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KENNINCEN
E

r kan niet genoeg op worden gehamerd, dat het betrachten van
de uiterste zorg voor.de voedselvoorziening met de dag meer
een Nederlands volksbelang van de eerste orde vormt. Immers,
van het inzicht en de vlijt, die wij ten deze aan de dag leggen, hangt
in zeer belangrijke mate de instandhouding van onze volkskracht af.
Nu heeft reeds in het verleden, toen er levensmiddelen in overvloed
waren, het probleem van de volkskracht bij herhaling een rol
gespeeld in de sociale politiek hier te lande. Met name de grote
werkloosheid deed ernstige bezorgdheid dienaangaande ontstaan en
telkens weer moest dan ook worden aangedrongen op het voeren
van een beleid, waarbij de veiligstelling van deze primaire belangen
gewaarborgd zou blijven. Ofschoon menigmaal op het kantje af, is
men er toch, over het algemeen, in geslaagd, om, ondanks de jaren
lang bestendigde werkloosheid, een aantasting van het lichamelijk
weerstandsvermogen van de minst draagkrachtigen te voorkomen,
ofschoon er, blijkens gedane officiële onderzoekingen, hier en daar
reeds tekenen vielen te bespeuren, die het raadzaam deden schijnen
het signaal op onveilig te stellen. Zo was de toestand, kort voordat
Nederland in de oorlog werd betrokken.
Tegen deze achtergrond is er dan ook alle reden om een bijzondere
waakzaamheid aan de dag te leggen, nu de rantsoenering de voor
eiken staatsburger beschikbare hoeveelheid levensmiddelen heeft
ingeperkt. Thans doet zich evenwel het merkwaardige verschijnsel
voor, dat heel wat Nederlanders als struisvogels hun kop in het
zand steken en net doen alsof deze dingen hen niet raken.. Zowel
het streven om onze voedselproductie zo hoog mogelijk op te
voeren, als de noodzaak om het beschikbare zo billijk mogelijk te
verdelen, wordt door deze lieden met een nauwelijks verholen
onverschilligheid gade geslagen. Wat het eerste betreft, bepaalt men
zich er tóe het beloop, van zaken met de handen in de zakken gade
te slaan, welke passiviteit echter in menig geval plaats maakt voor
een plotseling activiteitsbetoón, zodra zich de kans voordoet om,
door het hamsteren van levensmiddelen, de goede gang der distri*
butie te doorkruisen. Deze geesteshouding laat zich gemakkelijk
verklaren uit de aanwezigheid van bepaalde onlustgevoelens, die
men aldus hun loop laat nemen. Niet zelden ook ziet men onvej*
schilligheid en knoeierij van deze soort zich hullen in het praal*
gewaad van nationaal heidendom, gelijk in deze tijd menigeen voor
fierheid pleegt uit te geven wat in werkelijkheid een gemis aan
sociale verbondenheid en maatschappelijk verantwoordelijkheids*
besef verraadt.

Tegen het een zowel als het ander moet dan ook, vooral uit een
oogpunt van arbeidersbelang, met kracht stelling worden genomen.
In grote trekken gaat het thans om drie dingen: opvoering van de
voedselproductie; het verzekeren van een zo goed mogelijke ver*
deling der levensmiddelen; een doelmatige aanwending der beschik*
bare voedingsmiddelen in het gezin. Er~is reden om over elk van
deze drie onderwerpen een enkel woord te zeggen.
De uitbreiding van de voedselvoortbrenging is het grote doel van
de Productieslag, welke thans onder leiding van dr. F. E. Posthuma
is aangevangen. Allereerst zal moeten worden gestreefd naar een
zo groot mogelijke productie van de voeding voor mens en dier in
de aanstaande winter. Daarnaast zit ook het -doel voor om in de
toekomst 'ons-land. wat zijn voedselvoorziening betreft, in mindere
mate van hét buitenland afhankelijk te maken dan weleer het geval
-.placht te zijn. Bepalen wij ons voor het ogenblik echter tot de
"komende winter. Reeds hier geldt hetgeen de secretaris*generaal van
,de beide economische departementen, dr. H. M. Hirschfeld, korte*
lings met betrekking tot de ontduiking van de distributie opmerkte:
het is dwaas en getuigt van een onbegrijpelijke naïeviteit te menen,
dat men met dwarsdrijverij op dit gebied de bezettende macht
benadeelt. Alles wat in dit opzicht gebeurt, komt uitsluitend en
alleen ten nadele van ons eigen land en volk.
Deze uitspraak van den secretaris*generaal is mede ten volle toe*
passelijk op hen, die niet willen inzien, dat het welslagen van de
Productieslag op dit ogenblik een eerste eis, van volksbelang is.
Uiteraard richt zich de propaganda voor de Productieslag vooral tot
den boer. Deze zal er niet alleen toe moeten worden gebracht zoveel
mogelijk uit de bodem te halen (waarin hij over het algemeen trou*
wens reeds een meester was), maar ook zal hij er van dienen te
worden doordrongen, dat hij meer dan tot dusver doelmatig moet
produceren, d.w.z. dat zijn voortbrenging zich zal moeten richten
op de nationale behoeften des lands. Intussen mag de propaganda
allerminst halt houden bij den boer. Ons gehele volk moet worden
ingeschakeld. Waar ook maar voedsel kan worden verbouwd, moet
dit geschieden en ieder werkwillig handenpaar dient hierbij te
worden benut. Wij denken in dit verband aan de volkstuinderiji die
nog sterk kan worden bevorderd en verbeterd, maaf ook aan het
feit, dat een ieder gerechtigd is tot het houden van een varken,
hetgeen nog te weinig bekend is. In dit verband dient ook

de overheid steunend . op te treden. Van haar moet, naar drPosthuma onlangs terecht opmerkte, worden gevorderd, dat zij ntf
tegenwerkt, maar ten volle haar medewerking verleent om al'6
mogelijkheden werkelijk ten volle uit te buiten. Met name d6
gemeentebesturen hebben hier een duidelijke taak.

Maar ook de huisvrouwen ' moeten hun deel bijdragen aan
Productieslag. Dit kan op twee manieren geschieden: door zorg *
dragen, dat geen afvalstoffen verloren gaan, die voor dierlijke
ding dienst kunnen doen en door van de levensmiddelen een
het huisgezin zo .nuttig mogelijk gebruik te maken. Over dit
aanstonds nog nader. Eerst moeten wij een ogenblik a
wijden aan de eis, dat de distributie*voorschriften behoorlijk worde"
nageleefd. Tot degenen, die menen, dat zij -met een doorkruis^1'
dier voorschriften de bezettende macht schaden, heeft dr. HirscJ1'
feld, naar wij zoeven ;in herinnering Jbrachten, kortelings een hartig
waarschuwing gericht. Die vermaning raakte echter niet de „halff
steraars", die eenvoudig uit "grof eigen belang handelen. VoO
dezulken zijn thans nieuwe bepalingen in het leven geroepen, o'e 6
de achterhaling van misdrijven van deze aard belangrijk kunn "
bevorderen. Een speciale economische rechter zal mede tot üM
hebben distributie*overtredingen te bestraffen, waartoe hij me'
ruime bevoegdheden is bekleed. Daarnaast wordt de opsporin^
vergemakkelijkt door een verruiming van het reeht tot het doe"e
van huiszoeking. Ofschoon het hier gaat om het keren van a=socia'
verschijnselen, kan men toch in waarheid zeggen, dat, door de2e
voorzieningen, een uitbreiding van de sociale wetgeving heeft plaap
gevonden. De functie van den economischen rechter immers zal '"
niet geringe mate een sociale zijn.

