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BESCHERMING VAN DEN HUURDER
Grondslagen en werking van het H uur beschermingsbesluit 79-47

H

et is niet de eerste maal in onze wetgevende geschiedenis, dat het
eigendomsrecht van den verhuurder een bijzondere beperking
ondergaat. De ouderen onder ons zullen zich namelijk herinneren,
dat in de periode 1914— 1918 ook reeds wettelijke regelingen van zodanige aard zijn getroffen, t.w. de z.g. Huurcommissiewet en de z.g. Huuropzeggingswet De nieuwe regelingen wijken echter .in velerlei opzicht
van de destijds getroffen maatregelen af, vertonen zelfs hier en daar
een geheel ander karakter.
Diar is dan in de eerste plaats het verschil in tempo. De Huurcommissiewet, door vele Kamerleden destijds een juridisch ' monstrum genoemd, werd op 16 October 1916 bij de Kamerleden ingediend en is
pas op l Juni 1917 in werking getre'den. Deze wet beoogde ongemotiveerde huurstijging tegen te gaan, maar toen zij in .werking trad, waren
de huren reeds schrikbarend gestegen. Het huurprijsbesluit 1940 daarentegen heeft onmiddellijk de huurverhoging na de aanvang van de huidige oorlogstoestand aan banden gelegd. De huuropzeggingswet, de voorloper van het nieuwe huurbeschermingsbesluit 1941, trad eerst op 15
Maart 1918 in werking, toen de Huurcommissiewet op velerlei wijze
ontdoken was en wij reeds midden in het moeras zaten. Die fout hebben
wij nu niet willen maken en daarom is het nieuwe besluit reeds in werking getreden en mede van toepassing op gedingen, welke op dit ogenblik bij den rechter aanhangig zijn.
In de tweede plaats is er een groot verschil in de sociale opbouw tussen de oude Huuropzeggingswet en, het nieuwe huurbeschermingsbesluit.

Het huurbeschermingsbesluit 1941 heeft zowel een economisch als een
sociaal karakter.
Van sociaal standpunt bezien is het een verlengstuk van hef- huurprijsbesluit, waarbij huuropdrijving verboden is, tenzij daaraan een verbetering van het huis is voorafgegaan. Zolang de eigenaar echter in de gelegenheid is om het huis te doen ontruimen, niettegenstaande de huurder binnen redelijke grenzen aan al zijn verplichtingen heeft voldaan,
zal de bescherming van den huurder onvoldoende blijven.
Uit economisch oogpunt bezien, moet er echter voor gewaakt worden,
dat de huurder niet ten koste van den verhuurder beschermd wordt,m.a.w. de aantasting van het beschikkingsrecht mag alleen dan geschieden, wanneer het tegenover den verhuurder economisch verantwoord is.
Hoe nu dit tweeledig karakter in het niéuwe besluit tot haar recht
komt, zullen wij thans nader bezien.

Het huurbeschermingsbesluit laat het recht van den verhuurder, om de
huurovereenkomst op .te zeggen, onaangetast, m.a.w. de verhuurder mag
altijd de huur opzeggen, maar slechts met toestemming van den rechter
het huis doen ontruimen.
Wil dit nu zeggen, dat de huurder met de opzegging accoord moet gaan
en slechts dan moet protesteren, als de eis tot ontruiming ingediend
wordt? Neen, want art. 3 zegt, dat de huurder reeds na opzegging door
den verhuurder aan den kantonrechter kan verzoeken om te verklaren,
dat een toekomstige vordering tot ontruiming moet worden afgewezen.
Dit betekent dus, dat de huurder, die meent, dat hij recht heeft om in
het huis te blijven wonen, zich reeds na de opzegging van de huur
kan overtuigen, dat hij er niet uitgezet zal worden. Natuurlijk kan hij
ook rustig afwachten tot de verhuurder de vordering tot ontruiming
indient, maar, bij toewijzing van die vordering, heeft hij dan veel tijd
laten verlopen om een nieuw huis te huren. Wij raden de huurders, die
menen recht te hebben om na opzegging toch het huis te kunnen blijven
bewonen aan, om zich reeds onmiddellijk na de opzegging tot den
kantonrechter te wenden, met het verzoek, om de vordering tot ontruiming af te wijzen. Doet. de rechter dit, dan kunnen zij verder rustig
blijven zitten.
iWanneer zal de rechter nu aan den verhuurder toestemming verlenen
om het huis te doen ontruimen? Het antwoord hierop beslist tevens
over de vraag, in welke overige gevallen de huurder ondanks de opzegging in het huis kan blijven wonen.
Art. l bepaalt, dat alle vorderingen tot ontruiming zullen worden afgewezen, als de verhuurder de huur opzegt, resp. de ontruiming vordert
om een hogere huur te bedingen dan wettelijk geoorloofd is. Dit artikel
is het verlengstuk van het huurprijsbesluit. Het is ongetwijfeld van
belang erop te wijzen, dat kostenafwenteling door den verhuurder hierbij gelijkgesteld wordt aan huuropdrijving en dus verboden is.
Volgens art. 2 zal de vordering tot ontruiming worden toegewezen of
m.a.w. de huurder het huis uit moeten, als:
Ie. de huurder van het huis een onbehoorlijk gebruik heeft gemaakt,
ofwel zijn huurschuld zo hoog is geworden, dat uitzetting nodig is,
2e. de verhuurder het huis zo dringend voor eigen gebruik nodig heeft,
dat zijn schade bij afwijzing groter zou zijn dan van den huurder
bij toewijzing;
3e. de verhuurder het huis nodig heeft om te voldoen aan een vordering van het huis van overheidswege.
(Volgens het onder Ie genoemde zal toestemming tot ontruiming worden verleend, indien de huurschuld zo hoog is, dat de ontruiming ge-

motiveerd is. Uit het tweede lid van artikel 2 blijkt, wanneer dit het
geval is, t.w.:
a. als de schuld zodanig is, dat de verhuurder deze in verband met zijn
economische positie niet langer kan laten voortbestaan;
b. als de schuld minder dan één maand huur bedraagt en er voor het
ontstaan ervan geen redelijke grond is, dus m.a.w. als bijv. de huurder weigert te betalen, niettegenstaande hij er toe in staat is.
Ligt de oorzaak van de achterstand buiten den huurder, doordat hij
bijv. niet op tijd zijn loon ontvangen heeft of wegens inkrimping van
loon bij tijdelijke werkloosheid, dan wordt geen vergunning tot ontruiming gegeven.
c. als de schuld meer dan één maand bedraagt, wordt slechts dan toestemming tot ontruiming .gegeven, als de economische toestand van
beide partijen in aanmerking genomen, geen tijdige betaling gevorderd kan worden. Dit betekent dus niet meer en minder, dan dat de
rechter zal nagaan of de huurder, indien de oorzaak van zijn achterstand niet aan hemzelf te wijten -is, een behoorlijke regeling kan
treffen om de achterstand in te halen.
Zoals het besluit vermeldt, staan tegen de beslissingen van den rechter
noch hoger beroep, noch cassatie open. Dit is ook juist. Immers, indien
hoger beroep en daarna zelfs cassatie zouden worden aangetekend, dan
kan de tijdsduur van deze processen zodanig zijn, dat één van beide of
beide partijen intussen ernstig-in haar belangen worden geschaad. Bovendien kan daarbij een zodanige kostenlast ontstaan, dat de verliezende
partij bij veroordeling tot betaling daarvan, economisch ten gronde zou
worden gericht. Een zeer sterke sociale inslag heeft artikel 5. Daarbij
wordt namelijk gesteld, dat de rechter bij 'toewijzing van de vordering
tot ontruiming een bepaalde termijn kan stellen, ja zelfs deze termijn
DJ \ erzoek van den huurder met 2 maanden kan verlengen. De bedoeling hiervan is, om den huurder, indien hij tot ontruiming verplicht
wordt, ruimschoots gelegenheid te geven een ander huis te zoeken; hij
wordt dus niet gedwongen om op stel en sprong maar in een duurder
óf een veel slechter huis te trekken. Als de rechter beslist, dat de huurder in het huis kan blijven wonen, dus geen toestemming tot ontruiming verleent, dan blijft de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd'
doorlopen tegen de geldende voorwaarden (artikel 6).
Artikel 7 vormt weer een typische aansluiting op het huurprijsbesluit
1940. Dit besluit zegt immers, dat ingeval aan het huis verbeteringen
zijn aangebracht, waardoor de huurwaarde stijgt, de huur mag worden
verhoogd. Het kan nu voorkomen, dat de huurder weigert deze. hogere
huur te betalen. De rechter zal dan eisen, dat hij deze hogere huur wel
betaalt. Doet de huurder het dan nog niet, dan verspeelt hij zijn recht
om tegen de vordering tot ontruiming bezwaar te maken, m.a.w. in dat
geval zal hij binnen afzienbare tijd uit zijn huis gezet worden.
In artikel 8 wordt de kostenverdeling geregeld. De huurder komt er
hier in het algemeen genomen, goedkoop van af, ja zelfs kan de verhuurder gedwongen worden, om de verhuiskosten geheel of ten dele te
betalen. Dit zal bijv. wel het geval zijn, als de verhuurder bij de ontruiming een sterk economisch belang heeft. In dat geval zou het toch
onsociaal zijn, om den huurder de lasten te laten dragen en den verhuurder alleen de vruchten te laten plukken van de ontruiming.

Wanneer wij nu de inhoud van het besluit samenvatten, kunnen wij.
vaststellen, dat hier een groot sociaal werk is verricht. Men moet echter
niet uit het oog verliezen, dat de werking van het besluit preventief
moet zijn, dat wil zeggen, dat allereerst gestreefd moet worden naar een
behoorlijke oplossing van conflicten door partijen zelf. Alleen als deze
oplossing niet mogelijk is, .moet pas een beroep 'op den rechter gedaan
worden.
Hoe goed de kwestie ook geregeld is en hoe eenvoudig de procedure
moge zijn, staat naar onze mening vasti dat de huurder in vele gevallen
rechtskundig advies, respr bijstand van node zal hebben. Op dit gebied
is een prachtige taak weggelegd voor de N.V.V.-Bureaux voor Rechtsbeseherming. ledere werknemer kan zich tot deze bureaux wenden met
het "verzoek om advies, resp. bijstand, die hem geheel gratis worden verleend. Gezien het aandeel, dat het N.V.V. in het totstandkomen van dit
besluit heeft gehad, kan hij verzekerd zijn van deskundige hulp en voorlichting.
Het N.V.V. kent ook hier zijn taak en zal die naar beste kunnen verrichten.
- A. VERMEULEN,
Leider van de sociaal-economische
afdeling van het N.V.V.

Hoofdredacteur voor het algemeen gedeelte van „Arbeid" is: G. van Overbeek,
Amsterdam. Voor de inhoud der integbladen zijn verantwoordelijk de daarop
vermelde redacteuren.
Voorpagina: Foto „Arbeid".

en neuw
Boven: Twents „los hoes", mensen en
dieren in één vertrek. Daaronder nieuwe
Twentse boerderij van Jan Jans met
^odelstal: mensen en dieren onder één
«aft. Voorts een villa in aanbouw in
Twentse stijl, met vakwerkbouw 'en houten
Bevel en — geheel beneden — een boeruit de Wieringermeer, de schuur los
van het huis.

YERNIE
"ij boerderijenbouw

gesprek met den bouwmeester
Jans
»M.uren met vensters en deuren
vormen het huis,
'naar de ruimte ertussen bepaalt
het wezen van het huis".
^o schreef de Chinese wijsgeer Lao tse
.Voor ongeveer 2500 jaar en hij forinu»
teerde daarmee een waarheid over het
Douwen, die nog steeds geldt. Óók al is
er
een tijd geweest, dat sommige archi»
tecten dachten, dat het in de gevel zat
en
dat het er minder op aan kwam, wat
Ir
achter tegenaan geplakt werd.
Die gevelarchitectuur fieef t vooral in de
grote steden geheerst, waar men hele
^lokken opzette als een soort van
Schilderij, met zwellingen en golvingen,
'ttet torentjes en fantastische uitsteek»
Se
ls en met driehoekige raampjes bij'
voorbeeld, die het in de gevel bijzonder
*raai deden, maar die slechts voor een
s
Paarzaam licht in het slaapkamertje er
a
chter
zorgden!
In
Amsterdamse
Woningblokken, die den toerist vaak
berden getoond als eea staal van mo»
derne, schone bouwkunst, A'as het door
2
ülke „decoratieve" raampartijei, in
8
°rnmige vertrekken vaak zo donker,
~*t men er overdag licht móest branden!
^P het platteland was men nuchterder,
JJJaar daar dreigde een ander gevaar.
••oen de eenvoudige dorpstimmerman de
*Unde van zijn oude, prachtige ambacht,
at
hem zoveel schone boerderijen had
°en bouwen, verloren had, kreeg hij
se
' chts wat dorre ambachtsschoolkennis
* voor terug. En dus ontstonden er op
|jet platteland zielloze stads=huisjes met
L°°§ opgetrokken muren en slordig er
?*J gezette schuren. De sfeer, de een»
j?eid, de sterke stijl was verloren.
;7e boerderij moge overwegend een nut*
Sheidsgebouw schijnen - - in Rusland
.Prak men zelfs van „graanfabriek" ,—
In
werkelijkheid is zij tegelijk een
Wezenlijk element in het landschaps»
schoon - en niet alleen door de gevel!
• boerderij zet een stempel op het

hele land: „Zeg mij hoe uw boerderijen
zijn, en ik zal u zeggen, wat gij zijtl"
Daarom is de gelijktijdige bouw van
vele nieuwe boerderijen een belangrijk
probleem voor ons land. Tweemaal in
het beloop van enkele jaren is Neder»
land nu voor dat vraagstuk gezet. Eens
toen de Wieringermeer bevolkt moest
worden en in dit jaar, nu enkele hon»
derden bij de door oorlogshandelingen
verwoeste boerderijen herbouwd moeten
worden.
Het ligt voor de hand, dat de ervarin»
gen, opgedaan bij de eerste massale
boerderijbouw, die in de Wieringer»
meer, bij de wederopbouw te pas zijn
gebracht. En toch rees juist daarom bij
velen een zekere beduchtheid.
De Wieringermeer stelde namelijk ge»

heel andere eisen dan de wederopbouw
in geschonden gebieden. Bij de Wierin»
germeer, die in korte tijd voorzien
moest worden met boerderijen voor een
geheel nieuwe bevolking, lagen enige
stappen in de richting van de „graan»
fabrieken" .voor de hand. Nuttigheid,
gemakkelijke en uniforme constructie,
doelmatigheid eerder dan schoonheid
schenen de voornaamste eisen. Toch is,
volgens velen, ook in de Wieringer»
meer met nieuwe doelmatigheid nieuwe
schoonheid ontstaan.
Men k'on echter deze boerderijen niet
bouwen vanuit de^algemene aard en de
bijzondere wensen van een gevestigde
bevolking. Niet vanuit een langzaam en
-vast gegroeide streek»geaardheid v De
geschapen ruimten leken soms aanvan»

kelijk meer rekening te houden met din»
gen dan met mensen. Maar ook over de
naakte Wieringermeer strijkt de tijd.
De schelle gelijkvormigheid wordt min»
der pijnlijk voor de ogen, boompjes
wassen op, de natuur verzacht met
groen lommer de harde omtrekken....
Aan de vrees, dat de herbouwde boer»
derijen in de verwoeste gebieden- een»
voudig copieën zouden worden van de
Wieringermeersboerdenjcn, werd geluk»
kig de grond ontnomen. Wel kreeg de
verdienstelijke ingenieur A. D. van
Eek, die in de Wieringermeer zijn spo»
ren had verdiend, de algehele leiding bij
de wederopbouw'ten plattenlande, maar
hij kreeg de beschikking over commis»
sies, die hem voor de verschillende
streken met advies terzijde zouden
sta_an. Zo werden de voorwaarden ge»
schapen voor de instandhouding van
een bepaald karakter in een bepaalde
streek.
Hoe ontwikkelt zich thans de boerde»
rrjenboüw? Met deze vraag wendden
wij ons tot architect Jan Jans,_die zich
altijd heel veel gelegen heeft laten lig»
gen aan de vraagstukken van bouw»
kunst en volkscultuur.
Het voorlopige antwoord moest nog
een afwachtend karakter hebben.
t,Ik kan nog niet zien", aldus Jan Jans
„hoe de verschillende commissies heb»
ben gewerkt. Het resultaat zal pas te
beoordelen zijn, als de gebouwen klaar
zijn en
als we eens met de boeren
hebben kunnen praten, die in die
(Vervolg op pag. 4.)

