt dit niet) dan zal er waaf'
schijnlijk niet veel aan te doen zij P'

Mevr. v. A.—Sm. te A. Kan de voile

van haar hoed. dit5 zo slap is gewor-
den en die zij bovendien wat wil op-
frissen, eerst in een koud sopje waS'
sen. Dan de voile in water, waar "eïl

blaadje witte galantine ie ib op8e'
lost., stijven en nat op ma^i spannen-
De voile zal dan weer als nieuw
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[GOED WASSEN
kunnen doordrukken bï.i de persing
der rollen.

4. Drukknopen, haken en ogen be-
schadigen de rollen; drukknopen
worden lam. Stenen en paarlemoeren

e juiste wijze van wringen wordt
nog lang niet -in elke huishouding

|*fègepast. En toch wordt door ver-
£eerd wringen onnoemelijk veel goed
bedorven. De meeste stoffen, waar-
"ft huishoud- en lijfgoed vervaardigd
2l3n. bestaan uit twee stel draden:

*• lèngtedraden, die evenwijdig me,t^
öe zelfkant lopen.

J- breedtedraden, die de lengtedraden

.te lengtedraden zijn altijd het ste-
v'8st. Daarom moet een stuk wa£-
^ed dan ook altijd in dé lengte ge-
J*öngen worden; wringen we dwars,
~an knappen de veel minder sterke
j^eedtedraden des te eerder.
°en uitzondering hierorj maakt men
J*t het wringen . van dweilen en
jukken uit baddoekstof vervaardigd.
^•ten we bij baddoeken goed toezien
j* de lange kanten zoompjes of zelf-
*anten vertonen; maar steeds in de
rjchting van de zelfkanten wringen.

verlopen, ja tricotgoed zelfs na drogen
direct opgevouwen kan worden.
Wringers komen voor met en zonder
opstand; de eerste zijn het best, om-
dat bij deze soort minder kans oe-
staat, dat het goed met de vette
machinedelen in aanraking komt.
Wringers komen in prijzen van •ƒ 7—
ƒ 12 en ƒ 20—ƒ 25 voor.
Ook hier is de waar naar zijn geld.
Bij de duurdere soorten zijn de
assen der rollen ingesloten; men ziet
ze bij afb. e duidelijk liggen; deze
assen verschuiven gemakkelijk; de
machine van afb. d is daarom beter.
Hier lopen de assen bovendien op
kogels, zodat het draaien licht en de,
machine veel minder gauw aan slij-
tage onderhevig is.
Bij het kopen van een wringer infor-
Hiere men of de rollen tegeh heet
water en heet sop bestand zijn.
Bij brede rollen (36 cm.) behoeft men
klein goed niet dubbel te vouwen en
kan enige stokken op elkaar leggen.
3 a 4 doeken kunnen dubbel gevou-
wen op elkaar door de wringer;
Vouw de doeken zó dubbel, dat de,
zelfkanten „recht" blijven, leg de
zoorrtpjes onder elkaar. De zoompjes
worden tussen de rollen gebracht.

zijden. Kunst-

komt. Na 5 a 10 minuten draaien is
het goccJ ..striikdroog".
Alle weefsels, ook zeer oud goed, kun-
nen zonder enig bezwaar in de cen-
trifuge behandeld worden. Er is
slechts één bezwaar te noemen: de
hoge jjrys'
Wollen, melkwollen,
, zij den en celstof-
weefsels worden
uitgeknepen in
baddoeken.
Het stuk wordt
uitgespreid op een
baddoek; doek en
wasgoed worden
stevig opgerold
Deze rol wordt in
drieën geslagen en
zolang „gekneed"
tot • het meeste
vocht in de bad-
doek is gedron-
gen.

^ Daarna spreidt men het stuk uit op •
'een droge baddoek en laat het lig-

gend drogen.
Zijde, kunstzijde en celstof kunnen
na uitknijpen gewoonlijk dadelijk op-
gestreken worden.

knopen gaan stuk; dus het goed door
de wringer halen tot aan de knopen.
Zie afb. h.
Linnen knopen kunnen naar binnen
geslagen worden.
Uit het zeepsop hale men alleen het

°°venstaand plaatje laat u zien, hoe
„dwars" wringen de tarèedte-

n geknapt zijn. '
is een zwaar werk, vooral

P^ de grote was. waar zovele stuk-
Ken zo dikwijls gewrongen moeten
Worden. Daarbij zijn er grote stuk-
*en bij, lakens b.v., die moeilijk te
hanteren zijn. Vragen we daarvoor
h^lp, zodat nu aan beide zijden van
het wasgoed getrokken (wordt, dan
"Joint dat stuk er niet-be'st af.
^ïn die hulp uit te_ sparen, zijn er
"*ashaken" in de handel gebracht.
% de onderstaande tekening
kunt u zien, hoe die ge-
bruikt worden. De weefsel-

kunnen nu nog ster-
getrokken worden, zodat

deze haak toeter „was-
vemieler" had kunnen noe-

beter zijn de wringers met
°utomirollen. Door het wasgoed tus-
B®Q de gummi-rollen te brengen, per-

deze veel meer vocht uit het
dan dat men het met de

hand zou kun-
nen. Daarbij wor-
den noch lengte-
nóch breedtedra-
den getrokken, ze

jl i j blijven recht lig-
gen, zoals afb. c

JJ te zien geeft.
Vlug drogen is voor

Wl
Jijft
flan.

het lang in
wasgoed gewenst,

vochtige toestand,
verzwakt 'de vezel en is het weef-

^ eerder versleten. Bovendien wor-
n door de wringer kreukels verwij-

1 zodat het goed glad opdroogt;
en strijken dus vlugger kan

Zorg, dat deze doeken gelijk van
grootte zijn; is er een kleinere doek
tussen, dan worden de uitstekende
kanten van de grotere doeken min-
der geperst en blijven nat.
Regel de ruimte tussen de rollen
naar de dikte van het goed; door de

* schroef losser te
draaien, wordt de
opening wijder.
Maak van tijd tot
tijd de machinedelen

met petroleum
schoon en smeer ze

met machineolie,
waaraan è petroleum
is toegevoegd; de
mactiine is dan ge-
makkelijk te draaien
en slijt minder.
Het aandrijven der
wringmachine met
een electrische mot'or
blijft altijd „min of
meer gevaarlijk; er

bestaan machines
met een veiligheids-
raam. Door een slag
met de hand op het
raam valt de ma-
chine uit elkaar en
wordt de druk op de
rolle"n opgeheven.
Versleten rollen kun-
nen door nieuwe ver-
vangen worden. Op
goede wringers wordt

8—10 jaar garantie gegeven. De
. meest moderne wringers kunnen door
omstelling van. d*e klemschroeven ook
als mangel gebruikt wordelti.
Zie afb. f en g.
Voor het wringen van tricot en taad-
doekstof biedt de wringer een ware
uitkomst.
Niet met de wringmachine te behan-
delen goederen zijn:

j t

\. Gesteven goed. Hierbij zou men te.
groot stijfselverlies krijgen; ook komt
veel stijfsel op inplaats van in 't
wasgoed, 'hetgeen het strijken be-
moeilijkt.