Ten slotte de voeding in het gezin. Hierbij moet vooral de huis'
vrouw op de voorgrond treden. Van haar tact, doorzicht en vinding
rijkheid hangt het namelijk in hoge mate af of het beschikbare gel**
ook zo doelmatig mogelijk wordt aangewend. De rantsoenering
brengt noodzakelijkerwijs een aanpassing en omzetting van
voedingsgewoonten met zich mede. Wie zich hiertegen uit
gemakzuchtig conservatisme verzet, onverschillig of het de man
wel de vrouw is, schaadt het gezinsbelang, doet afbreuk
eigen gezondheid en aan die van zijn of haar kinderen. Helaas
worden vastgesteld, dat het vooroordeel op dit terrein sterk is'
Zo sterk, dat men er met wat berichten en beschouwingen in &
krant zeker niet komt, wil men dit euvel werkelijk krachtdadi»
bestrijden.
Hier heeft de Voedingsraad een bijzondere taak te vervullen. Doof
de zorgen van dit college is zojuist een boekje verschenen,
weldra in geen enkel Nederlands huisgezin mag ontbreken. Het
heet: „Richtlijnen voor de hedendaagse voeding" en is s
gesteld door dr. E. G. van 't Hoog en mej. Martine Wittop Koningin honderd bladzijden wordt op zeer bevattelijke wijze verteld v^a1
men moet weten over voedingsstoffen en voedingsmiddelen, tel
einde een zo • volwaardig mogelijke gezins voeding te bereiken
waaraan dan onmiddellijk de voor de hedendaagse practijk nodté6
aanwijzingen worden vastgeknoopt Voor de luttele som van e6'1
kwartje krijgt de Nederlandse huisvrouw hier een boekwerk je aan'
geboden, dat zich fundamenteel onderscheidt van alle ons tot dus'
ver bekende oorlogskookboeken. Het geeft, in voor ieder verstaal
bare termen, een duidelijke uiteenzetting van hetgeen de huisvr
omtrent het voedingsproces en de levensmiddelen moet weten,
zij de gezinsvoeding. doelbewust kunnen leiden, terwijl een honderd'
tal recepten en verdere practische aanwijzingen haar behulpzaaf 11
zijn bij haar streven om aan de moeilijkheden, die de distribut'6
oplevert, ter dege het hoofd te bieden.
Wij begroeten deze „Richtlijnen" dan ook als een welkome bijdra£ e
op het gebied van de uit een gezondheidsoogpunt zo noodzakelijk1
aanpassing van onze voedingsgewoonten aan de mogelijkheden vaj
het ogenblik. Evenwel moet hieraan dadelijk worden toegevoegd'
dat. wil men deze aanpassing zich werkelijk in de vereiste mat
zien voltrekken, een aanmerkelijk meer omvattende voorlichriflonontbeerlijk zal zijn. Daarbij zal gebruik moeten worden gemaake
van alle middelen, waarover de moderne voorlichtingstechni ^
beschikt. Want het vooroordeel en het onverstand op dit gebied )J
.taai en groot!

Hoofdredacteur van het algemeen gedeelte van „Arbeid" is: G. van Overbee '
Amsterdam. Voor de inhoud der inlegbladen zijn verantwoordelijk de d^at°"
vermelde redacteuren.
Voorpagina: Foto „Arbeid •
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ZIJ VORMEN EEN VOOR NOG TE VELEN ONBEKEND VOLKSBEZ1T

O

ns land telt meer dan tweehonderd
en vijftig musea en particuliere ven
zamelingen. Amsterdam neemt er alleen
een dertigtal voor zijn rekening, Den
Haag vijftien, Rotterdam tien. Met el*
kaar bestrijken deze verzamelingen de
meest uiteenlopende gebieden van het
scheppend vermogen van onze volksge*
meenschap. Zij zijn levende getuigenis»
s
en, niet alleen van hetgeen door vroe*
§ere geslachten werd gewrocht, maar ook
van ons hedendaagse kunnen. In de
musea treedt het verleden ons tegemoet
met herinneringen aan het vele, waarin
ee
n klein volk groot kan zijn, terwijl
daarnaast ook het heden een veelzijdige
belichting vindt.

Reeds deze enkele feiten zijn voldoende
om de betekenis duidelijk te maken, die
de musea voor onze volkscultuur zouden
kunnen hebben. Wij zeggen met nadruk
„zouden kunnen hebben", omdat het een
feit is, dat deze instellingen nog bijlange
niet het nuttige rendement opleveren,
dat van hun arbeid zou mogen worden
verwacht. Daarvoor vallen verschillende
oorzaken aan te wijzen. Allereerst valt
het niet te ontkennen, dat reeds het
enkele woord „museum" voor velen een
•ietwat duffe geur bezit. Al te zeer is
men geneigd hierbij aan dode en ver»
gane dingen te denken, die vopr het
heden nauwelijks meer betekenis heb»
ben. Zeker, men is zich bewust van het

Foto's: Archief Haags Gemeente museum

feit, dat in de musea panelen en doeken
hangen, die getuigen van bloeitijdperken
onzer nationale schilderkunst en waar»
over men met gepaste eerbied behoort
te spreken Maar de schoonheid van
deze kunstvoortbrengselen is voor een
te groot deel van ons volk een vreemde
en ontoegankelijke wereld, zodat zij voor
het volksleven van het heden slechts
een /eer beperkte waarde vertegcnwoor»
digt.

G •'
Bovendien is met deze herinnering aan
de oude schilderkunst uiteraard slechts
een uiterst onvolledig beeld opgeroepen
van hetgeen de musea in werkelijkheid

aan cultuurschatten bezitten. Ja, men
vergeet maar al te zeer. dat hier niét
alleen de schoonheid wordt gediend,
maar ook het practische leven. Aan wie
de schuld voor deze onbevredigende toe»
stand?
Wij willen ons liever hierin met te veel
verdiepen. Feit is, dat in het verleden
de musea zich vaak in een wat al te
deftige afzijdigheid opsloten, waardoor
vanzelf een vervreemding ten opzichte
van de grote massa des volks moest
voortvloeien. Geleidelijk 'aan is hierin
echter verbetering gekomen, zij het op
nog altijd vrij beperkte schaal Onder»
scheidcnC instellingen x.ijn echter meer
actief in de openbaarheid getreden, het»