Vervolg van pagina 3.
nieuwe boerderijen moeten wonen. Men
weet van tevoren nooit precies, hoe een
nieuwe bewoner zal reageren. En om
dien bewoner gaat het toch!

Da
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Opemngss/
In de Wieringermeer zijn boerderijen (Vragen voor deze rubriek richte men tot
gebouwd, zonder dat men wist, wie er den medïschèn medewerker van het
weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amsterzouden wonen.
dam).
De commissies voor de wederopbouw
kunnen echter wél met de bewoners G. v. d. B. t^ A. Het dagelijks gebruik,
spreken en aangezien er een behoorlijke jaren achtereen voortgezet, van vloeibare
samenwerking is tussen plaatselijke paraffine verdient geen aanbeveling. De
eigenlijke oorzaak van obstipatie wordt
architecten en algemeen. aesthetisch
hiermede niet weggenomen terwijl de paadviserende architecten, is er alle reden
r>m te verwachten, dat de nieuwe boers raffine in deze zin nadelig werkt, dat het
een belangrijk gedeelte van het met het,
derijen een behoorlijk peil zullen heb* voedsel opgenomen carotine (= de planben."
tenkleurstof uit groene groenten en. uit
Het algemene standpunt van Jan Jans wortelen, waaruit ons lichaam vitamine
is bekend: aansluiting bij de plaatse* A, maakt) en eveneens een gedeele van
lijke tradities. Speciaal voor de vast» het in Jiet voedsel aanwezige vitamine A
stelling van die traditie in Twente heeft met de ontlasting doet verloren gaan.
Jans zich veel moeite getroost. Onver» Carotine lost n.l. véél gemakkelijker op in
moeibaar heeft hij gespeurd naar de vloeibare paraffine dan in darmsap en
daardoor tegelijk met de niet-opschoonheid van de oude boerderijen» komt
neembare paraffine in de ontlasting tebouw.
recht. Men kan dan in het algemeen
„De oude boerensbouwmeesters van
ook veel beter een trage stoelgang trachvóór 1850 hebben prachtige boerderijen ten -te verbeteren door het gebruik van
gebouwd, naar opzet in harmonie met
bruinbrood, roggebrood en aardappelen
de directe omgeving en tegelijk harmo» in de schil.
nieus in de detaillering. Zij bouwden K. E. te. B. Ook deze verschijnselen zou
naar de behoeften- van hun tijd, óók ik in uw geval aan mijn dokter meedelen.
wat de inrichting van de woning
G. D. te A. Wanneer de ingeKomen briebetreft.
ven een onderwerp behandelen dat voor
En de stelling: „aansluiting bij de plaat» een grotere kring van lezers van belang
selijke tradities" betekent anno 1941 is, tracht ik mijn antwoorden zó in te
stellig niet het zich voegen naar de kleden, dat de gestelde vraag eruit kan
huishoudelijke en hygiënische beginse» worden gelezen. Tegen het vermelden van
len en practijken van een vorige eeuw. de ingekomen vragen heeft de redactie
Maar wél moet men eerbied tonen voor bezwaar, in verband met de beschikbare
plaatsruimte.
wat aan schone en weldoordachte en Bij de beoordeling van toe- en afwijzinook toen al „zakelijke" vormgeving door
gen naar aanleiding van een aanvraag
het verleden aan ons werd qver» om ziekenvoedsel door den behandelenden
gedragen.
medicus* moet u wel bedenken, dat het
Kortweg: Ik wil de mensen in een de bedoeling van de rantsoenering is, om
niet alleen het verbruik van voedingskarakteristiek huis laten wonen, maar
middelen door gezonden, maar ook van
de oude gebreken wil ik vermijden."
de zieken zóvei' te beperken als, gegeven
Natuurlijk geeft Jans graag toe, dat het
de omstandigheden, waarin wij leven, toeoude „los hoes", zoals dat nog in laatbaar moet worden geacht. Het boekje,
Twente
voorkomt, practisch onbe= uitgegeven door de Gezondheidsraad in
woonbaar is. Het „los hoes", dat men»
November 1940 „Regeling van de dissen en dieren in één ruimte verenigt, tributie van ziekenvoedsel", dat elke arts
heeft voor de moderne tijd onoverkome» bezit, bevat hieromtrent de belangrijkste
lijke bezwaren. De bewoners van het richtlijnen. De gegevens, die de arts op
„los hoes" van de V.V.V. in Ootmar» het aanvraagformulier moet invullen, zijn
zó uitvoerig, dat in het algemeen een
sum bijv. zetten 's winters terecht een
vast schot dwars door hun huis om het beoordeling van de toestand van den
zieke door de geneeskundige instantie, die
een beetje minder „los" en een beetje over de toewijzing beslist, zonder .meer
minder tochtig te maken!
mogelijk is. Bij een dergelijk systeem,
Toch is het mogelijk om elementen uit waarbij vanzelfsprekend de belangen van
de oude prachtige los»hoes»bouw op» den zieke reeds van huisuit min'of meer
in strijd zijn met het algemeen belang,
nieuw te gebruiken. Men behoeft zich
waarlijk niet alleen te vergenoegen met dat immers een strikte zuinigheid bij het
verbruik van voedingsstoffen eist, kunzorgvuldig
reconstruerende herbouw
van losse hoezen in het Openlucht» nen teleurstellingen voor den zieke en
voor diens advocaat, den huisarts, namuseum te Arnhem of in de tuin van tuurlijk niet uitblijven.
het mooie Rijksmuseum Twenthe, waar, Wat uw dieet betreft, zal men bij een
onder Jans' leiding, „Groot Bavel"
zeer beperkte beurs, wanneer men met
werd opgebouwd, een heel mooi exem» zijn voeding alle nodige voedingsstoffen
waartoe ook de vitamines behoren, wil opplaar van het verdwijnende type. ,
Zo bouwt Jans op het ogenblik bijvoor» nemen, .practisch gebruik moeten maken
van alle levensmiddelen, die de distributie
beeld voor den burgemeester van Oor»
marsum 'een villa, die allesbehalve een ter beschikking stelt. Denkt u er hierbij
aan, dat u uw rantsoen kaas en vlees
los hoes is, maar die zich, door het ge»
kunt „verruimen" door het gebruik van:
bruik van dezelfde elementen, heel mooi ^kwark, hangop en taptemelkpoeder. De
aansluit bij de huizen en het landschap 'wijze waarop u als „maaglijder" uw voevan Oost»Twenthe.
dingsmiddelen moet gebruiken, zult u met
uw arts moeten overleggen.
Maar ook moderne boerderijen bouwde
hij. Boerderijen met grote vertrekken, J. R. te H. Uw winterhanden en -voeten
die meer gemakken bieden vaak dan
zijn een gevolg van een bemoeilijkte
menig nieuw stadshuis. Jans laat bloedsomloop voornamelijk in handen en
gaarne het dak zo lang mogelijk door» voeten. Beter dan een algehele afwassing
lopen en verkrijgt daardoor grotere met koud water werkt een warm voet- en
handbad kort voor het naar -bed gaan.
ruimten op een bredere plattegrond.
Veel verwacht hij voor de plattelands» Men kan aan het warme water desgewenst wat keukenzout toevoegen of een
bouwkunst van een zakelijke opvoeding afkooksel van notenbladeren. Na hét bad
van de boeren.
goed drogen en voorzichtig met wat
„Legt men hun precies alles, uit, dan
kamferspiritus masseren. Denkt u er verzullen zij weerstand genoeg krijgen
der om, vooral makkelijke ruime schoetegen een vrij algemeen verbreide nen te dragen en niet te nauwe sokken.
Ook handschoenen, die niet knellen, zijn
neiging. De neiging om een burgerhuis
te hebben — wat ze toch niet bewonen van groot belang.
kunnen, omdat de boerderij nu een» P. d. C. v. D. te A. De nazorg, die u
maal óók zijn eisen stelt in het huis. bedoelt, behoort door uw huisarts te worden verricht. Vraagt u aan hern, of hij
Allerlei conflicten ontstaan zo. Con»
zich met Dr. H. in verbinding wil stellen,
flicten, die pas zullen verdwijnen door
verdere bewustwording van den boer!" opdat hij u bij de uitvoering van de door
den specialist gewenste maatregelen kan
behulpzaam zijn.
Zo ontstaan in ons land allerwegenT. J. M.- R. te H. Vriendelijk dank voor
nieuwe boerderijen. In de M^ieringer»
uw inlichting.
meer en straks in de nieuwe Noordoost?
F: K. v. d. M. te V. Tot mijn spijt is
polder een geheel nieuw type, zakelijk
zonder onderzoek geen oordeel over uw
en doelmatig vóór alles, in andere ge» toestand mogelijk.
bieden aan hoofd en leden vernieuwde
A. T. te 's Gr. Wanneer men 33 jaar is
boerderijen, die iets in zich hebben van
en ongehuwd, loopt men het risico van
de nieuwe verworvenheden, maar die
een tekort aan arbeidsvreugde en een
men toch graag ziet aansluiten bij de teveel aan levensangst. Door de gemidoude, goede tradities van de Neder» delde mens wordt het familieleven het
landse boerenwoning.
meest gewaardeerd en het js een hele toer

om op de duur alleen in zijn werk en
in amusementen bevrediging te vinden.
B. de K. te R. De gevolgen van uw val
zullen zeker geheel verdwijnen, zodat u
het hoofd weer vrij, zult kunnen bewegen.
Denkt u als oorzaak van vetpuistjes vooral
ook aan bloedarmoede. Het niet-gebruiken
van kaas, eieren, vlees, worst heeft geen
invloed en is in deze tijd van rantsoenering onverantwoordelijk.
Dat crème en poeder werkelijk slecht
voor de huid zouden zijn, is mij niet bekend.
L. K., te A. Haarlemmerolie is een bekend
kwakzalversmiddel, dat voor 2 delen bestaat uit gezuiverde terpentijn en voor l
deel uit zwavelhoudende lijnolie. Het
langdurig gebruik van dij; praeparaat kan
aanleiding geven tot prikkeling van de
nieren en ook wel van de ingewanden.
Wanneer uw moeder bij dit middel baat.
vindt en het daarom wil blijven gebruiken, is het nodig, dat nu en dan haar
urine wordt gecontroleerd.
'C. C. te 's Gr Kiezelzuur of acidum silicicum wordt zowel iiij hoge bloeddruk als
bij tuberculose als geneesmiddel aanbevolen. De bereider van het „kruidensappencomplex siligageen" heeft blijkbaar
bij het bedenken van een naam voor zijn
praeparaat aan kiezelzuur gedacht. Of
het een deugdelijk praeparaat is, kan ik
niet beoordelen.
J. P. te G. Voor de beantwoording van
uw beide vragen moet ik u naar uw huisdokter verwijzen.
J. K. J te E. De huiduitslag van uw
zoontje en het vol worden op zijn borstje,
wanneer hij buiten is geweest, evenals het
ontstoken slijmvlies van de ogen wijst
erop, dat hij gevoelig is voor bepaalde
stoffen, misschien stuifmeel of schimmels, die in de buitenlucht aanwezig
kunnen zijn. Zijn open verhemelte is
bovendien oorzaak, dat zijn neus minder
goed als zeef ten opzichte van deze stoffen kan werken en hij dus inplaats van te
gaan niezen en proesten direct vol op de
borst wordt. In uw geval zou ik aan
mijn huisarts eens een verwijzing naar
een specialist voor allergische ziekten
vragen.
L. G. te M. Gasvorming in de dikke darm
is een volkomen normaal gevolg van de
bacteriële processen, die zich daarin, afspelen. Een overmatige gasvorming duidt
erop, dat b.v. zetmeel niet snel genoeg
wordt verteerd en in het lichaam wordt
opgenomen; hè zetmeel wordt dan in de
dikke darm onder gasvorming vergist. In
uw geval wendde ik mij nog eens tot dr.
H. te B.
P. d. M. te 's Gr. Roos berust in vele gevallen op een te sterke werking van de
smeerkliertjes van de huid. Door sommigen wordt hierbij het gebruik van zwavelzeep geroemd. Men gebruikt deze zeep
dan om er eens in de wee'*: of eens in de
14 dagen het hoofd mede te wassen.
A. d. V. te B. In biergist komt een
verbinding voor, waarmee in sommige
gevallen roodheid van de neus kan worden bestreden. Gedroogde biergist is bij
elke drogist verkrijgbaar, er moet dan
geruime tijd achtereen l eetlepel hiervan
per dag b.v. in wat pap of melk gebruikt
worden.
D. R. te V. De ziekte van de schildklier
waarvoor- extra ziekenvoedsel kan worden
aangevraagd, gaat samen met een overmatige werking van deze klier. Ten gevolge hiervan worden de voedingsstoffen
in een versneld tempo m het lichaam

verbrand; men wordt gejaagd, nerveus,
krijgt hartkloppingen, vermagert en heeft
het steeds warm. De schildklier is hierbij soms vergroot en men spreekt dan
van Basedow'se ziekte. Een kippenei grote
verdikking en verharding in de schildklier" behoef t in het geheel niet samen
te gaan met Basedow'se ziekte. Dan is
er dus géén vermeerderd gebruik van
voedingsstoffen en ook geen aanleiding
om extra-toewijzing van ziekenvoedsel te
vragen.
A. C. v. d. S. te .U. Over de doofheid van
uw moeder is zonder onderzoek geen oordeel mogelijk. Het direct naar de W.O.
moeten bij het gebruik van pap berust op
een, in de regel tijdelijke, overgevoeligheid ten opzichte van dit gerecht. U kunt
proberen of het beter gaat, wanneer een
half uur vóór de maaltijd een kleine
hoeveelheid (l eetlepel) van de pap wordt
gebruikt; de ingewanden zijn dan reeds
gewaarschuwd voor Wat komen gaat en de
hinderlijke krampen kunnen achterwege
blijven. Wanneer deze proef gelukt, zal
uw man wel enige jaren achtereen dit
snoepen van tevoren moeten blijven volhouden, voor hij de pap als ieder ander
zonder meer kan verdragen.
T. O. J. te L. Een zo hinderlijk koudegevoel als u beschrijft, kan b.v. berusten
op bloedarmoede, op een te trage functie
van het hart en op een te trage functie
van de schildkier. Dringt u bij uw dokter
eens op een uitvoerig onderzoek aan.
R. W. te L. Laat u zich nog eens in het
ziekenhuis onderzoeken Het kan zijn dat
uw bezwaren nog verband houden met de
operatie die bij u werd gedaan.
J. V. te M. Uw slaapwandelen is reden,
om de hulp van een psychiater in te
roepen. Niet dat het verschijnsel op zichzelf ziekelijk is, maar doordat het steeds
gebeurt in een'toestand van minder bewustzijn en er een nog vollediger herinneringsloosheid voor bestaat als voor het
dromen, kan men zonder hulp van een
deskundige, zich niet voor .het risico, dat
deze neiging medebrengt, beschermen.
G. W. te A. Sommige vormen van eczeenl
zijn moeilijk, aridere vrij gemakkelijk te
genezen. Van binnen uit kan bij bepaalde vormen van eczeem een gunstige
invloed worden uitgeoefend door het gebruik van verschillende facoren uit het
vitamine. B-complex, en ook van. onverzadigde vetzuren (vitamine F). De B-stoffen komen alle voor in gedroogde biergist; men moet daarvan dan l a 2 eetlepels vol per dag b.v. in wa- melk of
pap gebruiken. Vitamine F komt b.v. voor
in lijnolie en in levertraan. Het vitamine
F zou vooral werkzaam zijn, wanneer het
plaatselijk op het eczeem wordt aangebracht; vandaar ook, dat bij verschillende vormen van eczeem omslagen met
lijnolie-kalkwater gebruikelijk zijn.
R O. te B. Beter dar, een zeepwaterclysma helpt tegen maden een knoflookclysma. Een matig groot bolletje wordt fijngehakt en met -J .liter melk of water 5
minuten gekookt. Warineer het afkooksel
is afgekoeld, wordt het op dezelfde wijae
als zeepwater ingespoten. Men herhaalt
deze bewerking na 3 dagen en dan verder nog • 4 keer met telkens l week tus^
senruimte. -Deze wormpjes zijn volkomen onschuldige diertjes en men zal ze
dan ook alleen bestrijden wanneer ze aanleiding geven tot jeuk, zoals bij uw kinderen het geval is.
A. v. L. te R. Het spijt mij, maar zonder
onderzoek is over uw klacht geen oordeel
mogelijk.