2. Dikke gebreide en gehaakte wollen
kledingstukken rekken uit en verlie-
zen hun veerkracht.

3. Gekleurde stoffen, die afgeven,

'JU

goed dan door de 'wringer, wanneer
het sop niet vuil is, anders perst men
de vuildeeltjes weer in de vezel.
De droogpers. Zie afta. i.
Hierin kunnen enige stukken tegelijk
behandeld worden. Het wasgoed heeft
ook hier niet te lijden.
Het goed moet alleen meer „geplakt"
(= uitstrijken van kreukels met de
vlakke hand) worden. /

Centrifuges werden vroeger uitslui-
tend in wasserijen gebruikt; thans

zijn ze ook voor huishoudelijk gebruik
in de handel.
Bij énkele soorten wasmachines zijn
kleine centrifuges aangebouwd, ze
zijn echter ook afzonderlijk verkrijg-
baar. Zie afb. j.

Ze bestaan uit
een geperforeerde
trommel, die zeer
snel in een meta-
len mantel draait.
Het natte wasgoed
wprdt in de trom-
mel gepakt. Dit
inpakken móet ge-

, " lijkmatig gebeu-
ren, ook jnag er geen goed dwars over
het andere gelegd worden. Door -de
middelpuntvliedende kracht wordt het
goed tegen de geperforeerde wand
geslingerd, waarbij het water door de
gaatjes in de metalen mantel terecht

H.

Kledingstukken met kans 053 „door-
lopen" worden op bovenstaande wijze
behandeld. Dubbele delen, ta.v. mou-
wen, worden opgevuld met lappen of
doeken, zodat de stof nergens op af
kan geven.

J. COLLENTEUR.
Nadruk verboden.

NUTTIGE WENKEN
Wasmisère

Mevrouw N. te Zwolle heeft bij het
wassen een gekleurd kleedje op een
blauw overhemd gelegd. Nu zijn er op
het overhemd lelijke vlekken gekomen.
Weet u een middel om deze er weer
uit te krijgen? vraagt zij.
Onze lezeres kan het- overhemd opnieuw,
een wasbeurt geven.^Wij zijn echter bang
dat het kwaad daar niét meer mee te
verhelpen is.
Zitten de vlekken niet in het front
zodat deze niet, te zien komen, dan
zouden we er ons verder niet bezorgd
over maken.
Is» het overhemd niet meer te dragen,
"dan kan onze lezeres — tenminste als
het een katoenen overhemd i« - nan
de twee kwaden het beste kiezen en
het overhemd bleken. Dan vooral ^oed
naspoelen en door .sterk blauwselwater
halen.
Dit laatste om de kleur weer wat op te
halen.

Inktvlekken
De 10'jarige Greet Vellinga, vraagt hoe
zij inktvlekken uit haar bureautje kan

' krijgen.
Zij kan eerst proberen de vlekken te
verwijderen door er wat sigarenas op te
strooien en er dan met een kurk over
heen te wrijven.
Als dat niet helpt, dan met heel fi jn
scbuurpapier de «pp.ken afschuren Ze
krijgt dan wel een lichtere plek. maar
misschir^ 'TI haar vader dat niet beits
een beetje bijkleuren.



VOOR DE JEUGD

Babbeltje
van Oom Niek

M'n beste neven en nichten.
Een groot aantal van mijn neven en
nichten schijnt er benieuwd naar te zijn,
of ik al eens hier geweest ben — of ik
daar al eens was. Deze week vroeg
mij een nicht — ik geloof, dat het een
Arnhemse was. — of ik al eens in een
dierentuin was. En nu antwoord ik: en
of Verscheidene dierentuinen van ons
lana heeft Oom Niek al eens met een be-
zoek ..vereerd" — wel ja. waarom zouden
we niet eens hoog van de toren blazen?!
— en in de mooie dierentuin van Amster-
dam in Artis. was ik vele malen.
In dat Artis — ook heel veel neven en
nichten buiten Amsterdam kennen die
mooie dierentuin — heeft oom Niek eens
met den directeur rondgewandeld en ook
eens een keer met den inspecteur voor de
levende have. met den heer Portielje Dat
is misschien het prettigste wat er is: als
je met mensen die heel veel verstand van
dieren hebben door een tuin als Artis
wandelt. Zo ben ik met den directeur

in de apenrots geweest: eerst over
een smal plankje over een brede sloot, die
om deze nieuwe verblijfplaats is gegraven
en dan door een deur de rots in. Meneer
Portielje maakte Oom Niek zelfs be-
nauwd, toen hij hem meenam naai het
hoefdierenveld Dat is een miniatuur
woestijn, die ook weer door e6n orede
sloot van het overige gedeelte van de tuin
is afgescheiden. De inspecteur wist even-
wel, hoe hij op het veld moest komen en
Oom Niek liep maar achter hem aan Je
denkt dan zo: die meneer zal wel weten,
wat hij doet en die zal er heus wel voor
zorgen, dat er niets gebeurt. Toch was het
een heel vreemde gewaarwording, -dat ik
plotseling temidden van een heel stel
ezels stond. ,,Dat zijn wilde ezels", zei
m'n geleider. Dan liep er nog een grote
pauw, .er waren struisvogels en kalkoenen
en twee kamelen. En dat hele stel kwam
eens kijken, wat voor een vreemde snoes-
haan die meneer Portielje daar op hun
zandwoestijn bracht Ik moet zeggen, dat
ik me eerst helemaal niet op m'n ge-
mak voel.de — nu eens rukte een ezel aan
de ceintuur van m'n jas — dan weer trok
er zo'n andere woestijnbewoner aan de
pijpen van mijn broek. Die brutalen wer-
den dan door m'n begeleider met een
vriendelijke handbeweging weggestuurd.