zij door het voeren van rechtstreekse
propaganda, door het organiseren van
rondleidingen, die het tentoongestelde
nader tot. den bezoeker —beoogden te
brengen, of door het organiseren van
actuele tentoonstellingen, hetgeen de
band met het hedendaagse leven ver*
sterkte. Dit alles heef* zeker stimulerend
gewerkt op het museumbezoek en er toe
bijgedragen, de . oude vervreemding te
doen verminderen.
Er valt dus stellig een kentering ten
goede waar te nemen. Dit neemt echter
niet weg, dat nog bijlange niet een
ideale toestand is bereikt. Wij achten
het daarom een uitnemende gedachte,
dat de Werkgemeenschap '„Vreugde en
Arbeid" plannen in de maak heeft om
het museumbezoek te bevorderen en het
spreekt wel vanzelf, dat ons blad ook
zijnerzijds gaarne een steentje tot het
'goede doel zal bijdragen.
Vandaar, dat wij va.idaag onze lezers
een foto*reportage uit het Haagse Ge*
meente Museum voorzetten. De afbeel*
dingen, die wij brengen, geven een in*
druk van Berlage's schepping, die uit
het jaar 1935 dateert, terwijl ook enige
foto's van kunstvoorwerpen zijn opge*
nomen. Men heeft hier het voorbeeld
van een zeer modern ingericht museum.
speciaal voor dit doel gebouwd, in
nauwe samenwerking tussen architect en
museumdirectie.
Het Haagse Museum mag gerekend
worden tot de instellingen, die zich veel
moeite getroosten om publiek te trek*
ken. Hier is de bakermat van de regel*
matige concerten door jeugdige musici,
die, sedert het uitbreïcen van de oorlog,
in onderscheidene musea worden ge'
gever;. Den Haag begon hiermede echter .
reeds kort na de opening van het mu*
seum in 1935.
Een andere bijzonderheid van dit mu*
seum is, dat iedere bezoeker, die zulks
wenstr bij zijn rondgang door het mu*
seum deskundige voorlichting kan krij*
gen, waartoe voortdurend enige ge»
schoolde krachten -aanwezig zijn. Dit in
afwijking van het elders wel toegepaste
stelsel van groepsrondgangèn op bepaal*
de, vooraf aangekondigde uren.
Groot succes heeft het Haagse Museum
gehad met zijn schoolabonnementen,
jaarkaarten, die tegen betaling van vijf*
tig xents worden uitgereikt aan alle
scholieren van inrichtingen van u.l.o.,
m.u.l.o., middelbaar en voorbereidend
hoger onderwijs, die zulks wensen. Het
aantal uitgereikte kaarten is dit jaar
zelfs reeds tot over de vierduizend ge*
stegen. Een enkele keer komt het voor,
dat de jongelui zich wat al te levendig
betonen en het museum als een ideaal
aard voor het verstoppertje spelen be*
nutten, maar dit zijn vrijheden, die ge*
makkelijk beteugeld kunnen worden. En
bovendien geven verreweg de meestcn
blijk van een ernstige belangstelling.
Dat ook onder volwassenen een behoefte
bestaat aan het in sterkere mate door*
dringen tot onze museumschatten bewijst
het feit, dat het niet zelden voorkomt,
dat een bepaalde' groep in een winter
een hele reeks van bezoeken aan een
museum brengt, ten einde de verschil»
lende onderdelen onder deskundige
leiding grondig te kunnen bezichtigen.
Op deze "wijze wordt het museumbezit
voor waardevolle aanschouwelijke lessen
benut.
Uit gesprekken met rondleidsters is ons
gebleken, dat met name ook uit de
arbeiderswereld een treffende belang*
stelling wordt betoond, zowel voor de
zuivere kunstvoortbrengselen, als voor
de kunstnijverheid, waarbij de goede
handwerksman vaak gelegenheid vindt
om, tegenover de meer aesthetisch ge*
schoolde rondleidster, van zijn gedegen
vakkennis te doen blijken.
Er valt dus op het gebied van het mu*'
seumbezoek een -ïrheugend uitbottend
nieuw leven te bespeuren. Maar het is
nog slechts een eerste schim van
jong lentegroen. Bij een doelbewuste
aanpak kan het cultuurkapitaal, dat in
onze musea is belegd, nog tot een veel
hoger rendement worden gebracht. In*
dien „Vreugde en Arbeid" straks, door
zijn initiatief, ook hiertoe kan bijdragen,
dan zal daarmede een belangrijke dienst
aan onze volksgerneenschap zijn be*

FR. V A N D E W A L L E t

et het verscheiden van Fr. van de Walle
M
is aan de vakbeweging van ons land een '
oprecht en kundig werker ^ontvallen, die
door vriend en tegenstander gelijkelijk werd
gewaardeerd om zijn toewijding aan de zaak
van het arbeidende volk en de rondborstigheid van zijn karakter. Een gemakkelijk man
was hij zeker niet. Veeleer kon men hem
bonkig en ruig noemen. Menigeen, die met
hem te doen had, heeft dit kunnen ondervinden. Maar toch maakte hij zich daarbij
geen vijanden, omdat elkeen, die met hem

in aanraking kwam, onmiddellijk gevoelde,
dat onder de ruwe bolster een gave en
sterke pit schuil ging.
Veertig jaar achtereen heeft hij in verschillende hoedanigheden de moderne vakbeweging gediend. In het N.V.V. vervulde hij
gedurende een reeks van jaren het secretariaat en het tweede-voorzitterschap. Met
name voor de belangen der werklozen, die
hem bijzonder ter harte gingen, heeft hij
een taaie strijd gevoerd. Maar een heel
aparte plaats in zijn hart namen toch de
Troelstra-oorden in. Na zijn afscheid van
het N.V.V., in het begin van 1940, bleven
deze prachtige studie- en ontspanningsger
legenheden, zijn onafgebroken belangstelling
behouden. Hun totstandkoming en verdere
ontwikkeling was vóór een belangrijk deel
zijn persoonlijk werk geweest.
Zijn sterke genegenheid voor deze scheppingen der arbeidersbeweging kwam ook
duidelijk tot uiting in de trouwe en Ipyale
samenwerking, welke hij ten opzichte van
de nieuwe leiding van het N.V.V. aan de
dag legde. Hij gaf zich daarbij geheel zoals
hij was, zonder mooipraterij en recht op den
xnan af. Maar men kon er op rekenen, dat
hij zijn werk met volledige toewijding vervulde. Te vroeg is de levensdraad van dezen
eenvoüdigen werker, in wien men steeds den
zuiveren arbeider bleef herkennen, afgeknapt. Het is mij een behoefte bij zijn heengaan aa.n zijn nagedachtenis een eresaluut
te brengen.

Commissaris van het N.V.V.