N. V. V.- VERGADERINGEN
In de maand Mei wordt de reeks openbare N.V.V.-vergaderingen voortgezet. Op
iedere vergadering wordt door twee sprekers het woord gevoerd. De in onderstaand
overzicht eerstgenoemde spreker behandelt het onderwerp: „De vakbonden en het
N.V.V."; de tweede spreker voert het woord over: „Het N.V.V. in de nieuwe tijd".
ENSCHEDE, 13 MEI, 8 tRjR, GEBOUW UJ.ENE. SPREKERS: KLEIN EN VAX
KAMPEN.
ALMELO, 14 MEI, 8 UUR,

ZAAL SOCIËTEIT. SPREKERS: SORMANI

EN

VAN KAMPEN.
HENGELO, 15 MEI, 8 UUR, HET WAPEN VAN HENGELO. SPREKERS: DUISTERHOF EN VAN KAMPEN.
ALKMAAR, 20 MEI, 8 UUR, ZAAL „GULDEN VLIES". SPREKERS: KLEIN EN
WOUDENBERG.

DELFT, 21 MEI, 8 UUR, GEBOUW „ONS HUIS". SPREKERS: JOUSTRA EN
WOUDENBERG.

EINDHOVEN, 23 MEI, 8 UUR, GEBOUW „VOORWAARTS". SPREKERS: DE
VRIES EN WOUDENBERG.
SCHIEDAM, 28 MEI, 8 UUR, GEBOUW „MUSSIS-SACRUM". SPREKERS:
KLEIN EN VAN KAMPENT
ZWOLLE, 29 MEI, 7.45 UUR. CONCERTZAAL „ODEON", BLIJMARKT. SPREKERS: JOUSTRA EN VAN KAMPEN.

ZAANDAM, 29'MEI, 8 UUR, GEBOUW „ONS HUIS". SPREKERS: BAKKER EN
WOUDENBERG.
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Behalve
de „groenzet" zijn et nog tal
v
an slagen, die al dadelijk in de aanvang
va
n de partij kunnen voorkomen. Vooral
'Bet de' volgende slag moet men in een
Partij rekening houden.
Wij spelen nu in de aanvangsstelling als
Volgt:
Wit
Zwart
1.
2.
3.
4.

,

33—28
39—33
44—39
31—27

18—23
12—18
7—12
17—22

zet, op zichzelf bezien, is niet verd, maar op het vervolg komt het aan.
Verder kan zwart goed 20—24 spelen of
Wel 17—21.
5. 28x17
11x31
6. 36 x 27
20—24
Wit heeft nu verschillende goede zetten.
Sij kan in de eerste plaatsv een fout van
z
*art afwachten door 50—44 te spelen,
«a de zesde zet van zwart is de stand
*k op onderstaand diagram.
Zwart

Wit
Zwart: 18 schijven op l t/m 6, 8, 9, 10,
*2 t/m 16. 18, 19, 23 en 24
Wit: 18 schijven op 27, 32, 33, 34, 35, 37
'/m 43, 45 t/m 50.
Als wit met 50—44 voortzet, mag zwart
Riet 6—11 spelen. Wel is 1—7 of 2—7
8oed. B.v
6—11?
7. 50—44
18x2f7
8. 27—22!
16x27
9. 32x21
24x33
10. 33—29
Wit wint door 38 x 16 twee stukken en ook
schijf 27 zal voor zwart verloren gaan.
Zwart's zet 6—11 was dus al een verliezende fout.
Zo juist zeiden wij, dat wit in de diaKramstelling verschillende goede zetten
heeft. Bijv. 41—36 of 34—30. En ook
'—28. In het laatste geval moet hij
e
chter voor een slag van zwart oppassen,
die als volgt zou gaan.
fcï de diagramstelling spelen wij nu:
Wit
Zwart
7. 33—28
2—7
Een goede zet, waarmee zwart niets
w
aagt. Hi.i loert op een kans, maar als die
Mislukt, heeft zwart toch ook geen nadeel. Na 2—7 van' zwart kan wit nog
altijd
41—36 spelen of 34—30. Maar niet
3
8—33, want dan zou zwart's plan lukken.
Öet spel verloop is dan:
18—21!
8. 38—33?
9. 27x16
23—29
18x27
10. 34x23
Waardoor zwart een stuk heeft gewonnen.
NU nemen we nog even aan, dat na de
a
chtste zet van wit, n.L na 38—33, het
z
warte stuk 7 al op ruit 11 staat. Dan
3°u zwart, door 16—21 te spelen, niet één,
'Haar twee schijven afgeven. Maar ook
dan zit er een slag voor zwart in. Als we
die veranderde stelling even bekijken,
*omt er een aardige slae voor de dag, die
als volgt verloopt:
'16—21
8. 38—33?
23—29
9. 2 7 x 7
18x27
10. 34x23
13x44
11. 7x18
12. 50x39
Zwart heeft een stuk gewonnen. Natuurlijk wordt hierbij verondersteld, dat zwart
a
l een zet meer heeft gedaan, wat in de
l^rtij niet mag voorkomen. Maar in verSchillende openingen kan deze slag voorkomen Daarom vestigen wij 'er dadelijk
Oe
aandacht op. Trouwens na 38— 33 van
kan zwart hetzelfde bereiken door
en daarna 7— 11 te spelen.

^Piossmgen vraagstukken van
4
April
Klasse A.
ï'0- 4. (p Schaaf, Den Haag). Wit speelt
**—20, waarna zwart met 14x25 moet

slaan, omdat hij anders dadelijk verloren
is. Zwart dus 14x25. wit 21—17, zwart
18x29, (gedwongen) wit 19—14. Alweer
heeft zwart slagkeuze, maar 12x21 valt
al direct uit. Slaat zwart met 10x19, dan
wit 39—34, zwart 12 x 21 en wit 34 x l met
winst. Slaat zwart met 9x20, dan wit
39—33, zwart 12x21 en wit 33x4 met
winst.
Met weinig stukken is hier een aardig
variantenstukje bereikt. Het vrijmaken,
voor de zet 19—14 is heel mooi.
No. 5. (P. Schaaf, Den Haag). In dit
vraagstuk speelt de „tempozet" weer een
rol. Het lijkt er op, dat wit als volgt kan
winnen. Wit 33—29, zwart 16—21, wit
1—18. Maar nu speelt zwart 21—26 en
wit staat 'te vroeg op veld 18. De oplossing gaat als volgt: Wit 33—29, zwart
16—21, (want op zwart 30—35 volgt wit
29—24. zwart 16—21 en wit 1—18 met
winst). Na zwart 16—21 volgt wit 1—12!!
en zwart heeft twee voortzettingen.
Ie. Zwart 21—26. wit 12—18, zwart 30—35,
wit 29—24 met, winst.
2e. Zwart 21—27: wit 12—18, zwart 27—32,
wit 29—24, zwart 30x19, wit 18—4.
Qp zwart 19—24 volgt nu wit 4—10. zwart
32—38. wit 10—15. wint.
Óp zwart 19—23 volgt wit 4—15. Speelt
zwart nu 23—28, dan wit 15—42. Speelt
zwart -32—37, dan wit 15—10, eveneens
fnet winst.
Klasse B
No. 6. (C. P. Mooyboer, Krommenie). Wit
22—18, zwart 12 x 23, wit 47—41, zwart
36x47, wit 46—41, zwart 47x36, wit
27—21, zwart 36x29, wit 33x2, zwart
16 x 27, wit 2 x 10, zwart 5 x 14, wit 48—43
enz. met winst op tempo.
Het is jammer, dat ook als volgt een
goede oplossing is te bereiken. Wit 27—21,
voortgezet met 34—29, 29—23 en 33x2.
No. 7. (C. P Mooyboer, Krommenie), Wit
23—18, zwart 12x22, wit 47—41, zwart
37 x 46, wit 28—23, zwart 46 x 14, wit
29—23, zwart 14x29, wit 33x11, met een
aardige eindstand, die nog precies gewonnen is.
De prijzen voor het oplossen van de
vraagstukken in het nummer van. 4 April
zijn gewonnen door:
S. J. Wotte, Baliplein 15, Enschede en
W. C. van Dij-k, Geuzenweg 8, Hilversum.
Zij kunnen een keuze doen uit een boekenlijstje, dat hun zal worden toegezonden.

Zwart: 15 schijven op 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13,
15, 16, 18, 19, 20, 21, 23 en 24.
Wit:
15 schijven op 27, 28, 30, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40. 45. 47. 48 en 49.

No. 4.

Zwart

K l a s s e B.
No. 3
Zwart

Wit

Zwart: -16 schijven op 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12,
13, 14. 15, 16. 18, 19, 22, 23 en 24.
Wit: 16 schijven op 26, 27, 30, 32. 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48 en 49.

Wit
Zwart: 17 schijven op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23 en 29.
Wit: 17 schijven op 26, 27, 32, 34, 35, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 en 49.

Oplossingen worden ingewacht 'tot uiterlijk 26 Mei. Adresseren: Redactie weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.
Op adreszijde duidelijk „Damrubriek1'
vermelden.

Wat doen we deze
week in de tuin?

Door de wel zeer gewijzigde omstandigheden bestaat er momenteel zeer veel belangstelling voor het kweken van groenten en fruit in eigen tuin. Heel veel mensen hebben dan ook een hoekje land gehuurd, waarop ze dan van alles proberen
te kweken. Ik zeg met opzet proberen ie
kweken, want het lukt lang niet altijd
even goed. Indien men zich nimmer meÊ
het kweken van groenten heeft bezig gehouden, weet men niet altijd, welke, werkzaamheden er in een bepaalde week uitgevoerd moeten worden. Daarom zal het
zeker zijn nut hebben, u wekelijks zo het
Onze wedstrijd
een en ander over de te verrichten werkDe vraagstukken in klasse A zijn ditmaal zaamheden mede te delen; natuurlijk kan
partijstanden, waarin nog kort geleden ik niet volledig zijn, daarvoor is de ruiime
een winnende slag voor wit werd ver- . ten enenmale te beperkt.
zuimd. Hier is de vraag dus: „Hoe kan
Erw ten en peulen, die men al eerder
wit de partij winnen?"
gezaaid heeft, moeten nu aangeaard worIn klasse B ziet men een opstelling, die den, dat wil zeggen, we zetten langs de
dikwijls in partijen voorkomt. In no. 3 rijen een aarden walletje van zo ongeveer
kan wit een winnende damzet uitvoeren. tien centimeter hoog, de planten groeien
In no. 4 zit een slag voor. wit, die daar- dan beter in de richting van de stokken
door in staat wordt gesteld spoedig een
en hebben ook meer steun. Met het legstuk te winnen. Hoe?
gen van erwten en peulen kan men in
Als prijzen worden wederom twee fraaie
deze maand nog heel goed doorgaan; we
boekwerken uitgeloofd.
nemen nu niet meer de allervroegste soorten, doch de volgsoorteii. Men moet de
K l a s s e A.
zaden zo ongeveer een centimeter of vijf
No. 3
diep leggen, terwijl ze op een onderlinge
afstand van drie centimeter komen te ligZwart
gen. Indien we met'de schoffel een voortje trekken, werken we heel gemakkelijk.
We kunnen twee rijen leggen, deze komen
dan op een onderlinge afstand van twintig
centimeter, daartussen kan men het rijshout plaatsen. De rijen zelf moeten minstens één meter van elkaar liggen, anders
komt er niets van terecht. U vindt dat
misschien zonde van de ruimte, doch dat
is het in het geheel niet; immers men
kan voorlopig tussen de rijen van allerlei
vroege voorjaarsgroenten zaaien, we noemen u bijvoorbeeld spinazie, raapstelen,
sla, radijs, enz., deze zijn allemaal al geoogst tegen de tijd, dat "de erwten er werkelijk last van zouden krijgen. Zodra het
gewas eenmaal een hoogte heeft bereikt
Wit
van ruim twintig centimeter, moet men
er een touw of katoen langs spannen; doet
Zwart: 14 schijven op 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, men dat niet, dan heeft men kans, dat
15, 16, 17, 18, 19. 23 en 24.
bij een regenbui het gewas geheel tegen
Wit:
14 schijven op 27, 28, 32, 33, 34, 35, de
grond slaat. Later moet men nogmaals
37, 38, 39, 40, 42, 43, 45 en 48.
een paar draden spannen. Laten we er op
letten, dat de rijen van noord naar zuid
No. 4.
lopen;, de zon kan dan tussen de rijen
schijnen. Dit voor het opdrogen van heï
Zwart _
gewas. Wanneer dit niet tijdig plaats
vindt, heeft men heel gauw last van het
zo gevreesde wit. Dan mislukt de oogst
grotendeels.
Voor het leggen van tuinbonen wordt het
al wel een beetje laat; tuinbonen verdragen niet zoveel warmte. Daar moet men
wel rekening mee houden. Men kan ze
echter nog wel uitplanten, doch dan moet
men planten bij-een kweker kopen. Dat
behoeft in het geheel geen bezwaar te zijn,
daar de .planten heel goedkoop' zijn. We
zetten ze op een onderlinge afstand van
twintig centimeter, de rijen komen dan op
een onderlinge afstand van zestig centimeter, de open ruimte kan weer benut
worden voor het zaaien van vroege voor->
Wit
jaarsgroenten.