„Ze zijn alleen maar een beetje nieuws-
gierig", verzekerde de heer Portielje. „Als
u maar niets verkeerds doet. dan zal u
ook niets gebeuren."
„Ik ben juist bang, dat ik wel iets ver-
keerds zal doen", vertrouwde ik m'n gids
toe, maar ik liet aan niets merken, dat
ik eerst veel liever maar rechtsomkeert
had gemaakt. Dat wilde ik zeker, toen
er plotseling twee grote kamelen op mij
kwamen afstormen. „Daar ga je, oom
Niek", dacht ik en roerloos bleef ik staan,
in afwachting ervan, dat de twee schepen
der woestijn mij ondersteboven zou-
den .varen. Maar dat gebeurde niet. De
twee kamelen renden rakelings langs me
heen naar een oppasser, die met' een
grote mand groenvoer was „binnen"-ge-
komen en dien ik niet had gezien.
Ik moest aan dat voorval denken, toen
ik dezer dagen met Reg en Ron en nog
een kleine neef en nicht in Artis was.
Tante Cor was natuurlijk ook mee en
de tante van Beg en Bon ook, zodat we

met een heel gezelschap waren. Natuur-
lijk "bezichtigden we eerst de kinder-
IjoeTderij. Maar een succes werd die niet.
Want daar stonden Bon, Beg en de kleine
nicht heel rustig naar de konijntjes te
kijken, toen een schaap, een geit, een koe
en een varken naar de kinderen kwamen
kijken. Wij, grotere mensen, hadden daar
niet eens erg in, maar plotseling keek Beg
in de ogen van de koe en hij schrok
zich een aap. Ajigstig keek hij rond waar

zijn moeder was, maar dié kon zo
gauw niet bij de kleintjes komen. Ook
Bon had de belangstelling van een aardig
geitje, dat, net als de wilde ezels op het
hoefdierenveld deden, even aan zijn jasje
begon te trekken. „Hij eet me op!" gilde
Bon in zijn benauwdheid. Toen zagen we
kans, de dieren een stukje opzij te laten
gaan en de kleintjes weg te halen. Ze
waren.de schrik gauw vergeten, maar ze
voelden er toch niets voor, nog langer op
de kinderboerderij te blijven.
Drommels, .wat had me dat stel een
plezier in de apen. Het was ook vermake-
lijk, zoals die rondsprongen. Een klein
aapje zat met een busje te spelen en de
anderen probeerden hem dat prachtige
speelgoed af te nemen.
„Net kleine kinderen", zei tante Cor,
Ze had ook kunnen zeggen: net grote
mensen. Plotseling viel het -busje in de
gracht en het aapje kon er niet bij om
het • eruit te halen. Dadelijk ging het
diertje naar een grotere aap toe en bracht
hem aan het verstand, dat hij mee moest
gaan om hem te helpen. En werkelijk:
de grotere aap ging mee en haalde
voor den kleinere het blikje uit de grapht.
Het kleintje pakte het blikje dadelijk weer
af om er mee vandoor te gaan. Nu was er
ook een heel grote aap. die belangstelling
voor het blikje kreeg.-, Dat merkte die
kleine aap al gauw en met z'n stuk speel-
goed onder de arm maakte hij, dat hij
uit de buurt kwam. Maar toen hij het
blikje op een trap verloor, maakte de grote
er zich meester van, waardoor -de kleine
z'n mooie stuk speelgoed kwijt was.
Gelukkig voor hem gebeurde er toen

. iets, dat hem het verlies van het prach-
tige blikje dadelijk deed vergeten. Een
katje raakte in de gracht. Het diertje
probeerde aan de kant waar de mensen
stonden uit het water te komen, doch die
kant was te hoog en daarom zwom het
naar de kant van de rots. De apen had-
den echter dadelijk gemerkt, dat er iets
heel bijzonders was en... stonden krijsend
en schreeuwend het arme zwemmende
poesebeest op te wachten. Eerst, durfde
het katje helemaal niet te „landen", maar
eindelijk zag het de kans schoon en rende
delrots op. De apen er schreeuwend ach-
teraan. Wat het arme diertje in angst
zat. Gelukkig vluchtte het op de rots in
een soort kooi en Waren er mensen ge-

'weest, die dadelijk den oppasser hadden
gewaarschuwd. Die kwam zelf met een
bezem eh joeg de apen weg. Toen kon
het natte poesebeest te voorschijn worden
gehaald.
Ik zou nog veel meer over dat Artis
kunnen vertellen. Want hoewel het ple-
zierig is, met iemand, die er alles van
weet — een deskundige noemen we zo
iemand — door de tuin te wandelen, het
is ook prettig met een paar snaken als
Reg eh BOD zijn, Artis te „doen"
We gaan nu wat anders doen: we gaan
aan de raadsels en dan moet ik zeggen,
dat mijn

KRUISWOORDRAADSEL

ditmaal niet het succes heeft gehad, dat
ik mij ervan had --voorgesteld. Zeker, er
waren wel heel wat oplossingen en de
meeste waren goed ook, maar ik had ge-"
dacht, dat er meer goede inzendertjes
zouden zijn. Er was me zoo vaak ge-
vraagd: toe Oom Niek, geeft u nog eens

een Kruiswoordraadsel, dat ik op nog
groter' belangstelling had gerekend.
Hier volgt de figuur, zoals die moest
worden ingevuld.
De oplossing van het tweede raadsel
luidde: bok, fok. hok, nok, sok. die van
het derde was: vlieg-tuig. •
Ronnie trok uit de1 goede oplossingen
de volgende

Hoofdprijswinnaars
1. Hans Jacobsen, J., 10 jaar. Hoogéweg
110 huis, Amsterdam—Oost.
2. A. de Gunst, j., 15 j., Grebbestraat 26,
Amersfoort.
3. Lena v. d. Berg, m, 8 jaar. Sumatra-
straat 109 III, Amsterdam—O.
De ere- en troostprijzen bewaai ik voor
de volgende week omdat ik dan een grote
serie inzendingen verwacht op de

Nieuwe Raad- en kleurwedstri\d
die ik thans uitschrijf. Op deze en de
volgende pagina vinden jullie zes genum-
merde plaatjes (l—6). Nu is mijn vraag:
aan welke spreekwoorden doen je die
plaatjes denken? Ik krijg dus zes an^-

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
•

Hef leuke spelletje • f en grappige tekenfilm • Beeld Jan Lutz

Regie en tekst N. J. P. Smith

„Ha, Kar eitje! Ik weet een leuk „Trechter tri je nek hopsa —
spelletje!" cent erin."

„Ik wurm hem er wel tussen."
i

,,'k Gooi z'n hele emmer in die trech-
ter leeg!"

,Ja! Nu hel) ik hem erin." „Je vergeet je trechter, Jantje!"
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CORRESPONDEREN^
if N

RUILEN
.De wonde

Corresponderen wil' Klaas Wiebes Dan-
tuma j. 15 j. Driesum K 108 (Fr.;)
Matje Boom te Amsterdam heeft haar
leeftijd niet opgegeven. Zij moét haar
verzoek nog eens herhalen -h mét adres
en leeftijd. Als raadselnicht is zij wel-
kom

CdVresponderen -\villen: &rieïjé Nijland,
m. 11 jaar. Qostburgweg 73. Enschede;
Frans Bos. jongen* 10 j.. Javastraat 183 ril.
Amsterdam O.: Harm Bloemhof, j.. 11 j.,
Scherpenzeel 21 Gr. Kruisseö Friesland,
bij Wolvega: Coenraad Knijff, j.. 12 j..
Leutherweg 38. Venlo.