en zomers voor bijna de helft in ónze
vitamine-A-behoefte. Verder wordt in ons
lichaam uit een plantaardige kleurstof,
het carotine, dat in de meeste groene
plantendelen wordt gevonden en ook de
kleur geeft aan wortelen, vitamine A gemaakt. Met het gebruik van groene
(Vragen voor deze rubriek richte men tot spelen, dan is het in dé eerste plaats groenten kan men dus ook vitamine A
den medisclien medewerker van net thans zaak voor u om te zoeken naar aan het lichaam toevoeren; echter slechts
weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amster- innerlijke blijvende waarden en de strijd een gedeelte van de in de groente aandam].
om de rechtmatige verbetering van uw wezige kleurstof wordt in het lichaam
positie zó te voeren, dat ge er innerlijk opgenomen en helaas een belangrijk gedeelte verlaat Ons lichaam ongebruikt,
M. .te D. Uw zoon moet zich onder me- los van blijft.
dische behandeling stellen. De mogelijk- A'. K. te 's-Gr. Uw klachten zijn vermoe- wat ook wordt verraden' door de groene
heid bestaat, dat zijn obs.tipatie samen- delijk wel te verhelpen. Vraagt u uw huis- kleur van de ontlasting bij het gebruik
halgt met een aandoening van de gal- dokter of hij u naar "een speeialist wil van veel groente. Carotine uit rauwe wor- telen wordt beter opgenomen dan uit gewegen.
verwijzen.
kookte wortelen. Raapstelen en snijbiet
A. v. d. B. te S. Het sterke rillen na een S.ttB. te K. De kans, dat deze aandoening zijn ook goede bronnen ervoor, andijvie
zwembad is een aanwijzing, dat u voor uw tijdens een tweede zwangerschap terug- bevat minder en groene erwten weinig
lichaamsgestel wat lang in het water bent komt, bestaan inderdaad.
ervan.
gebleven. Waar u ook over kortademigWat voedingsmiddelen, die vitamine A
G.
V.
te
E.
Het
is
inderdaad
goed
mogeheid klaagt, zou ik maar liever voorzichzelf bevatten betreft, kunt u een nuttig
lijk,
dat
uw
asthma
berust
op
een
overtig zijn. U behoeft dus niet direct van het
gebruik maken van paling (aal), l ons
zwemmen af te zien. maar gaat u b.v. gevoeligheid voor het meel, dat u dage- paling voorziet in de vitamine-A-behoefte
lijks inademt, wanneer u zich in de opin plaats van 4 a 5 maal per Week, 2 of
voor'een gehele week; het roken ervan
3 maal per week en blijft u hoogstens slagplaats bevindt. Een specialist voor heeft geen schadelijke invloed op het
allergische ziekten en ook wel een huis10 minuten in het water.
arts kan een dergelijke overgevoeligheid viiamine-A-gehalte. Haring, maKreel en
M. J. L. te U. Uw klachten wijzen op een met behulp van een eenvoudige huidreac- sardines bevatten veel minder vitamine
aandoening van het knieeewricht; laat' tie gemakkelijk vaststellen. U zoudt dan A, l ons hiervan voorziet in '/,„ van de
u zich eens door uw huisdokter onder- de oorzaak van uw asthma op het spoor dagelijkse behoefte en l' ons garnalen in
zoeken.
zijn, wat veel beter is, dan het chronisch è gedeelte. Tenslotte is lever een voedingsmiddel, dat u behulpzaam kan zijn
C. H. te R. De tintelingen in beide armen gebruik van middeltjes, die tijdelijk de bij het bereiken van een gladde huid.
bij een jonge moeder, die haar kleintje benauwdheid verlichten. Overlegt u dit l ons varkenslever bevat voldoende vitazelf voedt, kunnen berusten op een tekort dus eens met uw huisarts.
mine A voor twee dagen; l ons ossenlever
aan: vitamine BI in de voeding. Men kan A. S. te' B. Het gemiddeld gewicht voor voor ruim drie dagen; l ons kalfslever
de voeding op eenvoudige wijze verbeteren een meisje van 17 jaar, lang 1,58 m., is' voor viertien dagen; l ons schapenlever
op dit punt door alle broo'd uitsluitend .plm. 93 pond. Uw dochter zou 4 a 5 pond voor vier weken en l ons lamslever voor
in de vorm van bruinbrood of roggebrood moeten aankomen. De keurende genees- meer dan één maand.
té gebruiken, de' aardappelen in de schil heer zal zonder twijfel rekening houden Het teveel, dat men op deze wijze op een
te koken en bij voorkeur ook met schil met het feit, dat m deze tijd van aard- bepaalde dag tot zich neemt, wordt voor
en al te gebruiken, van de grutterswareri appelschaarste nagenoeg iedereen meer of het grootste gedeelte in ons lichaam, en
in hoofdzaak gebruik te maken van haver- minder in gewicht is afgenomen. In aan- wel in de lever, tot lacer bewaard. Behalmout en bij de bereiding van de groente merking komen voor uw dochter thans:- ve het wekelijkse ei en de door de distrideze niet af te gieten, eventueel het
bijtijds naar bed gaan, weinig lichaams- butie verstrekte boter, melk en kaas, zult
groentenat tot soep te verwerken. Aan- beweging nemen en het rantsoen zo mo- u dus een ruim gebruik moeten maken
vankelijk zou uw .huisarts deze maat- gelijk aanvullen met hangop, taptemelk- van groene groenten en wortelen, een geregelen kunnen ondersteunen door b.v. poeder, kwark en vette vis (aal).
deelte hiervan -liefst in rauwe vorm en
6 mg vitamine BI per. dag in tabletvorm
P W te V. Een ruwe huid als „kippen- verder voor de vleesbonnen zo nu en dan
voor te schrijven.
vel" op de bovenarmen en bovenbenen eens lever moeten proberen te krijgen en
P. H. te L. De lichamelijke klachten, die ontstaat veelal door een gering tekort aan als lekkernij van tüd tot tiid gebruik
u heeft, gevolg van een aandoening van vitamine A in de voeding. Vitamine A moeten maken van gestoofde of gerookte
de heupzenuw, staari in nauw verband komt voor in: boter, melk, vette kaas en aal.
met de teleurstelling, die u in uw werk- ei; m het zomerhalfjaar meer dan in de K. C. v. d. B. te 's-Gr. Haaruitval kan bekring hebt ondervonden. Wilt u niet een winter. De rantsoenering voorziet op deze rusten op een lichte stoornis van de funcbelangrijk deel van uw levensgeluk verwijze 's winters voor ongeveer £ gedeelte tie van de schildklier. Laat u zich op dit
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De arbeider en zijn vrije tijd
Er komt een tentoonstelling.' - Aller medewerking verzocht

D

e werkgemeenschap „Vreugde en
Arbeid" heeft het denkbeeld opge*
v
at om in de nazomer van dit jaar een
tentoonstelling te organiseren op het
gebied van de besteding van de vrije .
tijd. De lezers van „Arbeid" zullen zich
Ongetwijfeld herinneren, hoe wij enige
tijd geleden een oproep plaatsten, waar*
in lezers, die zich hun vrije tijd op een
bijzondere wijze ten nutte wisten te
iiaken, werden uitgenodigd, daarvan
Mededeling te doen aan de redactie van
°ns blad. Daarop hebben wij heel wat
brieven ontvangen, die een bevestiging
gaven van onze aanvankelijke indruk,
dat hier een belangrijk gemeenschaps*
probleem ligt. Als resultaat van een en
ander is thans het denkbeeld tot örga*
Oisatie van een tentoonstelling geboren.
Het is met een bijzondere blijdschap,
dat wij van deze nieuwe bemoeienis van
.Vreugde en Arbeid" melding maken.
Allereerst moet het een alleszins aam
trekkelijke gedachte worden genoemd,
dat arbeiders, die in hun vrije tijd bij*
zondere prestaties tot stand brengen, in
de gelegenheid worden gesteld, eens met
hun werkstukken in de openbaarheid te
treden. Dit is veel meer dan de bevredi».
ging van enig verlangen naar persoon»
'ijke erkenning. Immers, het naar buiten
brengen van hetgeen op dit gebied
^ordt verricht, is een aangelegenheid
v
an rechtstreeks sociaal belang. Aller*
eerst, omdat hiermede een licht wordt
geworpen op een belangrijk stuk van ons
Volksleven, maar ook uit hoofde van het
feit, dat het organiseren van zulk een
tentoonstelling van grote betekenis kan
zijn voor een meer algemene verheffing
Van het peil, waarop de besteding van
de vrije tijd zich beweegt. Hetgeen in»
derdaad een volksbelang van niet ge»
ringe orde moet worden geacht.
Ongetwijfeld is in dit opzicht in
->
halve eeuw tijds £en geweldige vooruit?

gang bereikt. De groei .is echter zéér
onregelmatig geweest en vertoont dien»
tengevolge ook sterk • uiteenlop .nde
beelden. Een ordenende en steunende
hand kan hier zeer vruchtdragend werk
vinden. Dit brengt ons tot een ander
aspect van het vraagstuk, namelijk de
gebleken behoefte aan leiding en steun
bij de besteding van de vrije tijd. Tal»
rijke arbeiders gevoelen zich aangetroV»
ken tot tekenen en schilderen, aldus in
hun ledige uren een tegenwicht zoekend
voor de grijze eentonigheid, waardoor
veler werkkring zich kenmerkt. Menig»
een bereikt hiermede aardige uitkom»
sten, doch gevoelt tevens als ernstig ge»
mis dat hem de deskundige leiding ont»
breekt. Wij kozen de schilderkunst
slechts als voorbeeld, maar het is duide»
lijk. dat hier nog verschillende andere
mogelijkheden tot het bieden van een
nuttig hulpbetoon liggen.
Een tentoonstelling, als „Vreugde en
Arbeid" thans bezig is op stapel te zet»
ren. zal uiteraard een verhelderend licht
doen vallen op de ten deze 'bestaanr'e
behoeften en mogelijkheden. Zij zal een*
ter tevens haar aandacht kunnen wijden
aan het geven van suggesties voor een
goede besteding van de vrije tijd. Even»
eens een sociaal werk van de eerste
orde, omdat het vinden van een aange»
name en nuttige ontspanning in wezen»
lijke mate kan bijdragen tot verhoging
van het levensgeluk van den arbeider
en daarmede tot bevordering van het
algemeen maatschappelijk welzijn.
Het is dus een breed terrein, dat door
de thans in voorbereiding zijnde ten»
toonstellingsplannen zal worden bestre*
k n. Wij nodigen de lezers van ..Arbeid"
uit ons hierbij werkzaam ter zijde te
staan. Dit kan op verschillende manieren
geschieden. Allereerst door het uiten
van wensen en behoeften, maar ook en
vooral loor het voor deze tentoonstel»