Natuurlijk bent u ook een liefhebber van
radijs. Vooral in deze tijd is radijs voor
de boterham eigenlijk onmisbaar. Radijs
kan men nu nog heel goed zaaien, doch
niet te lang meer wachten, veel warmte
kunnen ze niet verdragen. Dan worden
ze heel spoedig voos en dan is er niet veel
aan. We kunnen nu nog de gewone rode
en witte, ronde radijs zaaien, doch indien
we verder in de zomer komen, kan men
beter de langwerpige soorten nemen, dat
zijn net witte worteltjes; vooral de ijskegel is een heel goed soort. Misschien is
de radijs bij u in de tuin wel eens mislukt? Ja, radijs groeit het best op een

(Foto: Turkenburg)
laagje bladaarde, heeft men dus een weinig bladaarde in de tuin, breng dat dan
over de grond. Heeft men eventueel een
hoop compost in de tuin liggen, dan kan
men die ook óver de gespitte grond uitstrooien; natuurlijk moet de compost goed
verteerd zijn, anders heeft men er voorlopig niets aan. Na het zaaien moeten wa
de aarde vochtig houden, ook na het opkomen van de plantjes zal gieten op een
droge grond wel eens nodig zijn.
Onze .vruchtbomen staan nu in of tegen
de bloei, dat kan straks een prachtig gezicht worden, laten we'echter hopen, dat
de ijsheiligen ons geen parten spelen.
-Heeft men echter vruchtbomen tegen een
muur of een schutting staan, dan kan men
de ijsheiligen wel bestrijden, door er tegen
de avond een rietmat voor te zetten. Heeft
men geen rietmatten ter beschikking, dan
kan men zich ook met iets anders behelpen, al zijn het maar oude visnetten; indien men die er een paar maal dubbel
voor hangt, zal men geen last van de vorst
hebben.
Natuurlijk ook tomaten in eigen tuin
kweken. Het is nu te laat om die nog te.
zaaien. Trouwens dat moet ook in een
broèibak of in een -kas geschieden. U kunt
echter heel goed afgeharde pïanten bij
een kweker kopen. Die doen het nu wei in
de volle grond. Tomaten verlangen een
zonnige standplaats. In de schaduw is er
niets mee te bereiken. Ze verlangen een
voedzame grond. Wij moeten dus wel voor
een beetje stalmest zorgen, kunstmest gaat
natuurlijk ook wel, doch we moeten dan
een samengestelde kunstmest hebben, aoals A.S.P.-korrels. Daar komen verschillende voedingsstoffen in voor, die de planten
allemaal nodig, hebben.

(Foto: „Arbeid")
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j, aardse stervelingen, niet in .die over een paar maanden jonge gar»
het bezit zijnde van een duikers» nalen zullen worden.
costuum en allen slechts in staat om na Deze dieren "hebben de oorspronkelijke
een fraaie snoekduik enige tijd onder vorm der kreeftachtigen zuiver bewaard.
water te blijven, weten van het leven Dat wil zeggen, dat al hun uitstekende
uit het Rijk van Neptunus, den god aller organen veranderde poten zijn. De groene
wateren, maar weinig af. Wij weten wel, ogen, die uit tientallen kleine oogjes zijn
uit boek en tijdschrift, dat het leven samengesteld, staan op stelen, die aange»
der vissen en krabben, zeeanemonen en paste poten zijn. De kaakpoten, die
kwallen boeiend, veelvormig en interes* kleine scharen, de sprieten, alles heeft als
sant moet zijn, maar eigen ervaringen oervorm een gewone poot.
daarvan zijn gewoonlijk zeer gering.
Er leven tientallen soorten kreeftachtigen
Toch is er een mogelijkheid om de dier* langs onze kust, maar de meeste zijn
vormen van onder de waterspiegel al» van de grondvorm wel een heel eind af»
thans enigszins te leren kennen. Die geraakt! Vast vist u uit het plasje ook
mogelijkheid bieden de stenen uitlopers, nog een dier op, dat precies een garnaal
die men overal langs onze stranden van is, maar een glashelder, geheel doorzich*
Rottumeroog tot en met Cadzand aan» tig achterlijf bezit. Wanneer u goed
treft: de strand» en havenhoofden. En kijkt, ziet u, dat tussen de sprieten op
Mei is wel de schoonste maand om-eens de kop een lange, met scherpe tanden
kennis te nemen van deze tak van het gewapende sneb zit. Dat dier is de
. dierenleven, want wanneer op het land steurkrab, de • baarsvissers welbekend!
alles bloeit en broedt, zijn ook onder de Hij verschilt maar heel weinig van de
zeespiegel de dieren bezig met hun garnaal. Heel wat meer er van verschilt
voortplanting.
die kwant, die daar zo haastig en
Begeef u alzo op een schone Meimorgen schuinsweg over de mosselenlaag tippelt.
naar het.strand (bij eb natuurlijk!) en Dat is een strandkrab, en daaraan is al
kies een der langste st'randhoofden voor niet meer direct te zien, dat hij een
uw expeditie uit. Een schepnet en een kreeftachtige is. Maar wanneer u het
jampotje zijn - aan te bevelen, evenwel monster vangt en in het potje doet, is
niet strikt noodzakelijk. Wij zoeken een de verwantschap wel te constateren. Het
platte steen aan de rand van het water achterlijf der „zuivere" kreeften is bij
uit en gaan daar op zitten. Het zonnetje de krab naar de buikzijde omgeslagen
in de rug, wie doet ons wat!
en heel klein geworden. Alle organen
Nu is het alleen maar een kwestie van hebben zich in het borststuk terugge»
kijken naar wat er zoal in ons natuur» trokken en de poten van het achterlijf
lijke aquarium wil verschijnen. Na een zijn zo goed als verdwenen. Toch zitten
praar seconden reeds zien we garnalen zij er nog en in deze tijd van het jaar
rondscharrelen. Wanneer u die alleen hebben zij een functie ook! De wijfjes
kent als een rode lekkernij, dan is het dragen n.l. een -grote, gele dot eieren
de moeite waard zo'n beest te vangen tussen achterlijf ,en romp mee, en die
en in het potje te bekijken. Een lang» wordt door d i j onogelijkc kleine poot»
gerekt, slank, grijs lichaam en verder jes in bedwang gehouden. Het achterlijf
een hele massa poten. Een pracht van van het mannetje is veel kleiner dan
een schutkleur heeft het dier, want dat van het wijfje en loopt spits toe.
door allerlei vlekjes en streepjes, lijkt Wat vangt u daar? Ja, dat is een krab,
"hefprecies een wandelende .verzameling maar die grijze dot, dat zijn geen eieren!
zandkorrels! Bovendien kan het zich nog De eieren waren immers geel! Hier heb»
met opmerkelijke snelheid ingraven in ben wij een van de treurigste voorbeel»
het zand. U zult vast tussen de poten den uit het dierenrijk van parasitisme,
van het achterlijf een korrelige, grijze . dat tot geheel verval van ee** diersoort
massa aantreffen. Dat zijn de honderden kan leiden. Lang heeft de wetenschap
eieren, die het wijfje pleegt mee te dra» niet geweten wat die v grijze massa, het
gen tot er de vreemde larven uitkomen, Krabbezakje, nu eigenlijk was. Tot men
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de larven er van ontdekte en zag, dat
die zeer veel op dé larven van krabben
en kreeften geleken. Tja, 't is een treu»
rige historie. Eens liet de larve van dit
dier zich als onderdeel van het plankton
rustig meedrijven met de zeestromen.
Maar de dag van de volwassenheid na»
derde, het kleine diertje zocht zich een
vette krab uit en wurmde ziph' tussen
diens achterlijf en onderzijde. Daar ver»
anderde het totaal. Het groeide uit tot
een klein, grijs zakje, dat buizen uitzond
in het krabbe»lichaam. Die buizen liepen
naar de meest vitale delen van het
slachtoffer, naar de maag en de ge»
slachtsdelen. Daar werd een gro.ot deel
van het voedsel afgetapt, dat diende
voor dat grauwe zakje, dat groter en
groter werd en de krab aardig begon te
hinderen. Tenslotte sterft de krab on»
herroepelijk, maar s hij houdt het toch
altijd wel lang genoeg uit om het Krab»
bezakje gelegenheid te geven, eieren te
krijgen en die uit te zenden. Merkwaar»
dig is, dat zulk een parasiet van een
mannelijke krab een vrouwelijke maakt!
Zelfs het achterlijf vergroeit geheel.
Maar reeds vragen andere dieren onze
aandacht. En wel de sloomste der leven»
de schepselen die men zich kan denken:
de schelpen. Grote, blauwzwarte mosse»
len hebben duizenden draden om zich
heen gesponnen om goed vast te zitten
op de stenen; -ronde, bruine alikruiken
grazen met behulp van dat vreemde, van
honderden heel fijne tanden voorziene
instrument in hun mondholte, dat men
„radula" noemt, de stenen af en eten er
alle algen weg.
Wanneer uw Btrandhoófd ergens langs
de kust van Zuid»Holland ligt, ongeveer
ten zuiden van Hoek van Holland, dan
zijn er nog bovendien. twee vreemde
schelpdieren aan te treffen. Allereerst
de punperslak. Dat is een familielid van
de slakken, waaruit een 2000 jaar ge»
leden dev Phoeniciërs het purper wonnen.
Deze slak heeft niet zoveel purper als
de originele uit de Middellandse Zee,
maar wanneer men het hoge, puntige
slakkenhuis opvist en in de opening er
van kijkt, ziet men toch duidelijk de
prachtig getinte binnenzijde. Gloeiend
purper, dat in allerlei schakeringen over»
gaat tot een heldere porceleinkleur! Die
purperslakken hebben ook al 'eieren ge»
legd en die zijn merkwaardig genoeg!
Het zijn precies heel kleine flessen, die
rechtop aan de stenen zitten vastge»
kleefd en waaruit over een paar weken
de piepjonge slakjcs zullen komen,
slechts in het bezit van een rechte kalk»
plaat, die op den duur zal uitgroeien
tot een hoorntje.

In de buurt van de purperslakken leeft
nog een vreemde sinjeur, dat is de
schaalhoorn. Die heeft een dak boven
zijn hoofd, maar daar is ook precies
alles mee gezegd, want een eenvoudiger
schelp kan men zich al niet voorstellen.
Het is een soort omgekeerd pannetje,
met een spitse punt naar boven en
daaronder houdt het dier ook de algen
van de stenen af en des avonds is duide»
lijk te zien, wat hij op een dag heeft
gedaan, want dan zit er een mooi zwart
boogje van kale steen tussen de algen.
Grote kracht kunnen de schelpen ont*
wikkelen, meer dan men zo zou denken.
En vooral de schaalhoorn is heel sterk.
Wanneer men het dier heeft aangeraakt,
perst het zich vast op de stenen en dan
is er een kracht van vier kilogram ge»
durende drie uur voor nodig om hem
tot loslaten te dwingen!
Wij mogen ook niet verzuimen om naar
de wondere bloemdieren te kijken, die
zeker ook in ons plasje te vinden zijn.
Misschien vallen zij u op het eerste ge*
zicht bitter tegen, die zeeanemonen,
maar dan heeft u er één die boven wa»
ter zit. Inderdaad, dan zijn het maar
smerige, slijmerige hoopjes tegen de
stenen. Maar kijk nu eens goed in het
water! Daar zit de soort, die het dichtst
langs de kust leeft, de Zeedahlia. Een
dik, gedrongen dier, met een brede
krans van kleine tentakels om de mond'
opening en mooi diepgroen van kleur
met heldere, lichte lengtestrepen. Tik
maar eens even met een potlood tegen
een van die tentakels! Floep.... daar
slaat alles naar binnen. Ja, als uw pot»
lood nu een visje geweest was, had het
er lelijk voor hem N uitgezien!
Die anemonen houden er allerlei merk»
waardige manieren op na om zich voort
te planten. Zo kan het op een goede dag
gebeuren, dat zulk een dier een eindje
van zijn oude plaats wegtrekt en er de
onderste ring van zijn lichaam laat zit«
ten. Daar groeit dan doodleuk een
nieuwe zeeanemoon uit. Of aan de bin»
nenzijde van het lichaam gaan een aan*
tal knoppen groeien, die op een gegeven
ogenblik zich loslaten, door de mond'
opening naar buiten verdwijnen en..".,
ook nieuwe zeeanemonen wórden!
Hoor, de Visdiefjes zijn vandaag uit het
verre Zuiden teruggekeerd! Nu gaat het
strand ons lokken. Vrolijk klinkt hun
„Star«riet" _ over het blauwe water en
ieder ogenblik plonsen zij neer om een
visje te bemachtigen. Sta op van uw
steen, rek u uit en wandel langs het
lentestrand! U bent een uurtje te gast
geweest in het Rijk van Koning Nep*
tunus!