Wie in deze rubriek wil worden opge-
- Bomen schrijve aan

OOM NIEK.
Postbus 100

Amsterdam-C.

woorden — elk plaatje beeldt een afzon-
derlijk spreekwoord uit.
Wie de zes spreekwoorden niet kan
vinden, stuurt toen de gevondene. Hét
kan zi.in. dat je daji óók een kans op
een prijs maakt, omdar het best moge-
lijk is. dat 'niet één van tn'n neven of
nichten deze opgaaf in haar geheel kan
vinden
Jongens en meisjes, die willen mee-
doen aan de klein-wedstrijd, behoeven
slechts één. plaatje - - dat mogen ze
zelf uitkiezen — te kleuren Dat mag
met kleurpotlood of met verf met wat
Je wilt Gemakkelijk oï niet? Ik heb
liever, één mooi gekleurd • plaatje, dan
zes slordige. Ook voor de tcleurwedstrijd
stel ik~ een hoofdprijs en enige troost-
Prijeen beschikbaar. _. ..
Voor de neven er nichten, die noch-
kleuren, noch raden kunnen, heb ik deze
week een raadsel, dat jt eigenlijk geen
Raadsel kan noemen Het antwoord wéét
te of je weet hè* niet
öuke Aaij te Abbeker gaf"me dit raad-
sel op...... zonder dat ze het wist: Moet
te horen. ..27 September was er vlor-
ipl'eja in Aboekei. Daar waren heel wat
Wanten er. .bloemen, maai ik had geen
pn.is . Dat schrijft Duke me. ^Weten
Jullie nu, wat er te Abbeker werd ge-
houden?
Inzendingen van de oplossingen zo
st>0"d'g nicselijk. ,doch iii elk- geval
vóór 23 October aan Oom Niek, Postbus
tóÓ Amsterdam—C.

M'n correspondentie
Hans Jansen te Rotterdam zal het zon-
^er foto moeten stellen, 't Is een aardig
löee. Hans, maar dat durf ik rïïet.
^e raadsel was wat te gemakkelijk, maar

-tecfi ook één beetje te ingewikkeld. Het
*as te gemakkelijk te vinden en- te las-
j?i om in de krant te zetten, snap je?
°°k Klaas Wiebes Dantuma te Driesum
maakt de raadsels wat te moeilijk. Hij
^tuurde me eenNiele serie en ik zal nog

nagaan, welke ik ei van gebruiken
Intussen wardt Klaas bedankt.
van Sijp te Zuid-Eierland stuurde

e al haai eerste rapport. Ze zijn daar;
jlug op Texel. Voor de zonen en- doch-

s verwacht oom Niek die eerste narig-
pas met Kerstmis. Voor Alida was

geëa narigheid. Hoewel ze er zelf
zo best over te spreken was, vond
Niek het een aoede lijst.
ik de raadsels van Bep Snet te

-Oost opgaf dan kreeg ik
enkele goeae oplossing. Had Bep

aar raadsels zélf verzonnen?
L°t slot: allemaal de groeten van

OOM NIEK.
Postbus 100

Amsterüam-C.

,,'s-Gravenhage met Seheveningen,
Rijswijk. Delft. Rotterdam met Kra-
lingen,... eh. . eh... wel verdraaid, —
nu wist-ie het weer niet... ja, Delfs-
haven"......
Joop Damman, die er z'n aardrij KS-
kundige woordjes zat in te stampen,
had even op.het briefje gekeken en
begon daarna opnieuw met 's-Graven-
hage
Die ochtend had de onderwijzer, een
serie plaatsnamen op de blinde kaart
aangewezen eh opgenoemd. De'jon-
gens en meisjes hadden ze öpgeschre-'
ven en morgen moesten ze de plaat-
sen kunnen aanwijzen én de namen
kunnen opdreunen, achter elkaar
— in. de juiste volgorde. „Als je. een
ristje wist, fcon je ze op *de kaart ge-
makkelijk vinden ook", had de on-
derwijzer gezegd.
„Hij heeft goed praten", bromde Joop
ontevreden, ,.maar dat stomweg uit ,
je hoofd leren vond hij nu net riet
moeilijkste wat er was... 's-Graven-'
hage met Seheveningen... verdraaid'
nu wist-ie T al niet meer... o ja...;
Rijswijk en öan Delft.., Als-ie er :nu
maar even oij 'kon blijven... als z'h
gedachten maar niet telkens afdwaal-
den . Het was eigenlijk veel te mooi'
weer om*, je met zo'n dood plaatsen
rijtje druk te maken. Nóg maar eens
beginnen... 's-Gravenhage met Sehe-
veningen... ia, dat wist hij nu. zaten
ze er maar... lekker aan het strand...
o nee..., nu vasthouden... Rijswijk,
Delft.... die had hij nu tenminste...'

^nóg eens"...
„Zjoeme... zjoeme..: tik... zjoeme...
zjoeme... tik"
Joop keek op. „Dat stomme dier vliegt
zich nog dood... Die maakt zich ook
veel te druk", mompelde hij, terwijl
hij naar de hardzoemende bromvlieg:
kesk, die telkens met een tik tegen de:
ruiten vloog. „Als dat beest nu even
uitkeek, kon-ie er zo uit... met dat
vliegen tegen het glas kömt-ie geen
Cent verder"
Joop dacht al niet meer aan zijn
plaatsenrijtje maar keek belangstel-,
lend naar de grote bromvlieg, die alle!
mogelijke moeite deed naar buiten te
komen, telkens weer tegen het glas:
botste en dan met woedend gebrom

. \ l l
\

terug vloog om even later weer tegen.
het glas te tikken. Als-ie nu het an-
dere raam nam, dan wasMe er, be-
dacht Joop Wacht, hij ZQU het stom-'
me Qier helpen — hij vond het zélf
ook niet lekker orn opgesloten te
zitten.
De jongen stond op en keek ernaar,
hoe de vlieg in volle vaart naar buiten
vloog, dadelijk nadat hij het raam had
opgeschoven. Een paar papieren woeien
van de tafel af en daarom deed Joop
het tweede raam dadelijk dicht, toen
de vlieg was vertrokken.
Die heeft rle vrijheid weer, dacht de
jongen tevreden, terwijl hij naar zijn^
woordjes terugkeerde. ,,'s-Gravenhage.
met Seheveningen"...
„Zjoeme... zjoeme^, zjoeme"...
„Als je me nou., daar is dat stomme
dier weer terug óf het is een andere.
Nu kan ik dat raam wéér open zeten...
Maar eerst eens wachten tot-ie tegen
het glas vliegt... Ik moet die plaat-
sen er tóch in zien te krijgen
's-Gravenhage"...
„Je bent een beste jongen... je wordt
bedankt... zjoeme... zjoeme"...
„Watblief?" vroeg Joop half luid.
„Zjoeme... zjoeme... . dat je bedankt
wordt... Je aeed het raam open toen
ik dacht, dat ik niet weg kon komen...
zjoeme zjoeme"
Joop wreef zich de ogen uit. Ben jij