Punt dus ook eens door uw huisdokter
onderzoeken.

daarna kan men ze afwrijven met 2 pet.
salicylspiritus en, vooral tussen de tenen
met salicylpoeder bestrooien. Bovendien
moet men elke dag van kousen wisselen
en, als het mogelijk is, ook van schoenen.
Voor winterhanden en -voeten zijn ruime
handschoenen, die niet knellen, van grooi
belang, niet te nauwe sokken en makkelijke, ruime schoenen. De bloedsomloop
kan men verder bevorderen door een
warm hand- en voetbad kort voor het
naar bed gaan. Men kan aan het warme
water desgewenst wat keukenzout toevoegen of een afkooksel van notenbladeren.
Na het bad goed drogen en voorzichtig
met wat kamferspiritus masseren.

£. v. L S. te S. v. G. Meerdere ronde
kale plekken op de behaarde hoofdhuid,
die
er -overigens volkomen normaal uitz
iet, is een geheel onschuldige aandoening, die in de regel vanzelf na langere
tijd geneest; echter neiging heeft om nu
fn -dan terug te komen. De oorzaak is
onbekend. De fijne witte haartjes, die u
"ebt gezien, zijn het eerste begin van
herstel.
J
- W. te R. Pantotheenzuur is één van de
Verbindingen uit het vitamine-B-Complex,
daarvan een tekort bii kuikens ontsteking van de huid veroorzaakt. De mogelijkheid, dat deze stof voor den mens betekenis heeft, is niet uitgesloten. Of de
kleur van de haren er alleen door wordt
beheerst of mede door een hormoon, staat
nog niet vast. Pantotheenzuur komt voor
'n biergist en in bakkersgist. Als zuivere
Verbinding is het, voor zover mij bekend,
nog niet in de handel. De bloedingen, die
bij u onder de nagel optreden, wijzen op
£en abnormale kwetsbaarheid van de
bloedvaten in het nagelbed. Dé meest ge*one oorzaak hiervan is een tekort aan
vitamine
C. Om hierin op gemakkelijke
w
ijze te voorzien, zoudt u thans dagelijks
e
en citroen en gedurende de zomer enige
tomaten per dag kunnen gebruiken.
J- H. v. te H. Kinkhoest is een besmettelijke ziekte, die beperkt blijft tot het
slijmvlies van de luchtwegen. De besmetting wordt overgebracht door de hoestdruppeltjes van de kinderen, die eraan
njden. Wanneer een kind besmet wordt,
duurt het l tot 3 weken voor de ziekte
°Ptreedt. In de regel is het kind dan
Sedurende
4 a 6 weken besmettelijk voor
2i
Jn omgeving. De leeftijd van l tot 3
•taar is het meest ontvankelijk voor kinkhoest, maar ook zuigelingen kunnen, het
^ijgen evenals volwassenen en zelfs heel
°Ude mensen; zij zijn dan in hun jeugd
ei
"Van vrij gebleven, want het doormaken
Van kinkhoest geeft in de regel immuniteit voor het gehele leven.
M. te R. Inderdaad zou ik u willen
en om aan uw .huisdokter een verwij'ng naar een specialist te vragen.
,s • L. te R. Transpirerende voeten moeten
morgens en 's avonds gewassen worden,

ling beschikbaar stellen van werkstuk»
ken. Deze zouden dan de kern van de
expositie kunnen vormen, als levend
blijk van hetgeen op dit gebied reeds
thans als > scheppende kracht in de ar*
beiderswereld tot uiting kwam. Daar*
naast stellen wij ons voor, dat de ten*
toonstelling, zoals gezegd, dienstbaar zal
kunnen worden gemaakt aan het streven
naar een verhoging van het algemene
peil der vrije tijdsbesteding. Bij een zo»
danige opzet kan worden bereikt, dat
het voorbeeld van arbeiders, die reeds
iets bijzonders wisten te 'presteren,
samen met een verhelderende demon*
stratie van de rijke levensbevrediging,
die uit een welgekozen besteding van de
vrije tijd kan ontstaan, bevruchtend op
de geesten zal werken. Of met andere
woorden gezegd: de uit de arbeiders*

Aan een onbekenden jongen
Breng 'ik huid' in dit gedicht,
'k Wil hem openlijk bedanken
Voor hetgeen hij heeft verricht.
Op een Amsterdamse schutting.
Hing een grote mooie plaat.
Waar met hel gekleurde letters
Een mooie leus geschreven staat.
Weet, „de wil van alle werkers
Wordt de daad van 't N.V.V."
U kunt die platen ov'ral vinden
Ja, tot in de kleine stee.
Daar kwam een grote domme lummel
Nauw'lijks achter d' oren droog.
Deze platen waren zeker
/
Hem een doorn in het oog.
Met een mesje in de handen
Ging hij naar de eerste plaat.

PUZZLERUBRIEK

wereld opgekomen eigen krachten zullen
een stuwende invloed in de goede rich»
ting kunnen oefenen. In dit opzicht kan
men dan van een tentoonstelling „door
en voor arbeiders" spreken.
Wij doen thans een beroep op alle
lezers, die menen op de een of andere
wijze, hetzij door de inzending van
werkstukken, hetzij door het opperen
van practische denkbeelden, te kunnen
bijdragen tot het welslagen der be»
staande plannen, om zich schriftelijk te
wenden tot de afdeling „Volksontwikke*
ling"' van de Werkgemeenschap „Vreugde
en Arbeid", Amstcl 224 te Amsterdam.
Men kan er zie' van overtuigd houden,
dat alle inkomende wenken, aanbie*
dingen en wat dies meer zij, bijzonder
zullen worden gewaardeerd.

(Historisch)
Nauwlijks was hij nog begonnen,
Daar kwam een kleine kameraad,
't Was een flinke blonde jongen.
Van zowat een vijftien jaar.
Zo'n echte fijne Amsterdammer
Echt zo'n jog van zessen klaar.
Ook hij zag wat daar gebeurde
Samen gingen w' er op ai
'k Kan helaas niet gaan vertellen
Hoe hij 'm op z'n vestje gaf.
'i Waren geen gekuiste woorden.
Maar het had een resultaat.
De grote slungel nam de benen
En verliet heel gauw de straat.
Daarom nogmaals, hier mijn hulde
Openlijk in deze krant.
Op zulke kerels kan men bouwen.
Kameraad, hier is mijn hand.
H. S.

Puzz/e no. 20-

W. v. S. te R. Uit uw schrijven kan ik
niet opmaken, wat uw rug' ontsiert. Met
het „wegwerken" van bruine knobbeltjes
moet u voorzichtig zijn; verwonding hiervan kan licht tot uitzaaiing aanleiding
geven. Doet u dus niets op eigen houtje,
maar vraagt u raad aan uw huisdokter.