PUZZLE-RUBRIEK

DE DROOMVOORSPELLINQ

' e directeur van eer museum ging gewoonlijk iedere morgen met de trein
D,
van 8.15 uur van zijn woonplaats binten de stad naar Den Haag, waar het
museum gevestigd was. Op zekere morgen, toen hij het museum wilde binnen»
gaan, hield de nachtwaker, die daar al vijftien jaar in dienst was, hem op een
geheimzinnige manier staande en verzocht hem om een onderhoud. De direc»
teur was wel enigszins verbaasd over deze manier van doen, maar liet toch den
nachtwaker bij zich op het bureau komen. Daar vertelde de nachtwaker, dat hij
die nacht een angstaanjagende droom had gehad. De directeur was daarbij het
slachtoffer geworden van 'n treinongeluk. Hij vertelde verder, dat hij wel meer1
^voorgevoelens had gehad, welke waren uitgekomen en hij verzocht den direc»
teur dringend, om de volgende dag met een latere trein dan gewoonlijk mee te
gaan, daar hij zich werkelijk ernstig ongerust maakte.
De directeur zei, dat hij niet bijgelovig was, maar hij bedankte den nachtwaker
toch voor zijn welgemeende raad. Toen de directeur de volgende dag weer in
de trein van 8.15 uur zou stappen, viel hem het wonderlijke verhaal van den
nachtwaker in en hij herinnerde zich, hoe die hem dringend had verzocht om
niet met de 8.15»trein mee te gaan. Door een plotselinge opwelling gedreven,
besloot de directeur om toch maar met een latere trein te vertrekken.
Later, toen hij met de trein al ruim halfweg was gekomen en hij zich nog eens
vrolijk had gemaakt over zijn bijgelovigheid, werd de trein plotseling afgeremd
en tot stilstand gebracht. Het traject was onbruikbaar gemaakt, doordat er een
. trein verongelukt was. Bij navraag bleek dit de trein van 8.15 te zijn. Er waren
verscheidene doden te betreuren.
Men kan zich indenken, dat c!e directeur blij was aan de rdad van den nacht»
waker gevolg te-hebben gegeven.
Later op de dag liet hij hem bij zich komen en zei hem het volgende: „Beste
Jansen, /ik dank je recht hartelijk, dat je mij gewaarschuwd hebt, want mis»
schien ben ik door jouw raad alleen nog in het land der levenden. Hier heb
je een bewijs, waarop je je bij de bank een bedrag van duizend gulden kunt
laten uitbetalen. Tot mijn grote spijt ben ik echter genoodzaakt hieraan een
ernstige berisping toe te voegen."
En nu vragen wij den speurders onder de lezers: waarover heeft de directeur
den nachtwaker berispt?
Voor de inzenders van goede oplossingen stellen wij wederom enige fraaie
boekprijzen beschikbaar. Inzendingen worden ingewacht tot uiterlijk 22 Mei.
Adresseren aan de redactie van het weekblad ,-Arbeid", Postbus 100, Amster*
dam. Op de omslag duidelijk.vermelden: Puzzle nummer 18.
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zóó hecht en recht, zóó welwillend wisselend van zon en schaduwplekjes ware, rechtstreeks uitloopend op de verdiende rust na een
arbeidzaam leven, dan zouden wij U niet aanraden om zoo spoedig
mogelijk een passende levensverzekering af te sluiten bij „De Centrale de maatschappij voor Werkend Nederland. Het heeft geen nut te
redetwisten over de vraag of we ons wel thuis zouden voelen op een
levensweg die geen enkele hindernis bood, noch inspanning kostte hem
goed ten einde te brengen. De strijd om het bestaan en de wetenschap dat alles nu eenmaal niet van een leien dakje loopen
kan, behoeft U geen vrees aan té jagen. De voorzorg die
een verzekering bij ,,De Centrale biedt beschermt U tegen
de nadeelige gevolgen van ar te onvoorziene wendingen,
zoowel als tegen het onverwacht afbreken van het levenspad. Praat eens met een onzer vertrouwde agenten, die
U alle inlichtingen over de gemakkelijke premievoorwaarden
en zeker een goed advies zal geven.
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VOOR of VROUW
Distributieperikelen
ij kunnen het er nu zo langzamer»
W,
hand wel over eens zijn, dat de distri»
butie de taak van de huisvrouw ten
zeerste heeft verzwaard. Behalve de ge»
•\vone beslommeringen voor het huis»
houden, heeft zij onder de'.huidige om»
standigheden nog de zorg, rond te~
komen met de beperkte hoeveelheden
levensmiddelen.
Heeft zij bovendien nog te maken met
kieskeurige huisgenoten, dan is haar
taak dubbel zwaar. Het is immers o zo
moeilijk het allen naar de zin te maken!
Vele vrouwen vervallen in haar ijver,
aan de eisen van man en kinderen zo»
veel mogelijk tegemoet te komen in de
fout, dat zij de levensmiddelen oneco»
nomisch cjyer de rantsoenperioden ver»
delen. Midden in zulk een periode blijkt
het een of ander artikel ,,op" te zijn.
Dan is Leiden in last: men heeft geen
suiker of boter meer en, wat erger is,
soms of zelfs meermalen zijn de brood»
bonnen vóór het einde van de week ver»
bruikt.
Menige huisvrouw zal deze onaangename
ondervinding hebben opgedaan, doch in ,
stede van er de consequenties uit te
trekken — b.v. door ook op haarbeurt
de distributielijntjes strakker aan te
trekken en maatregelen te treffen, dat
de grotere kinderen zich niet langer zélf
bedienen — tracht zij de betreffende
levensmiddelen zónder bon te krijgen.
Hiertegen kunnen wij niet genoeg waar»
schuwen. Afgezien van het feit, dat net
zich onttrekken aan de distributiebepa»
lingen een onsociale handeling is — dis»
tributie immers beoogt een rechtvaar»
dige verdeling van de beschikbare voor»
raden — brengt men hierdoor maar al
te vaak den winkelier in de grootste
verlegenheid. Om den klant terwille te
zijn komt de leverancier zo gauw in de
verleiding het gevraagde artikel zonder
bon, of als voorschot op de volgendedistributieperiode, te geven. Hij is dan
echter niet alleen strafbaar, maar ook
wordt hij daardoor in zijn eigen be»
staansmogelijkheid bedreigd. Hoe min»
der bonnen de winkelier bij de distri»
butiebureau's inlevert, zoveel kleiner
worden de hem toegewezen voorraden.
Uiteindelijk is vermindering van zijn om»
zet hiervan het onvermijdelijke gevolg.
Sommige vrouwen maken het nog erger,
door het afgeven der bonnen eenvoudig
te „vergeten". Zij hebben er een soort
handigheid in gekregen, den winkelier
of zijn bediende zó aan de praat te
houden, Hat deze verzuimen om de bon»
tien te vragen.

Ten einde tot een billijke verdeling van
de aardappelvoorraad te geraken is
thans een rantsoenering ingevoerd.
Tot nu toe was het juist de aardappel,
die ons te hulp kwam, als we aanvulling
nodig hadden van ons broodrantsoen; in
de eerstvolgende maanden zullen we die
hulp moeten missen; daarbij, we zullen
ons ook in ons normale aardappelge»
bruik sterk moeten bekrimpen. De huis»
vrouw die gewend was voor het ifiiddag»
maal 5 kg per .persoon per dag te gebrui»
keri, wordt thans voor het geval gesteld.,
dat ze iets meer dan 2 ons per persoon
per dag krijgt toegemeten.
Het beste wat we in deze omstandighe»
den kunnen doen. is .het regelen van
onze'maaltijden op zodanige wijze, dat
daardoor toch .een 7,0 goed mogelijke
uitkomst wordt bereikt. U moogt dat
een „lapmiddel tj e" noemen: maar als een
geheel gaaf kledingstuk voor ons niet te
bereiken is. dan voldoet het „gelapte" in
elk yeval beter dan de jurk met gaten
erin
En nu ben ik eens aan het denken ge»
gaan, aan het rekenen en aan het op»
schrijven. Het resultaat daarvan wil ik u
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wreven koude aardappel, azijn, karne*
melk en een gesnipperd uitje of preitje;
als nagerecht volgt daarop dan per per*
soon J I pap (van karnemelk of vatl
taptemclk, met gort, havermout of rijst)
of wel (tweemaal in de 4 weken) een
pannekoek.
Op de twee nog overblijvende dagen
kunnen we (elke week stamppot geven,
waarin de'toch nog,niet bijzonder grote
portie aardappelen (500 'g) kan worden
aangevuld met een wat ruimere hoeveel*
he:d groente dan we anders gewend wa'
ren; trouwens dit geldt ook voor de
soepen, zowel^ voor de peulvruchten» als
voor dé groentesoep.
Ik kom dan tot het volgende schema
voor 4 weken:

§
os

Schema Ie week:
m
3 X maal sla van telkens een
andere groente, vermengd met
koude gekookte aardappelen;
nagerecht resp. van panne»
(Foto: „Arbeid") koek, gortpap, havermoutpap 300
1 X peulvruchtensoep
100
1000
2 X stamppot
Bedenkelijker wordt het nog, als moe» l X groentesoep met vermi»
ders haar kinderen, die boodschappen celli en gehaktballetjes; cus»
moeten doen, het consigne meegeven: tard met rabarbermóes .... _
75
„Zie, dat je het bonnetje achterhoudt".
Schema
2e
week
Hiermede benadeelt men het kind méér;
dan het een keer een boterham minder 3 X sla (als boven); nage»
of -geen boter op het brood te geven, recht resp. van rijstebrij,
—
omdat men het dikwijls bij kinderen zo gortpap, havermoutpap . . . . 300
100
sterk ontwikkelde eerlijkheidsgevoel een 1 X peulvruchtensoep
1000
geduchte knauw geeft. Wie zijn kinderen 2 X stamppot
aanspoort, de distributiebonnen achter 1 X vlees, groente, aardappe»
100
te houden, heeft het aan zichzelf te len; griesmeelpudding . . . . . . 400
wijten, als de kleuters het ook met
Schema 3e week
andere dingen niet zo nauw meer nemen
3
X
sla (als boven); nage» '
met de eerlijkheid.
Ten slotte nog een opmerking, die o.i. recht resp. van gort, haver»
300
in het kader v'an deze korte beschou» moutpap, pannekoek
100
wing thuis hoort: ga niet in op aanbie» l X peulvruchtensoep
1000
dingen tot het kopen van goederen uit 2 X stamppot
de kettinghandel, hoe aanlokkelijk deze l X groentesoep met vlees en
—
100
ook mogen zijn. De kettinghandel ver» rijst; maïzenapudding
groot automatisch het tekort aan
Schema 4e week
levensmiddelen, omdat deze aan de bil»
3
X
sla (als boven); nage»
lijke distributie worden onttrokken en
daarmede tevens aan de bona»fide han» recht resp. van rijst», gort»,
300
—
del, die gehouden is aan de door de havermoutpap
1
X
peulvruchtensoep
100
overheid voorgeschreven prijsregelingen.
1000
Wie in de kettinghandel koopt, bevor» 2 X stamppot .. ,
dert het sinistere bedrijf van lieden, die l X groentesoep met gort en
zich ten koste van de grote massa trach» vlees; griesmeelpudding met
—
100
ten te verrijken. Tot op zekere hoogte rabarber
zou men het daarom een „gelukkige"
6000
375
omstandigheid kunnen noemen, dat die In 4 weken
grote massa de exhorbitante prijzen, Vaij het rantsoen blijft nog
' — ±550
welke de heren kettinghandelaars voor over
hun clandestien verkregen goederen vra» *) Voor het bakken van de pannekoeken.
gen, niet kan betalen.
De 550 g vlees, die van het rantsoen per
4 weken overblijft, kan, wanneer de om»
standigheden het toelaten, in stamppot
worden verbruikt. Ook zouden voor de
groentesoep nu en dan soepbenen kun»
nen worden gekozen. Een andere m'oge»
lijkheid is, dat voor de resterende bon»
nen nu en dan „vleeswaren" voor op de
boterham worden gekocht.
meedelen en ter overweging geven.
1} begrijpt me goed, hoop ik? Ik wil niet De 480 g boter of vet, die we van het
van u eisen, dat u 't geheel met mijn rantsoen in deze 4 weken overhouden,
zienswijze eens bent; ik stel u alleen de zijn natuurlijk voor de boterhammen
oplossing voor, die ik persoonlijk heb ge» nodig.
vonden, met de bedoeling, dat u die In verband inet deze voorstellen voor
grondig zult bekijken en mij uw op» en het middagmaal vervalt natuurlijk de mo»
aanmerkingen wilt laten weten. Met el» gelijkheid om het broodrantsoen aan te
kaar brengen we het dan allicht tot een vullen met pap; immers de daarvoor
beter inzicht in de voedselproblemen noodzakelijke graanproducten zullen in
dan wanneer ieder voor zichzelf alleen deze weken dienst moeten doen in het
middagmaal. In zekere mate kan hier de
maatregelen treft.
Ik ben uitgegaan van de voedingsmidde» vergroting van het broodrantsoen .hulp
len, die de rantsoenering per maand tot geven; verder zullen we verstandig doen
onze beschikking stelt, n.l. per persoon: met bij de boterham zo mogelijk altijd
wat rauwe groente te geven; we berei»
6 kg aardappelen
bijkans l kg vlees
± 800 g boter (vet)
500 g peulvruchten
NUTTIGE WENKEN
280 g meel
100.g griesmeel, maïzena, enz.
Droog de gordijnen aan de ramen
250 g havermout
.v.
Gordijnen w.assen is altijd een secuur
250 g rijst
werkje. Worden de gordijnen niet goed
250 g gort
behandeld, dan bestaat de kans dat ze,
100 g vermicelli of macaroni
gelijk een lezeres uit Steenwijk over»
Als we de 6 kg aardappelen over 28 da» kwam, niet meer passen. Om ze weer
gen gelijk verdeelden, dan zouden de op maat te krijgen, zal onze lezeres een
ruim 2 ons per maaltijd ons elke dag op» kant of strook aan haar gordijnen
nieuw vóór een tekort stellen. Daarom moeten zetten. Wanneer men de gor»
zou ik wekelijks enkele dagen willen in» dijnen, zodra ze zijn gewassen, nat voor

f Wat de pot schaft j
Voor de weken van aardappelschaarste

stellen, waarop géén of slechts zeer wei»
nig aardappelen worden gebruikt, een
maatregel, d ; e ons- m staat stelt om ten»
minste 2 a 3 keer per week een flinke
portie aardappelen op ons bord te zien.
De niet met aardappelen bedeelde maal»
tijden kunnen bestaan uit groentesoep
met rijst of vermicelli (geschikt voor de
Zondag b.v.), waarop een griesmeel», een
maïzenapudding of iets dergelijks volgt.
De van weinig aardappelen voorziene
maaltijden (100 g aardappelen per per»
soon) heb ik mij gedacht in de vorm van
wekelijks éénmaal peulvr,uchtensoep,
(erwten, witte of bruine bonen) en weke»
lijks driemaal een sla. Voor die sla ge»
bruiken we flink wat rauwe gro^ente, die
we aanmaken met een saus van fijnge»
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ken daarmee niet alleen beter een ge'
voel van verzadiging, maar we voeren
aan ons lichaam ook verschillende stof*
fen toe, die ons weerstandsvermogen ver»
sterken.
Ten slotte, bij dit alles blijft ons de
troost, dat de maatregelen slechts van
tijdelijke aard behoeven te zijn: we ma'
ken op 't ogenblik de moeilijke tijd door,
die aan de nieuwe aardappeloogst vooraf
gaat.
Naschrift: Nadat het vorenstaande reeds
was geschreven, werd de verstrekking van
een extra rantsaen rijst bekend. Wij kunnen hiervan o.a. gebruik maken om de
peulvruchtensoep meer gebonden te maken, of wél om de hoeveelheid aardappelen in een stamppot aan te vullen. Eert
derde mogelijkheid zou bestaan in het
geven van droge gekookte rijst bij de
groente. Dit smaakt, voortreffelijk, al 9
wordt het, naar de ervaring in de vorig
oorlog leerde, door het Hollandse gezi»
niet altijd gaarne aanvaard.