.een vlieg, die praten kan?" vroeg hij
hoögst-verwonderd.
Ei- kwam seen antwoord, maar de
gróte bromvlieg daalde vlak voor den
jongen op de tafel en poetste zich wit
óp, terwijl hij met z'n grote ogen Joop
scherp opnam.
„Heb jij zoeven gesproken, Zjoeme?"
vroeg. Joop, die zo gauw geen andere
naarn voor de vlieg kon bedenken.
„Voor jou heb ik het raam open«e- .
rrlaakt, maar dat een vlieg kon praten

' ...dat heb ik nog nooit gehoord''
„Ik ben ook een wondervliég" ant-
woordde Zjoeme. „Ik merkte, dat lü
.een goede jongen was. die geen v, >eg
kwaad doet... daarom,ben ik terug ge-
komen... Niet iedereen zet vooi een
vlieg het raam open. . Ds mensen van-
gen en verdelgen 'ons* liever"...
„Hum", zei Joop, die er aan dacht, dat
hij -aelf ook wel eens een vlieg had
doodgeslagen
„Nu ben ik teruggekomen om je te
belonen", ging Zjpeme voort, terwijl
hij langzaam dichterbij kwam. ..Ik zal
er voor kunnen zorgen, dat je morgen
op school je plaatsnamenrijtje kent.
zonder dat je er nog enige moeite voor
doet"
„Dat "zou prachtig zijn", zei Joop ver-
rukt. „Dan zou ik nu buiten kunnen
gaan spelen0"
„Dat zou je kunnen doen", antwoord-
de de bromvlieg ernstig. „Ik blijf wel
hier... ik leer die plaatsnamen., maar
dan móét je me morgen in een doosje
mee naar school nemen... anders kan
ik je niet voorzeggen als je een beurt
krijgt."
„Ja,' dat zou dan moeten", zei Joop,
terwijl hij al rond keek of hij hier of
daar een geschikt doosje zag. „Het is

'anders een lange lijst hopr — die ken
je niet een, twee. drie."
„Nee, dat heb ik al gezien... leuk is
het natuurlijk niet" antwoordde
Zjoeme. „Er zou nog een manier zijn"...
Joop was zo ijverig op zoek waar een
doosje, dat die laatste opmerking niet
tot hem doordrong. „Zou je hierin
passen, Zjoeme?" vroeg hij, terwijl hij
een doosje met lucifers leegmaakte.
,;Het is niet ruim, maar ik zou "je er-
mee in de klas kunnen krijgen. Zodra
ik binnen ben, laat ik je los... dat
beloof ik je. Zal ik het doosje laten
staa.n?... Als je het rijtje kent, kan je
er vast inkruipen."

Joop zette het doosje vlug op tafel en
hij dacht er zelfs niet aan, de vlieg
precies te vertellen, waar het' briefje
met de plaatsnamen precies lag — zó
blij was hij, dat hij ^aar buiten kon
gaan. Reeds was de jongen bij de deur,
toen hem te binnen schoot, dat het
niet aardig van hem was, de bromvlieg
met het werk op te knappen, waar
hij zelf geen trek in had. „Hij was toch
óók veel liever buiten dan binnen...,
dat heb ik wel" bemerkt", bedacht Joop.
„Die vlieg, is lelijk van de regen in de
drop .-gekomen of eigenlijk van de
droogte in de gietbui. Hij had hele-
maal niet terug hoeven te komen... Nu
zit hij binnen en morgenochtend neem
ik hem in een lucifersdoosje mee naar
school... Dat is o.ok al niet pleziertg
voor zo'n beest"
Nog voor Joop de kamer uit was, keer-
de hij zich om De vlieg zat nog steeds
op de tafel — net of hij helemaal geen
wondervlieg was.

„Zeg, Zjoeme... ik heb me bedacht. Ik
vind het een hee^ aardig Dia.fi /an je,
maar ik doe er niet aan me- '
Het leek wel. éat de wondervlieg te-
vreden lachte, toen hij antwoordde:
„Waarom niet? . Ik heb het ie toch
aangeboden'-" Ben je er soms bang
voor, .dat ik je maar een be'eije voor
het lapje houd en dat ik zal wegvlie-
gen, zodra ie de kamer uit Oent? Doe

dan het andere raam óók maar dicht
—'•dan kan ik er n iet, uit.".
„Nee. dat is het niet — ik' vertrouw je
best", zei Joop. „Maar ik vind het niet
eerlijk, om iou''met mijn werk op te
knappen — het werk, waar ik zelf zo'n

( reuze hekel aan heb."
„Je denkt, dat ik die paar plaatsnamen
niet kan onthouden?"
„Nee,, dat is het óók niet" antwoordde
Joopi die een beetje kwaad begon te
worden omdat Zjoeme hem niet scheen
te willen begrijpen. „Het is voor iou
niet prettig hier binnen te moeten
blijven. Het zal. helemaal niet prettig
voor je'zijn o'm morgenochtend in zo'n
benauwd doosje mee naar school te
moeten... Ga maar'weg... ga jij maar
naar buiten en laat me zelf die ver-
velende plaatsnamen maar leren. Daar
ben ik nu eenmaal een schooljongen-
voor... Je hebt, er eigenlijk niets mee
te makten."
„Dat mag ik horen, Joop", zei Zjoeme
zacht. „Dan zullen we toch de andere
manier moeten toepassen. Ik zei je zo-
even al, dat er nog een andere moge-
lijkheid wasT maar dat scheen je niet

, te horen. Leg het blaadje met de
namen eens plat op tafel. Nu moet je
goed opletten en niet aan wat anders
denken... dat is de hele kunst van
leren. Ik • zal over de plaatsen heen-^
lopen en jij noemt ze telkens heel
zacht op. Niet schreeuwen, anders
maak je me doof... heel zacht fluis-.
teren. Telkens als ik er eentje ver-
der ga, mag je er bok een verder.
Vooruit... daar gaan we."

SUPRALIN
ONTSMtTTEND ITOO» GEHALTE AAN .,SUrE»Ol~.

IUBEN 35 EM 60 CENT. - N£DÏRL fABSIKAAI.

flPTflRFBUUI.UDC.n
aanvang schrlftel. lessen'
Frans. Duits. Engels. Neet.

Taal en Rekenen Boekh.. Steno enz v a.
70 et. p. m. Schrijf om gratis proefles Cursus
Zelfontw. Busb. Toussaint straat 4fic. A'i!;itn.