Zeshoekenraadsel

Is 't Kamertje in Uw
hoofd lueer aan 't werk?
Ga dan niet experimenteeren met
„hoofdpijn-middeltjes", maar neem
terstond Aspirin. Snelle, .afdoende
werking en absolute onschadelijkheid waarborgt het Bayer-kruis. dat
op elk tablet voorkomt

In-elk der zeshoeken een woord in te vullen volgens onderstaande omschrijving.
De eerste letter van elk woord staat in het bovenste vakje van elke zeshoek,
de woorden moeten volgens een rechtsom-rondgaande beweging worden ingevuld. Elke twee tegenover liggende vakjes van twee verschillende zeshoeken
moeten dezelfde letter bevatten.
13. in het geheel
,
1. permissie
14. voelspriet van insecten
2. metselspecie
15. weinig
3. deel v. d. hand
16. hoeveelheid
4. deel v e. breuk
17. üisschopsgewaad
5. schrijfteken
18. op een andere manier
6. de 40 dagen voor Pasen
19. steensoort
7. plaatsje in Noord-Holland
20. van klei of leem vervaardigd
8. dunne lat
21. onbep. voornaamwoord
9. deel v. h. hoofd
22. mager, rank
10. steeds
23. tussenpersoon bij spiritisme
11. erfmaking
12. aarzelen
Oplossingen van deze puzzle worden-ingewacht tot uiterlijk 5 Juni. Adresseren:
Redactie „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam. Op de omslag duidelijk vermei .en:
Puzzle no 20. Als prijzen worden enige fraaie boekwerken beschikbaar gesteld.

„De wieken bewegen
en vliegen en vegen
_hun schaduwen tegen de grond;
de stenen, die steunen
en draaien en dreunen
en komen ahkreunende rond."
Uit: „Molentje", door Jan Prins.

I

wending hiervan aan zekere beperkingen
onderhevig is.
De vrees, dat binnen afzienbare tijd de
wereldvoorraad kolen en petroleum de belangrijkste krachtbronnen van deze
tijd -- opgebruikt zouden kunnen zijn,
heeft de vakmerisen in stijgende mate
beziggehouden. De wind is, in tegen'
stelling met 'de olie en de steenkool,
geen handelswaar.
Wind kost niets. Wind is blijvend.
Daardoor is het te verklaren, dat het
arbeidsvermogen door windkracht weer
in het brandpunt van de belangstelling
is komen te staan. Men begon zich af te
vragen, of het niet mogelijk zou zijn, om
de verouderde molen technisch dusdanig
te verbeteren, dat deze in economisch
opzicht een belangrijk aandeel zou kun'
nen hebben in de winning van on/ e
nationale bedrijfskracht.

Wind kost niets

De vereniging „De Hollandse Molen"
nam het initiatief en schreef een prijs'
vraag uit onder de^molenbouw=deskun :!
digen, die verbeteringen zouden weten
aan te brengen bij onze windmolens. He*
gevolg daarvan was, dat verschillende
verbeteringen werden ontworpen, waar'
van de toepassing de windmolen in vel*
gevallen als overwinnaar op zijn moto'
rische concurrent uit het strijdperk deed

n vroeger eeuwen nam Holland, voor
een niet gering deel ook dank zij de
gebruikmaking van de wind als kracht»
bron, een eerste plaats in onder de
landen van Europa. De zeilschepen en
de windmolens maakten de 17e eeuw tot
onze „Gouden Eeuw". Toen werd de
grondslag gelegd voor de bloei van han»
del en nijverheid in later tijden.
Bij het voorwaarts schrijden der tech»
niek werden de zeilschepen en de wind»
molens verdrongen door stoom» en mo=
torschepen en motorische krachtinstalla»
ties. Ook hier zagen wij vernieuwingen
toegepast, die voortvloeiden uit de
nieuwszakelijke geest op economisch ge»
bied. De zeilschepen en windmolens
waren verouderd en moesten plaats ma»
ken voor het technisch betere.

De reusachtige waterkrachten der wereld
hebben een belangrijk aandeel in de
energie»productie, maar wetenschappe»
lijke onderzoekingen hebben aangetoond,
dat deze al voor een derde deel nuttig
besteed worden en dat de verdere aan»
(Foios. „

(Vervolg op pag. 7 onderaan)

Verstoorde stilte
^*°g in de eerste jaren van het Amster»
öarnse Concertgebouw, een halve eeuw
Seleden, stonden de stoelen niet in
J^n, maar „gezellig" om tafeltjes. En
jjet verwekte grote opschudding onder
e
°
vermeendskunstlievende bezoekers,
t()e
n de kellners althans tijdens dé uit»
v
'oering op het concert niet meer rond
Pachten gaan voor het noteren van de
^stellingen! Dit,éne feit is al een aan»
Xv
'jxing, dat niet iedereen het altijd
nodig heeft gevonden, zijn mond te.
"Ouden als een groot kunstenaar het
*oord had.
klla John,^cen in de tachtiger jaren
Ov
cricden (en in zijn tijd zéér gevierde)
v
'olist en schrijver over muziek, liet
a
'tijd boven zijn programma's drukken:
"" pui grande omaggio alla musica sta
J^el silenzio" Deze woorden in het Ita»
''aans, de „muziektaal", willen zeggen:
'.De grootste hulde aan de muziek
bestaat in het zwijgen".
Van Franz Liszt verhaalt de historie,
"at hij bij een concert ten hovè plotse»
' n g midden in een stuk ophield. G_rote
Ontsteltenis
maakte zich van alle hoge
8 fl sten meester maar de kunstenaar
"leef zwijgend voor de vleugel zitten, de
llr
men gekrubd Een lakei bracht een
^ r aag, van den korring over: waarom
"icld Franz Liszt met spelen op? En
Liszt antwoordde: „Als koningen spre»
ken, moeten de onderdanen zwijgen".
*Jok de operettescomponist Paul Lincke,
beroemd door een lange rij succesrijke
"Üdragen tot de kunst • der „lichte
fnuze' 1 , heeft zijn ergernis aan praat»
grage luisteraars beleefd.
'n Hamburg dirigeerde hij eens zijn
operette „Frau Luna", ter gelegenheid

van een geneeskundig congres. De ge»
leerde heren waren met hun gedachten
evenwel méér bij de congres»problemen
en bij hun geneeskunde, dan bij Lincke's
muziek. De ouverture was althans reeds
bijna ten einde gespeeld en nog altijd
klonken in de zaal de pratende stemmen
der doktoren.
Op dat ogenblik werd het Paul Lincke
teveel. Hij tikte af, keerde zich om en
zei in de vreemde stilte, die plotseling
viel:
„Mijne heren, zoudt u misschien na de
voorstelling spreekuur willen houden?"