de ramen hangt, k-an men ze daarbij
voorzichtig op de juiste lengte rekkenDe gordijnen zullen dan veel vlugger efl
netter drogen.
Geen vette kragen meer
Jaskragen kan men schoon krijgen doof
ze af te wrijven met een doekje, g6*
drenkt in tetra. Zorg er echter voor, het
doekje niet te nat te maken, anders
krijgt men kringen.
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moet jou en ook Rie tot mijn spijt
teleurstellen: het gaat met onze tuin
1'et zo goed als we. wel hadden ge*
dacht.
Ue
langdurige kou en de schrale koude
^'nd, die ons voortdurend plaagden,
Rebben aan de tuin geen goed gedaan.
"Pinazie hebben we al gegeten en de
*est groeit ook wel, maar "je zult het in
J|e stad eveneens aan het groen der
p>rnen kunnen merken, alles komt veel
'ster dan andere jaren.
We zullen maar geduldig afwachten. Als
het \vecr wat' meewerkt, zal alles wel
*eer goed komen.
K vind het grappig, dat er in de stad
.j1" ook zo veel kinderen op klompen
'°pén. Als hier in het dorp vroeger nog
*el eens logé's uit de stad kwamen, dan
k°n je zo echt aan hen merken, dat ze
"at lopen op klompen als iets minder*
^aardigs beschouwden. Je kan er hier
°P het platteland haast niet buiten. De
Schoenen zouden op onze modderwegen
^eel te veel te ^lijden hebben e n . . . . je
San zeggen wat je wil, als je 's winters
^at stro in de klompen doet, olijven
•• voeten heel wat warmer dan in
Schoenen. Als de schoenen stuk zijn en
e
j kan ze niet direct laten maken, dan
°°P je, als het heeft geregend, met
Batte voeten. Daar heb je met klompen
°°k geen last van. Bovendien kan je,
nu
het leer zo duur is, beter een paar
^euwe klompen kopen, dan een paar
Sc
hoenen van zolen en hakken laten
^porzien. Zelf heb ik ook klompen, maar
"ie gebruik ik hoofdzakelijk als ik in de
tuin werk of als ik m'n straatje moet
Schrobben.
*ie schreef ons, dat haar rokje zo goed

zit en dat zij er zelfs een bolerotje bij
heeft gemaakt. Leuk, dat ze voor de
eerste keer al zo'n succes heeft. Rie is
binnenkort jarig en dan mag ze van ons
een aardig lapje voor een blouse kopen.
Andere jaren kreeg ze van ons nog wel
eens een meer op de aardigheid bere»
kend cadeautje, maar gezien de tijds»
omstandigheden is het nu beter, elkaar
maar practische en nuttige geschenken
te geven. Van de jongens krijgt ze een
zakkammetje en een paar zakdoekjes.
De kinderen mogen hier ook altijd iets
geven als er een van hen jarig is, al is
het nog zo'n kleinigheidje. Een kind
heeft liever zes kleine cadeautjes dan
één groot geschenk, dat misschien het
zesvoudige kost. Aan een verjaardag
moeteri de kinderen altijd een prettige
herinnering hebben, vind ik.
Wij hebben met onzen kleinen Jan, toen
hij vier was, eens iets meegemaakt,
waaruit bleek, hoe prettig ze een ver»
jaardag vinden. We hadden Jan al dagen
van te voren verteld, hoeveel nachtjes
hij nog moest slapen eer hij jarig was.
Een dag vóór zijn verjaardag kwam hij
's morgens bij ons in bed. „Jongens, ik
ben jarig", riep hij. Toert hij zag, dat de
jongens met lege handen binnenkwamen,
vroeg hij verwonderd: „waar zijn mijn
cadeautjes?"
Hij dacht, dat hij al jarig was en toen ik
hem had uitgelegd, dat hij nog één
nachtje moest slapen, keek de stum»
perd zó teleurgesteld, dat, als ik iets in
huis had gehad, ik hem dat vast zou
hebben gegeven.
Hij is nu twaalf, maar wij plagen hem
er nog wel eens mee.
Zondag hebben we weer Moederdag.
Vroeger wilde ik er niets van weten, ik

vond het niet nodig voor het reclames
wagentje van banketbakkers, en bloemis»
ten te worden gespannen. Totdat de kin»
deren wat ouder werden en zij er zelf
iets aan wilden doen. Het was het eerste
jaar, dat wij Moederdag vierden, pies
cies een Sinterklaasfeest. Ze deden een
hele week zo geheimzinnig; iedere keer
als ik binnen kwam, werd er iets weg'
gestopt.
Onder de indruk van dat geheimzinnige
gedoe, zorgde ik er voor, Zondags voor
hun een verrassing te hebben. Zo had»
den wij een echt feestelijke Zondag.
Nadien is dat ieder jaar zo gebleven en
ik moet eerlijk zeggen: ik zie nu die
dag als een extra feestdag tegemoet.
Dergelijke dagen verstevigen de onder*
linge band in het gezin, vooral wanneer
het initiatief van de kinderen zélf uit»
gaat.

We kunnen nu wel zeggen: het geeft
extra kosten, maar dat hebben wij vrou»
wen er toch graag voor over, want in
óns hart vinden wij het maar wat pret»
tig eens re worden verwend, al zullen
er nu wel vrouwen zijn, die zullen zeg»
gen: „mijn hoofd staat er niet naar".
Ik zou echter iedere vrouw willen aan»
j-adén, terwille van de kinderen die dag
de zorgen maar zoveel mogelijk opzij
te zetten. Als wij dat niet van tijd tot
tijd doen, worden de zorgen ons de baas
en dat moet, willen wij ten volle voor
onze taak berekend zijn, tot elke prijs
worden .vermeden.
Nu beste Cor, ik eindig weer. Doe de
groeten van ons allen aan je gezin en
onze Rie en wees zelf in het bijzonder
gegroet van je
Riek.
Harrelaar, 7 Mei 1941.

( HELPT ELKAAR ")
Mevr. A. van B. te Amsterdam schrijft
ons: Met dank voor de plaatsing van
mijn vorige inzending doe ik u nog enige
wenken toekomen.
Stijven
Als men gordijnen
en andere goede»
ren stijft en men
roert een eetlep,:!
zout door de stijf»
'selpap, dan zal de
bout niet aan het
goed vastkleven en
bovendien wordt
de glans van ons
stijfselgoed
ver»
ho'ogd.
Verstellen van overhemden
Wanneer van gekleurde overhemden de
handboprdjes versleten zijn, dan kan
men die prachtig verstellen met de stof,
die men van de langste kant van het
overhemd afknipt. Manchetten, die op
de rand zijn versleten, kunnen heel een»
voudig worden omgekeerd.

Smakelijke

jus

Om heel smakelijke jus te krijgen heeft
men niet eens een justablet nodig.
Men neemt een kopje water, een kopje
melk en een ons, of als méri niet meer
kan missen, een half ons boter.
Dit mengsel zet men op een zacht vuur
tot het braadt. Zodra de jus bruin is,
wordt zij met melk afgemaakt.
Wij danken onze lezeres voor haar raad»
gevingen en vriendelijke opmerkingen
over de inhoud van „Arbeid". Een van
haar wenken hebben wij niet geplaatst,
omdat wij geen reclame kunnen- maken
voor een bepaald maandblad, al is dit
nog zo goedkoop. Wij zijn zelf echter
wel op dit blad geabonneerd, omdat het
— tot voor enkele maanden terug —
interessant en leerrijk was.
Juist de laatste maanden neemt de
redactie alle berichten van de Voedings»
raad op, die, hoe kan het ook anders
met een maandblad, doordat de dag»
bladen deze berichten hebben gepubli»
ceerd, reeds „bekende kost" zijn.

Aardige randversieringen
voor japon of jurk
Een oude japon of jurk kan men weer
aardig opknappen, door er een gezellig
siersteekje op te werken. Ook kan men er
een bandje in een of ander afstekend
kleurtje opzetten en daarover dan zo'n
steekje maken. Is een jurkje b.v. te kort
geworden en moeder heeft er een stuk
onderaan gezet, dan is zo'n randje een
uitkomst, om die lelijke naad onder te
verbergen.
We laten hier een paar voorbeelden,
van rand- en bandversieringen volgen.
1. Een gekleurd bandje dat aan weerskanten met een staand steekje is vastgezet. Men gebruikt voor deze steekjes
DMC mo'uliné (splijtgaren). Door die
steekjes wordt nu een draadje geslingerd.
Langs de kant zet men nu die steekjes
in v-vorm en onder iedere v maakt men
a.h.w. 3 pootjes, waarvan het middelste
wat langer is dan de twee aan de kant.
2. Hier is het bandje aan weerskanten
vastgezet door een flanelsteekje. De
opening in het midden vult men aan met
drie steekjes .naast elkaar. Aan de kant
komen weer die drie pootjes, nu wat
dichter bij elkaar, dan bij het eerste
randje.
3. Over een gekleurd bandje werkt men
met dikke wol, b.v. Kelimwol, een grove
kettingsteek. Deze kettingsteek wordt
later opzij, in de breedte dus, uitgerekt
en daar met een steekje, vastgezet. Deze
steek voldoet ook bijzonder, als men er
geen bandje onderzet, dus zo direct op de
stof het steekje maakt.
4. Hier is het bandje met een flanelsteek
vastgezet, waarbij men inplaats van
dwars in te steken, aan de bovenkant
rechtstandig Insteekt. Door deze flanelsteken wordt daarna een draad geregen
van onder naar boven, en van boven naar
onder en dan weer terug. Waar de draden
kruisen, worden ze met een rijgsteekje
vastgezet. •

De randjes 5, 6, 7 en 8 zijn met een zigzag bandje gemaakt, 7 en 8 met 2 van
die bandjes tegen elkaar. Duidelijk is te
zien hoe de bandjes met een aardig
steekje vastgezet zijn. Bij 6 en 8 is het
bandje met een dwarssteekje bij elkaar
getrokken..
9. Dit is een galonnetje dat men zo kopen
kan. Het is met een aardig steekje vastgezet en versierd met een eenvoudig rijgsteekje.
10. Op het band werkt men langs weerskanten festonneersteken. Bij de 2e rand
wordt gelijk de onderkant van de Ie rij
festonneersteken meegepakt. -Tenslotte
werkt men langs de buitenkant nog een
rechtstandige steek waarbij men ook
weer de draaTd door de' festonneersteken
rijgt. 11, 12 "en -13 zijn smalle galonnetjes,
die met verschillende steekjes vastgezet
zijn en waarop in 't midden ook nog een
versiering is aangebracht.

als voor de twee andere, ofschoon ik nog
wel dacht, dat het eerste gemakkelijk
was. De oplossing van dit eerste raadsel
kleur „beschilderde" kinderwagen zag. dan was:
Gelukkig was het waterverf en kostte het
1. Alkmaar (plaats in Noord-Holland)
niet zo heel veel moeite, alles weer
2. Kudolf
(bekende jongensnaam
schoon te krijgen. De bengels zuilen door
Ronnie
is óók goed!)
hun vader en moeder wel onderhanden
3.
Bij
(insect)
zijn genomen en
ook zijn schoonge4. Ede (plaats in Gelderland)
boend. Och, van kleine kinderen kunnen
Ik (persoonlijk voornaamwoord)
we
wel
een
grapje
velen.
Die
weten
vaak
van Oom Niek niet beter. Doch deze week werd ik op 5.6. Duif
(vogel)
7. Amsterdam (hoofdstad van Nedereen
paar
grote
jongens
toch
echt
kwaad
Beste neven en nichten,
land)
en_ als ik die knapen in mijn handen
8. Dartel of dol (vrolijk)
„Die zoontjes van u zijn leuke deug- had gekregen, dan waren ze nog niet
9. Eekhoorn (bosdier met lange pluimnieten, Oom Niek", zo schrijft mij een gelukkig geweest.
staart)
lezertje uit Drente en zij laat erop vol- Je moet weten, dat Ronnie, m'n tweegen: „Ik vind het trouwens veel aardiger, jarige zoon, jullie wel bekend, de laatste 10. Lek (rivier)
als ze wat ondeugend zijn, dan altijd zo twéé weken op straat mag spelen — mét 11. Terra (aarde of kleur).
stil, vindt u óók niet?"
z'n ouder broertje Reg, die vier jaar is. De eerste letters van boven naar beneden
Nu, om jullie de waarheid te zeggen, Reg .heeft een eigen trapauto — zo'n
vormen nu het gezegde: Arbeid adelt. Dat
vindt Oom Niek dat maar...... half.
blikken machine die hij zelf sturen kan. was één. Nu nummer twee.
Zo af en toe zou hij wel eens wensen, Verbazend is, hoe handig hij met die
dat Reg en Ron een beetje minder leven- auto is. Natuurlijk moest Ron óók met
dig waren en dat ze bij hem thuis de een auto op straat. Voor de trapauto is
boel niet zo op stelten zetten. Maar laat hij nog te klein, maar onze dikkerd was
ik maar niet mopperen: in de regel gaat tevreden met zo'n houten trekautootje,
het best en jongetjes, die altijd lief en dat hij aan een lang stuk touw voorttrok.
altijd zoet zijn — nu ja, daar is óók niet Nu was Ronnie even boven gekomen.
veel aan! Dan houd ik meer van het Het houten speelgoed-autotootje had hij
neefje, waarvan m'n zelfde nicht in de- op straat gelaten en van die gelegenheid
zelfde brief een verhaal deed, dat ik te hadden een paar kwajongens gebruik gemooi vind om hier niet te laten volgen. maakt om het stukje kinderspeelgoed
Dat Drentse jongetje dan — de knaap is achter aan een echte auto te binden, die
drie jaar — speelde met een buurjongen, even bij ons in de straat stilstond. Tante
die niet veel ouder was, in de schuur van Cor, die juist uit het raam keek, zag toeeen schilder. In die schuur stond een
vallig de auto wegrijden, mét het speelhele serie potten met verf. Toevallig was goed-autootje van Ron er achter. Ze zei
er een pot blauwe waterverf onder het me, dat het wel een koddig gezicht was.
bereik van de kleintjes. Vlug namen de dat kleine ding achter de grote auto te
'ïïlynhHK R.BKAEK
twee ridders de pot op en gingen er mee zien huppelen, maar toen ze merkte, hoe
is
BAKKER
naar buiten. Toevallig vond de kleine bedroefd Ronnie was. toen zijn mooie
neef ook nog een paar kwasten en toen auto weg was. vond ook Tante Cor die
was het spul compleet. Eerst kladderden kwajongensstreek niet grappig. Het w a s M'n neef Theo, die eveneens van bakker
de deugnieten wat op hun eigen gezicht ook niet grappig. Je ziet zo vaak kinder- en melkboer een tekening maakte maar
en
op de deuren van de huizen. Voor speelgoed op straat liggen en ik vind het die vergat z'n achternaam én de plaats,
een winkel zagen ze een kinderwagen laf, als grotere jongens of meisjes daar waar hij woont, te vermelden, krijgt toch
staan. De moeder was even binnen om aankomen of het stuk maken. Ik hoop, een troostprijsje, als hij die twee fouten
boodschappen te doen en had kind en dat m'n neven en nichten er óók zo over goedmaakt. Theo woont Lohuizerweg B
wagen buiten gelaten. Dat was wat voor denken. Dat hoor ik wel eens van jullie. 228 in een plaats, die ik wel nader van
het tweetal. Eerst bekladden zij het ge- Nu horen jullie van mij eerst de
hem verneem.
zicht en de handjes van de kleine, die
Het derde raadsel moest als volgt worden
óók wel plezier in dat leuke spelletje
opgelost:
had en vervolgens namen zij de kinder- Oplossing der raadsels
Rivier in Spanje:
E B R O
wagen onder handen. De moeder, die in
de winkel ook nog een tijdje had staan uit het nummer van 18 April. Eigenaar- Deel van een boom of plant: B L A D
RARE
praten, gaf een schreeuw van schrik, toen dig was, dat ik voor het eerste raadsel Ander woord voor dwaze:
OD E R
zij haar blauwe kind en haar in dezelfde lang niet zo veel goede oplossingen kreeg Rivier in Duitsland:

VOOR DE JEUGD

Babbeltje

borgen. Je gooit de letters maar weer
door elkaar — je zet ze in de juiste volgorde en dan schrijf je de plaatsnaam oPEr zijn gemakkelijke, maar ook moeilijke
bij. Daar gaan we dan! Waar wonen:
1. S. A Nes; 2. O. Norden; 3. N. Roomder; 4. M. Eiden; 5. L. N. Teuren; 6. Dv. Teereii.
Het tweede raadsel werd mij gestuurd
door J o L a n g e te Amsterdam.
Het geheel bestaat uit. 29 letters en
vormt een bekend gezegde.
12, 29, 3 is nauw
2, 25, 23, 21 een vervoermiddel
17. 6, 9, l de pa van een kuiken
6, 10 grote slee
11, 8, 14 rustplaats
27, 9, 16 in schoven gebonden graan, ooR
wel stenen bij elkaar
5, 13, 22, 24, 18. 7 plaats in Gelderland
14, 2, 26 kledingstuk, dat ook Kareitje
Kraan tot voor kort droeg
19, 15, 29 een metaal.
Als jullie deze twee raadsels inzenden
(als je er maar een kan vinden, is het
ook goed — dan heb je maar één kans
op een mooi boek of op een troostprijs —
mag je ook nog een keer e c h t raden.
Een van mijn Friese nichten zond me
een tekening van een pop. Oom NieK
heeft die pop een naam gegeven — een
Friese naam, omdat het popje uit Friesland komt. Sla daar nu eens een slag in:
raad eens, hoe Oom Niek deze pop heeft
genoemd. Ik ben er benieuwd naar, hoeveel namen ik op krijg. Hier komt de pop:

J WJn gauw
*ffezóleuke lanf
• , een moe'
dag WK
• nodig.
ik ben v
- op hf
burc
. ht, die nc
£at^sticht. O,
is geschiei
~aal niet van
föiakkelijk, a
«amen
zijn: I
611
Reg.
_V°°r C o b i j
X,etl opstelweds
*
negens
nog baa
denken.
welkom a!
- vólhoudej
fen bang, c
opgenom
1
maar een
öe beurt

oor/aar
'** lente, 't
*e< voorjaar
fet bloemen
" groen aan
e
teeuwerikt
°og aan de
'J zingen hu
fl
i wiedewl
es spai
e
ooievaars
"e kalfjes da
tn
alles ro«pi

Uit de serie goede oplossingen werden
door Ronnie de volgende

Hoofdprijswinnertjes

~-^?Af

v^u
r

-X^-YX-

Wanneer U met de fiets er op uit
trekt om de schoonheid van ons
land op te zoeken, maak dangeen haast! Er kan U ook in
het donker niets gebeuren met
Uw mooie, en in ieder opzicht
betrouwbare BOSCH fietslamp;
,*n Flinke stroomreserve voor het achter^
lampje « stabiele constructie • weerbestendig - lange levensduur.
Verkrijgbcfar bij den tonerfide rijwielhandel.
Let op. het merk ROTODYN.