I
Ambtenaren eu v;-;st pan.iuuj.ier perso-
neel tot maandinkomen ZONDER BORG

Wettelijk tariel Vlug en discreet.
Inlicht en afwiklc monüel. ot schnftel

Rotterdam-C. : Mauritsweg 43;
Anisteïdam-C.: .Sarphattstraat 36;

"
. n i s e a m - . : . a r p a s r a a ; .

's-Gravenhage: Kiviervischmarkt" 4. J
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Het ..I^ACH-CABARET" komt met een
vrolijke non-stop-revue van cabaret,
revue, operette, zang. muziek, dans enz..
welk programma met recht genoemd is

Kleinkunst"

Hutspot'
in de onderstaande plaatsen

Medewerkenden zijiv Jossie A'lnnia.
Kariaka Klister, Bob Blevenbera. Albert
•fclcin. Clown Fantasio, Croclirt en part-
ner en het komische vocale en instru-
mentale' kwartet „De Zuvrwrs".
De toegangsprijs voor al deze. voorstel-
lingen bedraagt 50 cent voor tc«oreranl-
seerden en hun huisgenoten en 80 cent
voor ongeorganiseerden: alle rechten in-
begrepen: terwijl voor werklozen een be-
perkt aantal kaarteil a 1O cent ter be-
schikking wordt gesteld. In verband met
de beperkte plaatsruimte, wordtN voor
iedere plaats hieronder slechts één
kaartverkoopadrerf gemeld. Voof de
overige adressen zie men de bekende
affiches.

HEERENVEEN
ZATERDAG 11 OCTOBER

Nieuwe Schouwburg, aanvang 7.30 n.m.
Kaartverkoop: R. Pap. Dracht 23. en
's avonds aan de zaal.

STEENWIJK
ZONDAG V> OCTOBER

Het Wanen van Steenwijk, aanvang 7:30
n.m. Kaartverkoop: N.V.V.. district
Steenwijk: Stationsstiv 8, en 's avonds
aan de aaal.

DEVENTER
MAANDAG 13 OCTOBER

Help O Zelve, aanvang 7.30 n.m. Kaart-
verkoop: N.V.V.-gebouw, Singel 18. en
's avonds aan de zaal.

HENGELO
DINSDAG 14 OCTOBER

Concertgebouw, aanvang 7 ?On.m. Knart-
verkoop: J. Koenderink. Reitzstr. 12. en
's avonds aan.de zaal.

ALMELO
Ww.vpr»»'-- 'vrTOBER

Ff>t Groenende' 7.30 n.m.
Kaartverkoop: N.V.V.. district Almelo.
Wifrdensestr 12. en 's avonds aan de
zaal.

ENSCHEDE •
DONDERDAG 10 OCTOBER

Irene. 'aanvang 7.30 n.m. Kaartverkoop:
A Dikken, Ribbeltsweg 3. en 's. avonds
aan de zaal.

NIJMEGEN
VRIJDAG 17 OCTOBER

Kleine zaal ,,Dë Vereniging", aanvang
7.3O n.m. Kaartverkoop: N.V.V., distridl
Nijmegen, Berg en Dalseweg 38. en
's avonds aan de zaal

VENLO
ZATERDAG 18 OCTOBER

Feestzaal Nationaal, aanvang 7.30 n.m.
Kaartverkoop: A. Mazeth, v. Laerstr. 35.
en 's avonds aan de zaal.

SITTARD
ZONDAG; is- OCTOBEB

Ober Bayern, aanvang 7.30 n.m. Kaart-
verkoop: A.-de Valk. Vouerweg 8, en
's avonds aan de zaal.

WEERT
MAANDAG 20 OCTOBER

Apollozaal, aanvang 7.30 n.m.' Kaart-
verkoop: A. C. B. Tientjes, Hushaveh
125 a, en ;'s avonüs aan de zaal.

HELMOND
DINSDAG 21 OCTOBER

Flora, aanvang 7.3O n.m. Kaartverkoop:
A Winckens, Klaverïiof 34, en 's avonds
aan de-zaal.

WAGENINGEN
WOENSDAG .23 OCTOBER

Junishoff. aanvang 7.30 n.m'. Kaartver-
koop: wordt nader bekend, gemaakt- en
aan de zaal.

BUSSUM
DONDERDAG 33 OCTOBER

Concordia, aanvang 7.30 n.m Kaartver-
koop: J. van Leeuwen, Bijlstr. 86, 'en
's avonds aan de zaal.

GOUDA
VRIJDAG 24 OKTOBER

Concertzaal Kunstmin. aanvang 7 30 n m
Kaartverkoop: H Dullemont. Vondelstr'
31. en 's avonds aan de zaal.

DE OVERIGE PLAATSEN VAN ONZE
TOURNEE ZULLEN IN. HET VOLGENDE
NUMMER VAN ,,ARBEID" BEKEND
WORDEN GEMAAKT

Humoristisch kleinkunst-allerlei o.l.v
THEO BOUWMEESTER. Medewerkenden :
HANS SNEL. de bekende radio-conféren-
cier: CARLA DIANA, muzikale virtuoze;
BOB STEFFÏN, "Neêrlands meest humo-
ristische aroocVielaar CAPOLI en ZOON;
NICO DE VREEDE. Neërlands beste
handschadiiwbeeldenkunstenaar; NICO-
LINE. »

De toegangsprijs voor -al deze voorstel-
lingen bedraagt ƒ0.35 voor georganiseer-
den en huisgenoten en f 0.50 voor on-
georganiseerden? alle rechten inbegre-
pen, terwijl voor werklozen een beperkt
aantal k,aart.eji a fO.10 ter beschikking
wordt gesteldfr
In verband met de beperkte plaatsruimte
wordt voor iedere plaats slechts één
kaartverkoopadres vermeld, voor de
overige adressen zie men de bekende
affiches

WOERDEN
WOENSDVO 15- OCTORER

Hotel -Ruys. aanvang 7.30 n.m. Kaart-
verkoop: A v. Overboek, Moleiistr. 21.
en 's avonds aan de zaal. '

AALSMEER
DONDERDAG 1(5 OCTOBER

De Oude Veilina. aanvang 7.30 n.m.
Kaartverkoop : H. Kappelhof. Opsteindar-
weg 146. en aan de zaal.

BODEGRAVEN'
VRIJDAG 17 OCTOBER

Concertzaal van Rossum, aanvang 7.30
uur n.m. Kaartverkoop: wordt nader
bekend gemaakt

WADrXNXVEFN
ZATERDAG 18 OCTOI5EC!

Centrum, aanging 7.3O uur n.m. Kaart-
verkoop: S Pille. Henngouwerweg Sla
en 's avonds aan de zaa,l.

RII.THOVEN
MAANDAG 20 OCTOBER.