ƒ
*

Concerten
in een kolenpakhuis

E/ zijn heel wat grote, plechtige muziek»
tempels in de wereld, waar men (even»
als bijvoorbeeld in het Concertgebouw te
Amsterdam) onder de nanien der aller»
grootste componisten langs de wand in
gouden letters „Hiindel" lezen kan. Maar
de wonderlijkste concertzaal, die er ooit
geweest is, -- een concertzaal die nog
wel als geen andere met den componist
van zoveel machtige oratoria verbonden
is, bestaat sinds lang niet meer. En nooit
heeft men er een naam in gouden letters
op de muren gezien, want het was....
een kolenpakhuis in een der achterbuur»
ten van Londen ,
De directeur»eigenaar van deze ongewone
muziek»instelling heette Thomas Britton.
Nooit zijn steenkolen en muziek zo nauw
verbonden geweest als in zijn carrière.
Hij begon zijn loopbaan heel bescheiden,
met geen andere bezittingen dan een ste»
vige zak. In die zak droeg hij op zijn rug
kolen .rond, in heel kleine hoeveelheden
en door de armste buurten van Londen.
Want voor een handel op breder basis
miste hij het geld.
De zaken van ïhonras Britton breidden
zich heel langzaam uit. Hij kon denken
aan het aanschaffen van een handkar.
Daarmee zette hij zijn bedrijf voort. Hij
bouwde zijn kolenwijk uit en verdiende
gaandeweg zoveel, dat hij aan sparen
(Vervolg van pag. 6)
denken kon. En van zijn spaarcenten
kocht
hij muziek. Thomas Britton was
' r cden. Wieken werden gestroomlijnd, de een verwoed muziekliefhebber.
°ude draai=inrichtingen vervangen door Evenredig met zijn kolenvoorraden in de
kogellagers en door deze en andere ver»» buurt van Clerkenwell Green groeide de
"eteringen werd de bedrijfszekerheid van muziekcollectie van den wonderlijken
de molen groter, omdat deze niet meer dilettant. Beneden lagen de steenkolen,
a
's vroeger alléén bij krachtige wind kon boven was de zolder, die Britton in een
*erken.
„concertzaal" herschapen had en waar
' n ons land waait, volgens wetenschap» zijn werkelijk zeldzame collectie muziek
Pe'ijke onderzoekingen, gedurende 88-i al spoedig musici en aristocratische mu»
Pet- van de tijd een nuttige wind voor zick»minnaars lokte. .
"e gemoderniseerde molen. Het nuttig Het moet een vreemd gezicht zijn o e »
^'erkvermogen van de verouderde molen wecst, al die deftige lieden met hun ge»'
st
rekte zich uit over 25 pet. van de tijd; poederde pruiken naar de zolder van het
dat van de .verbeterde molen bedraagt kolenpakhuis te zien klimmen. En nog
'•' pet. Bij een windsterkte van 3 m'sec., vreemder moet het er in Britton's con»
die
in Nederland bijna altijd heerst, certzaal zelf hebben uitgezien. Hawkins,
"raaien de molens goed.
een van Hündel's eerste biografen, ver»
Niet
alleen
voor
deze
tijd,
maar
ook
telt dat men verplicht was aan de bui»
v
oor het vervolg heeft de windmolen tenkant van het huis een smal kippen»
Zlc
h daardoor bestaanszekerheid ver» laddertje op te Klimmen om de zolder
Sc
haft. Als bemalingsinstrument stelt de te bereiken, -- een laddertje, zó steil,
Semoderniseerde
windmolen alle andere dat men op de terugweg bijna kruipen
De
malingswijzen achter zich en ook uit moest.
^'litair oogpunt zijn de gedecentrali» Donderdag was de vaste concertavond.
Se
erde windmolens te verkiezen boven In de „zaal" kon men niet rechtop staan
*% gecentraliseerde uiterst kwetsbare en er hing een benauwende lucht van
Motorische bedrijven.
bier en tabak. Maar dat stootte niemand
af. De hertog van Burlington en de her»
togin van Queensberry waren trouwe be»
zoekers en de beste musici van Londen
"et hernieuwde gebruik van windmolens speelden er om beurten hun nieuwste
a s
' nationale krachtbron brengt met zich composities of de muzikale schatten uit
*^ee, dat het molenvak een meer belang» Britton's . verzameling. De beroemdste
T
'jke plaats onder de beroepen gaat 'm' van allen was Handel, die destijds in
Jemen. Het molenbouw»vak, een typisch Londen woonde en die op een klein
Hollands
vak, heeft dan ook op het ogen' kamer»orgel met vijf registers speelde en
D
''k zelfs een grote behoefte aan jonge soms óók Thomas Britton begeleidde, die
deskundige krachten.
het vrij ver had gebracht op de viola»
*° wordt door een samenwerking tussen da»gamba (een op een violoncel gelijkend
n
atuu r en techniek een oude drijfkracht strijkinstrument).
st
üaan in ere hersteld.
Britton is op tragische wijze uit het on»
dermaanse gescheiden. Men nam hem
op een kwade dag mee naar een buik»
spreker en de op eenvoudige acoustische
*J de foto's:
verhoudingen ingestelde kolenhandelaar
-De houtzaagmolen van Monnic- schrok zo hevig, toen hij éénzelfde stem
kenclam, één van de weinigen in uit verschillende hoeken van de kamer
hoorde komen, dat hij een hartverlam»
Nederland.
ming kreeg en stierf.
E>e z.g. „Spinnekop", een
typiscfy Gedood door een buikspreker. . . . Dat
Hollands watermolentje.
klinkt als een misplaatste grap. Het is
*fir*banisegraanmolen.
niettemin de zuivere waarheid, die men
* °ude tonmolen uit Drenthe, de z.g. in heel ernstige en heel geleerde boeken
over Handel kan nalezen.
Tiasker.

Foto: C. G. van Tuberger

(Vat doen we deïe week In de moestuin ?
ndien men gedeeltelijk of geheel
groenten kweekt, ontbreken
Ideeigen
boontjes nimmer. Dat is een cul-

tuur, die nogal heel gemakkelijk
slaagt, hoewel men er natuurlijk 'wel
de nodige zorg aan besteden moet.
Met het. zaaien of leggen van bonen
behoeven we ons niet te haasten; de
meeste liefhebbers beginnen er veel te
vroeg mee. Indien we in de tweede
helft van Mei zaaien, is dat meer
dan vroeg genoeg. Krijgt men een
koud voorjaar, zoals we nu beleven.
dan kunnen we ook zonder bezwaar
tot in de tweede helft van Mei wachten. Men kan verschillende soorten
van zaden vóórkiemén, maar liefhetybers doen beter deze methode bij hun
bonen niet toe te passen.
Bonen kan men in twee groepen in*
delen, namelijk de struik- of stam-'en
de stokbonen. Over het algemeen zijn
de lage soorten voor de liefhebberstuin natuurlijk het meest aan te bevelen; men heeft dan geen stokken
nodig. Daar staat echter tegenover,
dat de klimmende soorten aan de
stokken over het algemeen veel meer
geven. Men kan de stokken op verschillende manieren in de grond steken. De hoofdzaak is echter, dat ze
vpldoende vast staan. Het komt mij
goed voor, dat u maar eens in de omgeving kijkt, hoe de kwekers het daar
hebben gedaan. Indien u het dan op
dezelfde manier doet, is dat plaatselijk
in ieder geval de beste methode. De
rijen komen op een onderlinge afstand
van een meter, dichter mogen ze in
geen geval bij elkaar komen- Tussen
de rijen kan men . voorlopig verschillende groenten zaaien, zoals: raapstelen, sla. spinazie of radijs. Deze
groenten zijn toch al lang oogstbaar.
tegen dat de bonen te. veel schaduw
zouden geven. .
De bonen legt men in een boogje
om de stokken heen, zo ongeveer tien
centimeter van de stokken af en om
elke stok vijf bonen. Gaat alles normaal, dan moeten de jonge, plantjes
na een dag of' tien te voorschijn
komen, is dit niet het geval, dan zijn
ze verrot en zal men nog eens over
moeten leggen. Zodra de eerste rankjes verschijnen, binden we die voorzichtig aan de stokken vast. Denkt u
er echter om, bonen zijn linkswindend
tracht ze dus niet rechts om de stokken heen te draaien, ze zullen zich
dan steeds weer loswerken.
De lage struik- of stamsoorten zijn
over het algemeen iets vroeger, deze