BOSCH
DE MOOIE FIETSLAMP

N.V. WILLEM VAN RIJN, HAARLEMMERWEG 475, AMSTERDAM-W., TEL. 86211 (4 LIJNEN)
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gegrepen. Voor het eerste raadsel wordt
een boek toegekend aan:
R i e t B a c k se, meisje, 10 jaar, 't Stuk
A 258, Zundert, N.-B.
R i e s van Geus, jongen, 10 Jaar, Jekerstraat 17, Amsterdam-Zuid (voor het,
tweede raadsel) en S u z e T a p , meisje,
14 jaar, E. Thom. a Thuessinklaan 22,
Groningen, voor het derde raadsel.

Inzendingen zo spoedig mogelijk, in elf
geval vóór 22 Mei aan Oom Niek. Redactie Arbeid, Postbus 100, Amsterdam-C.

M'n correspondentie

wordt steeds groter. J o L a n g e , hetzelfde meisje, dat het raadsel voor ons
maakte, kan ook knusse brieven schrij-1
ven. Die Jo is een bollebof. Die had maai
iiefst een 9 voor haar Engelse repetitie.
Daar maak je Oom Niek plus al z'n
De troostprijzen
en nichten en
zijn zonen en
werden door Ronnie als volgt getrokken . neven
dochters jaloers mee. En vragen, dat Jo
en voor bijzondere prestaties, waartoe ik kan! Veertien in een dozijn. Ik beantmooi schrift óók reken, deed ik er zelf woord ze niet allemaal. Oom Niek doet
nog een paar bij. Hier komen de namen of
deed aan tennissen, gymnastiek,
en adressen: A a l t j e L e e m b o r g , 13
zwemmen — fietsen vanzelf en
jaar, Station N.S. Koekange, Dr.; J o- voetbal,
wandelen óók. Is het genoeg, Jopie? Laat
h a n n e s v a n D ij k, 12 jaar, Vierhuizen, ik
met de wetenschap niet te koop lopen,
ülrum, Gr.; W i m K i r p e s t e i n , 10 maar ik hoop van harte, dat jij heel
jaar, Cameliastraat 15. Hilversum; An- gauw met Zwitserland kunt corresponn i e de K a m , 12 jaar, Tramstraat B 217 deren. D e t j e T o e r i n g , Buitenpost,
Koudekerke, Walcheren; D i k S c h o u - maakt het nog mooier met me. „Waarom
ten, 12 jaar, Rochdalestraat 33, Alk- laat u niet eens een foto van u in de
maar; H a r m i n a , R o e l o f i n a He- krant zetten?", vraagt ze. „Omdat ik dan
bels, Zuiderdiep 63, Nieuw Buinen, veel te .verwaand zou worden, Detje"t
Drente; G e e r t j e S t e e n s m a , 9 jaar. antwoord ik. Alleen beroemde en algeWesterstraat l, Huizum bij Leeuwarden; meen besproken personen komen in de
R o e l i M e i j e r i n g , meisje, 12 jaar. krant. M e j. .M. Re m p t, Alkmaar: Ü
Groningerstraat 175, Assen; Jan P u n c - mag wel meedoen maar
buiten medeke, 12 jaar, 2de Saskiadwarsstraat 2, dinging. U zou toch geen k i n d e r b o e k
Leeuwarden; M. EichKorn, ]., 12 jaar, willen winnen? Dames durf ik geen leefWaerschutstraat 20 B, Rotterdam C; tijd vragen en die móét er altijd bij staan!
P i e t j e S t e e n k i s t , J., 9 jaar, BlauaC o e n K n i j f te Venlo wil ook al z"
cumplein 10, Blerik, Venlo-West.
veel weten. Cpen is langs Amsterdam ge*,
Ik kan me voorstellen, dat jullie zeggen: spoord en vraagt nu. bij welk station
ga zo maar een half uurtje door, Oom Oom Niek zowat woont. Dat hangt ef
Niek. Dan kom ik vast en zeker ook aan van af, Coen. Ik woon dicht bij het Arnde beurt. Maar zó dwaas zullen we maar stelstation, maar als ik met de tram g»
niet zijn. Je zou m'n hoofdredacteur ben ik eerder bij het Centraal Station en
horen, als ik alle troostprijzen in één nóg eerder bij de-M.P. Weet Je het nu"
keer opmaakte! Dat kan ik je wel ver- Prettige vacantie in Hoorn gehad?
zekeren, dat Ronnie jullie allemaal een B e t t i j van
n, Heerenveen,
prijsje gunt — die zal wel grijpen en schrijft me, dat zeSedeij eprijsraadsels
vaaK
mijn hart is goed genoeg om elke brief
maar nog nooit instuurde. Wat
of briefkaart, die Ron uit de goede oplos- oploste,
domme Bettij. Ze heeft nu ook geen
singenberg aangeeft, te noteren. Maar er een
prijs, maar ze heeft tenminste de kans
moet ook ruimte zijn voor
erop gehad,
A n n i e de K a m , Koudekerke: Oom
De nieuwe prijsraadsels
is gek met Kareitje Kraan. "Daar
Ik heb gemerkt, dat jullie veel plezier Niek
hebben in de naamkaartjes. Dat „beroe- kijkt-ie altijd het eerst naar!
pen-zoeken" vinden jullie blijkbaar nogal D o r i T o m a s te Nijmegen heeft deu
gemakkelijk. Nu heb ik een aantal namen avond vóór ze een fijne fietstocht z°6
opgeschreven van mensen, die de plaats, ondernemen een lelijke tuimeling S "
waar zij wonen, in hun naam hebben ver- maakt. Was dat even pech? Ik hoop, dat

V

«ar de bol

;rs" maar weer
de juiste volgplaatsnaam opr ook moeilijke
Waar wonen:
i; 3. N. Room. Teuren; 6. Dmij gestuurd
erdam.
29 letters en
ddel
kuiken
den graan, ooK
i Gelderland
t ook Kareitje
•eg
dsels inzenden
vinden, is het
naar één kans
n troostprijs —•
: e c h t raden,
toten zond me
op. Oom NieK
?egeven — een
•opje uit Friesns een slag in:
deze pop heeft
iwd naar, hoe;r komt de pop:

zor^n ^auw over is en dat ik nog eens
er teuke lange babbelbrief krijg. Als ik
só
een móet .beantwoorden, heb ik een
dag werk en
een paar kolom
Mdig. Ik pik er een paar vragen
ben wel eens te Nijmegen geop het Valkhof, je weet wel, die
die nog door Karel den Groten
psticht. O, neem me niet kwalijk
18
geschiedenis — daar hou je hele, * niet van. Maar
het is toch wel
makkelijk, als je er wat van weet, Die
""ten zijn: Iep, Lenie, Paul, Niek, Ron
g

v

'

r C

een° °b ' M a y te °°sterbèek zal .ik
' r/1 opstelwedstrijd in gedachten houden,
j? negens mogen er ook zijn. Er is
nog baas boven
bazin moet je
*ar denken.
le
t J e H e k m a n , Lichtenvoorde, is
Oo/
fle* Welkom als raadselnicht. Niet óphouVÓUlouden
Ik h
nioef je!
&ie; bang' dat al mijn brief Jes ditmaal
( , " opgenomen kunnen worden. Kijk
jj/J maar eens, of je de volgende week
Van Öe beurt bent. Allemaal de groeten
OOM NIEK.

Corresponderen en rullen
Corresponderen willen: Johanna van der
Boom, m., 15 jaar, Steltenstraat 6, Dordrecht; Dori Tomas, m., 13 jaar, Van
Rosendaelstraat 52, Nijmegen; Riet en
Dina Hogendoorn, m., 14 jaar, Plakkeeses'traat 17 c, Rotterdam-Z.; Jan Kramer,
j., 14 jaar, Rijnlaan 253, Utrecht; Jo Slot,
m., 13 jaar, Schoolstraat. 23, Almelo;
Grietje Sluys, m., 15 jaar, Nieuweweg 63,
Andijk-Oost, N.-H.; Marietje de Hondt,
m., 13 jaar. Goudsbloemstraat 131 III v.,
Amsterdam; Coby Groeneweg, m., 13 jaar,
Vrieseweg '412 W., Dordrecht; Jeanne van ,
den Hoonaard, m., 15 jaar, Slaghekstraat
88, Rotterdam-Z.
Jongens en meisjes, die willen corresponderen, kunnen rechtstreeks schrijven naar
bovengenoemde -adressen.
Wie in deze rubriek wil worden opgenomen, schrijve aan
OOM NIEK
Postbus 100,
Amsterdam-C.
G a u k e W e d m a n , Drachten. Ja, het
moet overgaan. Je bent
te oud.

Eigen werk van lezertjes
/oor/aar
's lente, 't is lente,
.^ ' voorjaar is gekomen,
B*' bloemen in alle kleuren,
J1 groen aan de bomen,
e
leeuweriken zingen weer,
°°g aan de blauwe hemel,
^i zingen hun lustig liedje,
a
wiedewiedewietje,
ü "
* visjes spartelen weer in 't nat,
^ e.ooievaars
.^^tcwjcifó nemen
rierrien weer een
ee bad,
* kalfjes dartelen in de wet,
•1 alles roept verheugd, 't is M
. ei!

De Mei is gekomen,
In al zijn kleurrijke pracht,
De Mei is gekomen,
En heeft nieuw leven gebracht.
Sneeuw en ijs zijn verdwenen,
Duisternis en koude voorbij,
Zon en warmte zijn verschenen.
Ja, dat alles brengt de Mei!
;

Lenie Stok, 13* j., meisje,
R. Fetthpletn 29 A, Gro:
ningen.

AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
in het boilenland- • Een grappige tekenfilm • Beeld: Jan Lutz
9ie en tekst: N. J. P. Smith

^•^•••BMPBHraHÜiiHBf^^^
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KIESPUNf
Denk er in zoo'n geval om, dat U er in korten
tijd van af kunt komen, wanneer U slechts een
"AKKERTJE" neemt, het succes zal U verbazen!
Doof ne* nemen van 'n "AKKERTJE" zal de kiesof tandpijn als sneeuw voor de zon verdwijnen,
want "AKKERTJES" zijn echte pijn-verdrijvers,
ongeëvenaard bij hoofdpijn, aangezichtspijnen,
rheumatische pijnen, vrouwenpijnen, zenuwpijn.

eem n »

AKKERTJE

De Nederlandsche Pijnstiller

Re

logelijk, in elK
n Niek, Redacnsterdam-C.
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Hygiënisch verpakt keukenzout van groote
zuiverheid en fijnheid, ^0 cent per Kilopak.
de bollen ... die heerlijke bollen!

Wat een mooie kleuren!
N.V. KON. NEDERL. ZOUTINDUSTRIE - BOEKELO - HENGELO

Lendenpijn wordt uiterst
snel verlicht
door deze liniment, die U
gemakkelijk zelf kunt klaarmaken
Alles wat U noodig heeft
om dit beproefde middeltje klaar te maken is:
15 gram Rheumagic-olie
en 85 gram terpentijn, die
U beide bij Uw apotheker
of drogist vindt. Vermeng
ze in een schoone flesch
en Uw liniment is gereed.
Het is even goed voor
lendenpijn als voor rheumatiek, spierpijn en verrekte spieren. U hoeft de
pijnlijke
plaatsen
er
slechts mede te betten en
'de pijn verdwijnt onmiddellijk.
Een 15 grams-fleschje
Rheumagic-oliè kost 66 cent, dus met de
terpentijn bent U voor ongeveer drie
kwartjes klaar.
Knip dit recept uit en maak het klaar.
Indien de benoodigde terpentijn niet verkrijgbaar is, kunt U een selfde hoeveelheid brand-spiritus gebruiken.
é

' bedankt, jong!"

Qlympta Schrijfmachines N.V.- A'dam

Kantoor: Keizersgracht 626. tel. 36660
Winkel : KalVerstraat 103, tel. 35960.

Ambtenaren en v^sc particulier personeel tot maandinkomen ZONDER BORG.
Wettelijk, tarief Vlug en discreet.
Inlicht, en af wikt. monde), oj sehriftel.
Rotterdam-C.: Mauritsweg 45;
Amsterdam-C : Sarphatistraat 36;

Gelauwerd naar huis.
11
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Tochten van Amsterdam.
Tocht I. Halve dagtocht per autobus,
dagelijks. Prijs ƒ 1.50 per persoon vertrek 13.30 uur. terug 18 uur
Tocht II. Dagtocht per autobus, elke
Zondag Prijs / 3 per persoon kolf iemaaltijd inbegrepen, vertrek 10 uur,
terug 18 uur
Tocht III. Dagtocht per tram, elke Zondag. Prijs / 2 per persoon, koffiemaaltijd
inbegrepen vertrek 9.30 uur. terug 18
uur
Tocht IV. Fietstocht, elke Zondag. Prijs
ƒ 0.60 per persoon, 2 consumpties (koffie,
thee of chocolade) Inbegrepen, vertrek
9 uur. terug 18 uur.