Concordia. aanvanar 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: J W. Beckers. N. Hou-
dringelaan 9 en 's avonds aan de zaal.

ALPHEN AAM HEM RUN
DINSDAG 21 OCTOBER

Nutscrebouw. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: G. Cuperus, Jan Nieuwen-
hui'/enstraajt 20 en 's avonds aan de
zaal;

WOENSDAG •>•> OCTOIHSR
Nutseebouw. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: A. Gerritse. v. d. Meu-
lenstraat 51 en 's avonds aan de mal.

DE OVERTGK PT,A A"1""̂
TOURNEE Z U T T E N T™ '
NUMMER VAN ..A1"" ~

WORDEN GE^ '

"AN T5FZE
VOLGENDE

BEKEND

Toneelvoorstellingen
Het gezelschap van WIIXEM VAN DER
VEER voert op het buitengewone blij-
spel in 3 bedrijven van H. Schmitt.

Je zult wal
op. met medewerking van Mien Erf-
mann — Sashacli. C-illy Bach en Jaeques
Reule.
De toegangsprijs voói' al deze voor-

• stellingen bedraagt 50 cent voor ge-
organiseerden en hun huisgenoten en
8O cent voor ongeorganiseerden, alle
rechten inbegrepen; terwijl voor werk-
lozen een ' beperkt aantal kaarten a
10 cent ter beschikking wordt gesteld.
In verband met de beperkte plaats-
ruimte wordt voor iedere plaats slechts
één kaartverkoopadres vermeld. Voor de

• overige adressen zie men de bekende
affiches.

ZUTPHEN
ZATERDAG II OCTOBER

Buiten Sociëteit, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop : N.V.V.-district Zutphen,
Stationsstraat 3 én 's avonds aan de
zaal.

APELDOORN .
ZONDAG 12 OCTOBER

Tivoli, aanvang- 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop : B. Dam, Kor.teweg 54 en
's avonds aan de zaal.

ARNHEM
MAANDAG 13 OCTOBER

Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop : N.V.V.-district Arnhem,
Jansbuitensingel 17 en 's avonds , aan
de zaal.

GRONINGEN
DINSDAG 14 OCTOBER

Concerthuis, aanvang •• 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V.-district Groningen:
Turfsingel 75 en 's avonds aan de zaal.

'LEEUWARDEN

Harmonie,
WOENSDAG 15 OCTOBER,

aanvang - 7.3O uur n.m.

Kaartverkoop: N.V.V.-district Leeuwar-
den, Nieuwekade' 84 en 's avonds aan
de zaal.

ASSEN
DONDERDAG 1<> OCTOBER

Concerthuis. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: A. Óosterloo. Brink 28 en
's avonds aan de zaal

' V

HILVERSUM
VRIJDAG 17 OCTOBER

Grote zaal „Gooiland", aanvsïig 7.3O
uur n.m. Kaartverkoop: N.V.V.-district
Hilversum, Stationsstraat 8 en 's avonds
aan de zaal.

UTRECHI
ZATERDAG 18 OCTOBER

N.V.-Huis, , aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V.-district Utrecht,
Oude Gracht 245 en 's avonds aan de
zaal.

AMSTERDAM
ZONDAG 19 OCTOBER

Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V .-district Amster-
dam, Frederikspleiri 14 en 's avonds aan
de zaal.

ROOSENDAAL
DINSDAG '.'l OCTOBER

De Vlijtzaal, aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: J. Marls. Waterstraat 58
en 's avonds aan de z.aal.

Zondctgochtendvoorsteüingen
ROTTERDAM

ZONDAG 12 OCTOBER
Gebouw Odeon, Gouvernestraat, aan-
vang 10.3O uur v.m. Filmvoorstelling
met de Indische film „Pareh, de,macht
van de Kris" — een boeiende Indische
liefdesgeschiedenis • — terwijl Klijn's
volksdansgroep voor een uitstekend bij-
programma zorgt.
Toegangsprijs bedraagt 30 cent; voor
werklozen zijn een beperkte aantal
kaarten a 10 cent verkrijgbaar Kaart-
verkoop: bij de bekende adressen en
's Gravendijkwal 95 en des morgens
aan de zaal.

DEN HAAG
ZONDAG 13 OCTOBER

Odeon, Herengracht, aanvang 1O.30 uur
v.m. Filmvoorstelling met de film:
„Het Masker valt", terwijl Jan Apon
met een vrolijk Vlaams programma voor
een vrolijke noot zal zorgen.
Toegangsprijs bedraagt . 30 cent, voor
werklozen is een beperkt aantal kaar-
ten a 10 cent verkrijgbaar Kaartver-
koop: bij de bekende adressen en Dr.
Kuiperstraat 10 en des morgens aan de
zaal

UTRECHT
Scala Theater, aanvang 10.30 uur n.m.
Filmvoorstelling met de in het Hol-
lands gesproken film van een expeditie-
reis door de oerwouden van Indo-
China, vol avonturen, geheimzinnig-
heden eri curiositeiten, getiteld „Ge-
heimen yan liet Oerwoud", terwijl het
trio Nadio Brosgoul voor een goed bij-
programma zal zorgen.
Toegangsprijs bedraagt SO cent, voor
werklozen is een beperkt aantal - kaar-
ten a 10 cent verkrijgbaar. Kaartver-
koop bij de bekende- adressen en Oude
Gracht 245 en des morgens aan de zaal.

LEIDEN
ZONDAG l!» OCTOBER

Trianon Theater, Breestraat 31, aan-
vang 1O.30 uur v.m. Filmvoorstelling
met de Indische film ..Pareh — de
macht van de Kïis", een boeiende In-
dische liefdesgeschiedenis en met mede-
werking van de Nederlands-Indische
Hindoe-danseres Sabah.
Toegangsprijs bedraagt 30 cent, voor
werklozen is een beperkt aantal kaarten
a 1O cent verkrijgbaar. Kaartverkoop:
bij de'bekende adressen en Herengracht
34 en des morgens aan de zaal.

VotkscQncerten te Amsterdam
Voor de -te houden Volksconcerten zijn
voor de georganiseerden en hun huis-
genoten op vertoon van lidmaatschaps-

. bewijs bij het N.V.V., District Amster-
dam, Frederiksplein 14, de bekende goed-
kope toegangsbewijzen .a 65 cent, allé
rechten inbegrepen, 'verkrijgbaar. Plaats-
bespreking a 1O cent is eveneens moge-
lijk bij het N.V.V., District Amsterdam
en wel in de week vóór cle voorstelling
op Maandag, Dinsdag en Woensdag van
11—4 uur en op Donderdag van 11—l
uur.
Het Concertgebouw-Orkest o.l.v. Ëduard
van Beinum met als soliste Olly Folge
Ponden (viool) .voert, op Zondag 12 Oc-
tober a.s. om 7.15 uur n.m uit: Wage-
naar-Ouvertüre „De Philosophische
prinses"; Badings, Vioolconcert; Beet-
hoven, zesde symphonie.
Voor verdere • bijzonderheden verwijzen
wij naar de dagbladen.

Daguitstapjes enz.
AMSTERDAM

ZONDAG 12 OCTOBER
Om 10 uur bezoek aan gebouw Arbei-
derspers. Een rondleiding door dit
modelbedrij f doet u zien. wat er zo al
moet gebeuren, voordat uw krant lees-
baar is. Kosten 10 et.

ZATERDAG 25 OCTOBER
. Om 14.30 uur bezoek aan het gemeen-
telijk vuilverbrandüigsbedrijf aan de
overkant van 't IJ. Kosten 2O cent per

. persoon.
De excursies staan onder des-kundige
leiding: aanmelding met storting van
het verschuldigde, bedrag, waarna be-
wijs van deelname wordt toegezonden,
tot ten minste drie dagen voor de vast-
gestelde datum, bij het N.V.V.-district
Amsterdam, Frederiksplein 14, en
„Vreugde en Arbeid". Leidseplein.

Lich. ontwikkeling
Leden van het N.V.V. en hun huisge-
noten kunnen op bepaalde tijden in de
onderstaande baden tegen een zeer iaag

•tarief toegang verkrijgen. In de meeste
baden is een" zwemlnstructeür van
„Vreugde en Arbeid" aanwezig

AMERSFOORT
Sportfondsenbad. ' Dinsdagavond van
19.15—20.15 uur: Kinderen tot en met.
16 jaar en begeleiders; van 20.3O—32.0O
uur. Personen boven .16 -jaar. Prijs 10
er. 15 cent

AMSTERDAM
Sportfondsenbad (Oost). Dinsdagavond .
van 18.0O—19.00 uur: Kinderen tot en.
met 13 jaar en begeleiders: van 19.00—-

-20.00 uur: Eerste ploeg volwassenen;
van 20.00-—21.OO uur: Tweede ploeg
volwassenen
Sportfondsenbad (West). Dinsdagavond
van 19.00^-20CO uur: Kinderen tot en
met 13 jaar en begeleiders; van 20.00—
21.00 uur: Eerste ploeg volwassenen;
van 21.0O—$2.00 uur: Tweede ploeg vol-
wassenen

Zuiderbad. Dinsdagavond - van 18.30—
19.30 uur: Voor kinderen en volwasse-
nen; Donderdagavond van 18.3O—19.3O
uur: Kinderen tot en met 13 jaar en
begeleiders; van 19.45-—21.00 uur: Per-
sonen boven 13 jaar. Prijzen alle baden:
10 en 15 Cent.

APELDOORN
SportfpndSenbad. Donderdagavond van
19.3O—2O.30 uur: Kinderen en volwasse-
nen. Prijs 1O en 15 cent. -

ARNHEM
Sportfondsenbad. Zaterdagavond van
18.0O—19.00 uur: Kinderen en volwas-
senen. Prijs 121 en 17i cent.

DELFT
Sportfondsenbad. Dinsdagavond van.
19.00—2O.OO -uur : Kinderen en volwas-
senen Prijs 12i en 17\- cent.

DORDRECHT
Sportfondsenbad. Woensdagavond van
18.00—19.00 :uur: Kinderen tot en met
13 jaar en begeleiders; van 19.0O—2O.OO
uur: Personen boven 13 jaar.' Prijs 1O
en 15 cent.

* EINDHOVEN %
• Sportfondsenbad. Dinsdagavond van

19.00—20.00 uur: Dames en meisjes; van.
20.00—21.00 uur: Heren en jongens.
Prijs 10 en 15 cent

GRONINGEN
Noorderbad. Dinsdagavond van 18.00—'
19.00 uur: Kinderen tot en met 13 jaar
en begeleiders; van 19.00—20.OO uur:
Eerste ploeg volwassenen; van 20.00—
21.00 uur: Tweede ploeg volwassenen.

-Prijs 12i en 17S cent.

HAARLEM
Sportfondsenbad. Dinsdagavond van
18.45—19.45 uur: Kinderen en volwas-
senen. Prijs 10 en 15 cent.

DEN HAAG
Bosbad. Woensdagavond van 18.00—
19.00 uur: Kinderen tot en met 13 jaar
en begeleiders: van 19.0O—20.0O uur:
Personen boven 13 jaar. Prijs 1O en 15
cent.

LEIDEN
Overdekt Zwembad. Geopend voor leden
van het N.V.V op: ',s Maandags van
16.00—19.OO uur voor neren en kinde-
ren; 's Woensdags van 17.00—19.00 uur
voor dames'en kinderen; van 21.30;—
22.OO uur, .voor heren; Dowderda^s van

• 16.00—18.30 uur • voor dnmes en kin-
deren: Zaterdags van 19.00—2O.OO uur
voor heren en kinderen. Prijs 15 cent
per ptrsoon per bad.

l CPI IWARDEN
Overdekt Zwembad. Zondagmiddag vani
13.00—18.00 uur voor kinderen en vol-
wassenen Prijs. 12J- en 174 cent.

ROTTERDAM
Saoi'tfondseiibad. Maandagavond van
18.30—19:30 uur: Personen boven 13
jaar; ..Woensdagmiddag van 13.15—14.15
uur: Personen tot en met 13 jaar.
Oostelijk Zwembad: Zie plaatselijke
aankondiging. Prijzen in beide baden
1O én 15 cent!

UTRECHT
Zwembad O.Z.E.B.I. Donderdagavond
van 19:00—19.45 uur: Kinderen tot en
met 13 jaar en begeleiders; van 19.45—
20.30i uur: Personen boven 13 jaar Prijs
10 en 15 cent

IJMUIDEN (O.)
Velserbad. Woensdagavond van 18.00—
19.OO uur: Kinderen tot en met 13 jaar
en begeleiders; . van 19.0O—20.0O uur:
Personen boven 13 jaar; Vrijdagavond,
van -21.00^22.00 uur: Personen boven
24 jaar. Prijs 10 en 15 cent. ƒ

ZAANDAM '
Sportfondsenbad Dinsdagavond van
van 19.00—2O.OO uur: Kinderen en vol-
wassenen. Prijs 1O en 15 cent.

Tentoonstellingen
De Koloniale Tentoonstelling te 's-Her-
togenbosch is.voor de leden van het
N.V.V. toegankelijk a 1O cent per per-
soon.
Het Kasteel van Beuningen te Vught is
geheel gratis door de leden van het
N.V.V. ' te bezichtigen, terwijl het -'ï
Kasteel Heeschwijk onder deskundige
•leiding è, 15 cent per persoon te be-
zichtigen is.
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