SPECIALITEITEN-

Het ligt in het voornemen van net District Amsterdam van het N.V.V. onder
auspiciën van . de werkgemeenschap
„Vreugde en Arbeid", binnenkort een
gebouw (,,De Lange Pier", P. Aertzstraat
106) te openen, waar werklozen gelegenheid krijgen, deel te nemen aan verschillende cursussen, te weten. Nederlandse taal. literatuur, radiotechniek,
E.H.B.O., biologie, kunstgeschiedenis en
gymnastiek, terwijl tevens énkele spelen
beoefend kunnen worden.
De deelneming is gratis. Men kan zich
hiervoor opgeven ten kantore van zijn
vakorganisatie of op kantoor van 'het
District-Frederiksplein 14, alhier

VOORSTELLINGEN

Alet vtettqde en -fitheid et
op uit naat de (tolienvelden

Een groot vanétêprogramma:.

onder persoonlij ke leiding van Theo
Bouwmeester, met medewerking van een
groot orkest.
Conférencier Boland Wagter.
Optreden van: S. J. Brlon's Company,
muzikale salon-acrobaten — Jan Hagoort, Hollands-Amerikaanse goochelaar
— De Rettichinl's, acrobatische en komische dansen — Roland Wagter,, caricatuur-tékenaar — Berny, sensationele
evenwlchtskunstenaar — Steffans, muzikale comedianten — 3 Plasticus, 'gladiatoren. — Chow-Hol, Chineea-allerlei
4 Wilby's, adaglo-acrobatlek.
De toegangsprijs bedraagt ƒ 0.50 voor
leden en huisgenoten en / 0.75 voor ongeorganiseerden, alle rechten Inbegrepen.
HOOGEZAND-SAPPEMEER
ZATERDAG 10 MEI

Concertzaal Faber, aanvang 7.30 u. n.m.
Kaartverkoop: E. Loots, Wilhelminastraat 50, Sappemeer, de boden der aangesloten organisaties en 's avonds aan
de zaal
'
ASSEN

ZONDAG 11 MEI

Het Concerthuls, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V. V. District Assen,
Resedastraat 11, Brinkstraat 5; A. Lunshof. Vaart N.Z. 84; J. Biilsma, Molenstraat 254; G. Buist, Tahnastraat 106;
P. Dekker, Rolde; A Talens, Resedastraat 28 en 's avonds aan de zaal
KMMEN

MAANDAG 12 MEI

Concertzaal Groothuis. aanvang 7.30
uur n.m
Kaartverkoop: J. Huoert. Emmen; D.
Jagt. Klazieiiaveen; de penningmeesters
der aangesloten organisaties te Emmen.
en 's avonds aan de zaal
MEPI'EL

DINSDAG 13 MEI

Zaal ..Ogterop". aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: bij de bekende adressen
en 's avonds aan de zaal.
KAMPEN

WOENSDAG 14 MEI

Stadsgehoorzaal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: C M. Vermeulen, Jan
Berkstraat 15; J. Selles, Ebbingedwarsstraat 6; R.- IJlbrink, Anth. GUlesstraat
30 en 's avonds aan de zaal.
APELDOORN

DONDERDAG 15 MEI

Tivoli, aanvang 7.30 uur n.m.

'.onda.qochten.dltijeenkom.lt
AMSTERDAM

ZONDAG 11 MEI

City Theater,- Kleine
Gartmanplautsoen, aanvang 10.30 uur v.m.
Een filmvoorstelling met
de bijzonder mooie Indische Cultuurfllm „Tanah Sabrang", toegelicht door Mannüs Franken. Tevens optreden van 3 Indische dansers,
Toegangsprijs ƒ 0.35 per persoon,, alle
rechten inbegrepen.
k
, Kaarten verkrijgbaar bij: N.V.V. District
'Amsterdam, Frederiksplein 14; Ambte'naai'sbond, Sarphatlstraat 92; Bouwarbeldersboud, De Kempenaerstraat 51;
Diamantbewerkersbond, PI. Franselaan
9; Fufirieksarbeidersbond. H. Houttuïnen 10; Handels- en Kantoorbedienden-'
bond, Van Eeghenstraat 98; Bond van
Hotelpersoueel en Sigarenmakersboiid,
Stadhouderskade 126; Metaalbewerkersbond, 2e J. v. d. Heydenstraat 101, Meubelmakersboiid, Da Costakade 69; Bond
van Overheidspersoneel, Stadhouderskade 126; Transportarbeidersbond, Stadhouderskade 139;.Typo- en Lythografenbond. Leliegracht 47; Bond in de Voedmgsbedrijven, Sarphatlkade 21; Bond
van Kledingindustrie, Reguliersgracht
8O; Alg. Ned. Politiebond, Kerkstraat
129; Inlichtingenbureau N.V.V. „Vreugde
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Kaartverkoop: J. C. Koene, Bas-Backerlaan 24: C Tamboer. Relgersweg 102;
G. v. Zeist. Veenweg 120: W. G v. Holten, Hoogakkerlaan 49; W v d. Zee,
Johannastraat 27; G. Mateboer. Groeneweg 69; J. C. Sievers, Lammerweg 5; B.
Dam, Korteweg 54 en 's avonds aan de
zaal
ZUTPHEN

VRIJDAG 16 MEI

Bulten-Socleteit, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. Ewald, Wilgestraat 49
en 's avonds aan de zaal
NIJMEGEN

ZATERDAG 17 MEI

Concertgebouw „De Vereenlging", aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: A. v. d. Stel, Postweg 55;
G. H. Christiaans, Jac. Catzstraat 36; J.
Ort, Blch. Hollstraat 4; P. Kalkman, Jos.
Israëlsstraat 71; J. Gustenhoven, Parkweg 108; Th. Holl, Past. Zeegerstraat 46;
K. de Jong, v. d. Havenstraat 80; O.
Nuttig. Oude Stadsgracht 2; C. W. Wolvensperger. Kool Beijnenstraat 24; J.
Zijlmans, Hatertseveldweg 474; W. Langendoen, Wagenaarstraat 37; A. J. L.
Assink, Gorisstraat 63; A. Ebbers, v.
Rozendaelstraat 48; D. J. Noore, Kloosterstraat 29; J. Claassen, Groesb.dwarsweg 297; W. A. v Yperen, Thijmstraat
97; M. Rengers, 2e Volksbelang 17a; G:
Kuilman, Accaciastraat 62; J. Teelen,
Oude Koningstraat 7; Huijtema, Thijmstraat 26; J. Meiier. Gorlsstraat 68, het
„Eigen Gebouw". Bergendaalseweg 38 en
's avonds aan de zaal.'S-HERTOGENBO8CH

ZONDAG 18 MEI

Casino, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: C. Schreuders, Zuidwal
46; C. M. Pieters, Van IJselsteinstraat 18
en 's avonds aan de zaal
ARNHEM

MAANDAG 19 MEI

Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Arnhem,
Beukenlaan 96; Gebouw ,,De Opbouw",
Velperweg 13; Districtsdienst „Vreugde
en Arbeid" Arnhem, Rozendaalsestraat
78 en 's avonds aan de zaal.
EINDHOVEN

DINSDAG 20 MEI

Philips' Ontspanningszaal, aanvang 7.30
uur n.m.
Kaartverkoop: M. J. Griep, Edelweisstraat 134; Gebouw Voorwaarts, Stratumsedijk 35; boden vakbondsafdelingen
en 's avonds aan de zaal.

en Arbeid", Leidseplein; Kantoor „Vreugde en Arbeid", Amstel 224-226 en op
vertoon van lïdmaatschapskaart of
bondsboekje aan de zaal.

J-.lcha.metij ka ontwikkeling
Zwemmen
Amsterdam: Sportfondsenbad (Iedere
Dinsdagavond>; Zulderbad (ledere Donderdagavond). Van 7—8 uur: kinderen,
tot 14 jaar en begeleiders; van 8.15—10
uur: personen boven 14 jaar.
De toegangsprijs voor georganiseerden
en hun huisgenoten bedraagt 10 cent
,voor kinderen t/m 13 jaar en werklozen
en 15 cent voor de overigen.
Aangezien het zwemmen onder leiding
van „Vreugde en Arbeid" een buitengewoon, succes is geworden, kunnen wij
thans reeds mededelen, dat op het ogenblik getracht wordt, alle overdekte
zwembaden in het land voor georganiseerden en hun huisgenoten ' ter beschikking te stellen tegen de bovengenoemde goedkope tarieven van 10 -cent
voor kinderen t/m 13 jaar en werklozen
en 15 cent voor de overigen.
Bij het Verschijnen van dit blad is de
kans dus groot, dat, indien in uw plaats
een overdekte zweminrichting aanwezig
is,. deze reeds door ons is ingeschakeld.
Belangstellenden verwijzen wij derhalve
naar de berichten in de plaatselijke pers
en in het volgende nummer van „Arbeid".

„Vreugde en Arbeid"
wil u de schitterende
pracht van ons onvolprezen landschap tonen
en organiseert daarom
dit jaar voor het eerst
dag- en halve-dagtochten-per auto, tram en fiets naar dit
Jaarlijks terugkerende bloemenfestijn.
Het uitgangspunt van al deze tochten Is
te Amsterdam onze eigen reisafdeling,
Leidseplein. tegenover Stadsschouwburg
en te Den Haag, „'t Wachtje". Bosbrug,
halte Blauwe Tram,

Keilen, en va.can.tieA
Naar Zandvoort
Zandvoort z'al deze zomer ook in het
teken van „Vreugde en Arbeid" staan.
Het N.V.V., „Vreugde en Arbeid", afdeling Reizen en Vacanties, heeft met het
„Nöorderbad" te Zandvoort een buitengewone overeenkomst gesloten, waardoor het mogelijk Is hen, die slechts één
uitgaansdag tot hun beschikking hebben, van zee en strand te doen genieten.
Voor de geringe prijs van ƒ 0.55 per persoon zijn kaarten verkrijgbaar aan het
Reis- en Inlichtingenbureau van het
N.V.V., afdeling „Vreugde en Arbeid",
Leidseplein te Amsterdam, die recht
geven op: rijwielstalling, bad en één
consumptie en alle aan het bad verbonden comfort.
Verder werd een overeenkomst aangegaan met het Grand-Hotel te Zandvoort,
waardoor het mogelijk is een weekeinde
in het grootste hotel van de badplaats
door te brengen. Modern comfort, zoals
'kamer met stromend warm en koud
water en uitstekende keuken staan ter
beschikking tegen de uiterst lage prijs
van f 6.30 per persoon.
Een verblijf van minstens 3 dagen wordt
berekend tegen ƒ 3.ëo per dag per persoon. Voor extra consumptie wordt voor
houders van deelnemerskaartên een speciale prijs in rekening gebracht '
Deelnemerskaartên en eventuele nadere
inlichtingen worden dóór het Reis- en
Inlichtingentaureau, Leidseplein, Amsterdam, op aanvrage verstrekt.

Naar Limburg
10 Mei a.s. maken wij een aanvang met
onze "meerdaagse reizen, waarvan de
eerste zal zijn naar Valkenburg, eencentrum. van Vreemdelingenverkeer ia
Nederland, gelegen in het midden van
het prachtige Limburgse heuvellandschap.
Verblijf 4 dagen, aanvangende Zaterdag
10 Mei
ƒ17.—
Verblijf 8 dagen, aanvangende Zaterdag
10 Mei
ƒ36.—
In deze laatste prijs zijn verschillende
uitstapjes inbegrepen, o.a. naar Maastricht, Heerlen, de Mijnstreek en het
Drielandenpunt.
Voor uitgebreide gegevens raadplege
men het reisboekje (blz. 27), dat tegen
betaling van ƒ 0.10 verkrijgbaar Is aan
ons bureau Amstel 224-226, alsmede aan.
het Reis- en Inlichtingenbureau, Leidseplein.

Tochten van Den Haag
Tocht V. Dagtocht per tram, elke Zondag. Prijs f 2 per persoon, koffiemaaltijd
inbegrepen, vertrek 9.30 uur. terug 18
uur.
Tocht VI. Fietstocht, elke Zondag. Prijs
ƒ0.60 per persoon, 2 consumpties (koffie, thee of chocolade) Inbegrepen vertrek 9 uur. terug 18 uur.
Aanmeldingen schriftelijk zowel als
mondeling te richten tot het Reis- en
Inlichtingenbureau van „Vreugde en Arbeid", Leidseplein te Amsterdam, of Dr.
Kuyperstraat 10 te Den Haag
Levensmiddelenbonnen
medebrengen.
Hun, die niet in het bezit zijn van wisselbonnen voor boter, wordt aangeraden
een klontje boter van huls mede te
nemen

gende Donderdag 29 Mei t/m Dinsdag
3 Juni 1941 Prijs ƒ 26.50 per persoon
Donderdagmiddag aankomst te Valkenburg. Diner, logies + ontbijt Hotel te
Valkenburg, 's avonds wandeling
Vrijdag 's morgens wandeling kluis en
kastelen. Middagmaal hotel te Valkenburg, 's Middags bezoek aan steenkolenmijn, daarna naar Wllhelminatoren.
Diner, logies, ontbijt, 's Avonds wandeling langs de Geul
Zaterdag 's morgens Geuiwanaelmg.
Middagmaal hotel te Valkenburg Daarna bezoek aan cte Gemeentegrot en de
Ruïne. Diner, logies, ontbijt, 's Avonds
gezellig samenzijn hotel te Valkenburg.
Zondag 's morgens vrij voor godsdienstige pliclHeri of morgenwandeling naar
het Ravenbos Na de koffiemaaltijd in
hotel per trein naar Maastricht Bezoek
aan het Vrijthof. St. Servaas en St. Jan
enz. Diner, logies, onbijt hotel te Valkenburg 's Avonds gezamenlijk naar
Casino, waar gelegenheid is tot dansen.
Maandag 's morgens wandeling. Koffiemaaltijd hotel 's Middags bezoek aan
Catacomben, daarna
Rotspark met
Openluchttheater, terug over Heicgracht
en het Kouingswinkelbruggetje. Diner,
logies en ontbijt hotel te Valkenburg
Dinsdag 's morgens gelegenheid tot.
winkelen en laatste wandeling door Valkenburg. Middagmaal en daarna vertrek
per trein uit Valkenburg.

Verbiijj m Grand Hotel te
Zandvoort
Vanaf Donderdag 29 Mei voor het diner
t/m Dinsdag 3 Juni 1941 na het ontbijt,
f 19 per persoon.
De deelnemers aan deze reis zullen m
de gelegenheid gesteld worden om naar
hartelust te baden in het Nöorderbad,
terwijl een van de avonden een speciale
attractie gebracht zal worden. Bij deze
reis wordt voor het eerst de arbeider in
de gelegenheid gesteld om tegen een.
goedkope prijs eens te genieten van al
het comfort, hetwelk een instelling als
het Grand Hotel aan zijn- gasten kan
bieden. Het heeft de beschikking over
een grote serre van waaruit men een
schitterend gezicht heeft op de zee met
haar wisselende kleurenpracht, terwijl
men tevens rustig het drukke gewoel op
de Boulevard gade kan slaan
fütu
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Fiets- en boottochten
11 Mei. Fietstocht naar de bloeiende
Beemster, ƒ0.10 per persoon, met Inbegrip van 2 consumpties f 0.60" Vertrek
9 uur Leidseplein.
Middagfietstocht ' naar 'het Bosplan,
ƒ 0.10 per persoon, met uiteenzetting.
18 Mei. Fietstocht naar de bloeiende
Beemster, ƒ 0.10 per persoon, met inbegrip van 2 consumpties 10.60. Vertrek
9 uur Leidseplein.
22 Mei. Boottocht' over de vier meren.
Prijs ƒ 0.75 per persoon. Vertrek 9.30 uur
Sloterkade bij Zijlstraat. Buffet en muziek aan boord.
Aanmeldingen vóór n Mei a.s. bii Inlichtingenbureau „Vreugde en Arbeid",
Leidseplein, Amsterdam.
Voor onze meerdaagse reizen zie men
het bekende relsboekje.

Pinksterreizen
Behalve de door ons aangekondigde reizen van „Vreugde en Arbeid" zullen ook
speciale
Pinksterreizen
ondernomen
worden.
6-daagse reis naar Valkenburg, aanvan-

J