soorten kan men evenals de stokbonen heel goed voor de weak gebrui•ken, terwijl.ze ook voor de inmaak
in het zout heel geschikt zijn. Bonen
mag men niet te diep leggen, zo ongeveer vier of vijf centimeter diep; op
natte, zware gronden legt men ze
liever nog iets hoger. Bij het leggen
van bonen gebeurt 'het meermalen,
dat de bovengrond droog is. Deze
droge bovengrond schuift men met dehand weg, zodat men de bonen invochtige aarde kan leggen. U kunt de
bonen op rijen leggen, op een onderlinge afstand van veertig centimeter.
Men maakt als het ware vijf centimeter diepe putjes en legt daarin
telkens vier bonen. Voor snijbonen
zou ik .liever met drie volstaan.
Er bestaat momenteel ook zeer veel
belangstelling voor het kweken van
bruine en kievitsbonen, Deze zijn dan
bestemd' voor winterprovisie. De teelt
'van deze bonen is vrijwel gelijk aan
die van de gewone stambonen. Ze zijn
iets sterker en kunnen daarom ook
iets eerder gelegd worden. Toch is
het niet aan te bevelen, vze reeds voor
half Mei te leggen en zeker niet ..op
droge zandgronden; daar heeft men
veel te veel last van nachtvorsten.
Bruine bonen kunnen nogal een tamelijk zwaar gewas maken, zodat ze.,
soms geheel naar één kant groeien.
Het verdient dan aanbeveling' de
struiken in Augustus voorzichtig om
. te leggen, zonder de wortels te beschadigen. Indien men de bonen
thans zaait, zullen ze in Augustus—
September geoogst kunnen worden
Vergist u zich echter niet, als de
boontjes nog niet bruin zijn, want
daar kan niet op gewacht worden.
Bruin worden ze door het drogen. Zodra de bladeren geel beginnen te worden, kunnen de struiken opgetrokken
worden. Men legt ze op een heg te
drogen, of men bindt ze aan elkaar
en hangt ze aan een draad te drogen.
- Het is helemaal niet erg, als ze eens
nat regenen, tenslotte moeten ze toch
winddroog worden.
Bonen groeien het best in een losse,
veenachtige grond. Men bereikt het
meeste succes met stalmest. Verse
koemest mogen we echter in geen geval gebruiken. Grond, die een vorig
jaar behoorlijk bemest is, en dus veel
zogenaamde oude kracht bevat, is voor
de teelt van bonen het meest geschikt.
Ook met een samengestelde kunstmest zijn echter heel goede resultaten te bereiken.

N.V V.-Vergaderingen
In de maand Mei wordt de reeks openbare N.V.V.-vergaderingeii voortgezet. Op
iedere vergadering wordt door twee sprekers het woord gevoerd. De in onderstaand
overzicht eerstgenoemde spreker behandelt het onderwerp: „l>e vakbonden en het
N.V V"; de tweede spreker voert het woord over: „Het N.V.V in de nieuwe tijd".
SCHIEDAM, 28 MEI, 8 UUR, GEBOUW „MUSSIS-SACRUM". SPREKERS:
KLEIN EN VAN KAMPEN.
ZWOILE, 39 MEI, 7.45 UUR, CONCERTZAAL „ODEON", BLUMARKT. SPREKERS: JOUSTRA EN VAN KAMPEN
ZAANDAM, 29 MEI, 8 UUR, GEBOUW „ONS HUIS". SPREKERS: BAKKER
EN WOUDENBERG,

Iets over een „voorpost'
ls er een stuk wordt geplaatst op het
terrein, dat eigenlijk aan de andere
kleur behoort, spreekt men van een voorpost.
Soms is dit niet goed en kan die voorpost
moeilijk verdedigd worden. Dat is begrijpelijk, want, de tegenpartij beschikt daar
over verschillende schijven, die aanvallen
kunnen. Maar er zijn ook gevallen, waarin
zó'n voorpost wel sterk staat. Dat hangt
natuurlijk in de eerste plaats af van de
mogelijkheden in de verdediging.
In de volgende stelling ziet men een voorpost, die, werkelijk sterk staat en het blijkt
ook spoedig, waarom dit het geval is. Wij
spelen nu in de aanvangsstelling als volgt:
Wit
Zwart

A

1.
2.
3.
4.

33—28
39—33
44—39
50—44

18—23
12—18
7—12
1—7

5. 34—30
20—25
Hier kunnen we opmerken, dat zwart beter
20—24 kon spelen. Zijn laatste zet geeft
wit gelegenheid een stuk naar voren ,te
spelen, dat voor zwart hinderlijk wordt.
De stand is nu:
Zwart

42—37 135x44) 37—31 (27x47) 32—27
(21x43) 50—45 (47x40) 45x34 (44x33)
48x10 ( 4 x 1 5 ) 25x23 (15—20) 34—30 of
34—29.
No. 13. Deze slag behoort tot de openingstheonej
27—22 U8x~27> 33—29 ( 2 4 x 2 2 ) 35—30
( 2 5 x 3 4 ) 40x20 (15x24) 3-2—28 (22x33)
38 x 20 De snelste winst is nu na zwart
3—9 wit 45—40, vervolgens schijf 40 tot
veld 25—20 brengen. Daarna speelt wit 20
—15 en op zwart 9—14 wordt met 25—20
geofferd en kan schijf 15 op dam komen.
Klasse B.
No. 14. 32—28' (23x32) 27—22 (17x28)
26 x 17 UI x 2 2 ) 38x29.
No. 15. 28—22 (17 K 37) 42 x 31 (21 x 32) 43—
38 (32x34) 40x9 (13x4) 26—21 (16x27)
31x2.

De prijswinnaars
De prijzen voor het oplossen van deze
vraagstukken zijn gewonnen door:
E. M is k e te Middelstdum (Gr.) en J.
H. B o s c h Jr., Schieweg 218 c te Rotterdam-C. Zi.i kunnen een hoek kiezen uit een
lijstje, dat hun wordt toegezonden.

In het geheel worden voor elke klasse vier
boeKprijzen uitgeloofd.
Hiertoe behoort ook het damboek „ZwartWit". van A K. W Damme, dat op het
lijstje voorkomt, waaruit de prijswinnaars
een keuze kunnen doei
De namen van allen, die de vraagstukken
goed oplossen, zullen worden gepubliceerd.
Hier volgen de eerste problemen.
Klasse A.
No. 1.
Van Joh. de Bree

Klasse B:
No. 1.
Van P. Denoël.
Zwart
3

Zwart

Wit
Zwart: 7 scïi. op l, 3, U, 13, 21, 24' en
Wit 7 sch. op 22, 31, 33, 34, 36. 37 en 43.
No. 2.
Van J. H. B. Kesselsr.

•Zwart
Wit
Zwart 7 sch. op 9, 17, 19, 25, 27, 30 en 37.
Wit: 7 sch. op 26, 28. 33, 34. 45, 47 en 49.
No. 2.
Van L. Tévan.
Zwart

£en nieuwe wedstrijd in series

We beginnen nu aan een nieuwe wedstrijd,
die in klasse A en B zal bestaan uit 8
vraagstukken. Hiervan worden in beide
klassen gedurende vier weken twee problemen geplaatst.. Behalve in dit nummer
Wit
vindt men dus vraagstukken voor de
Zwart:
7
sch.
op
6,
8, 9, 11, 14, 19 en 26.
nieuwe' wedstrijd in de volgende nummersWit: 7 sch. op 22, 25, 28, 30, 31, 32 en 44.
van 30 Mei, 6 en 13 Juni.
Ter besparing van porto kan men de opOplossingen kunnen (tegelijk met die vaO
lossingen van al deze vraagstukken tegede hierop volgende nummers 3 tot en met
lijk inzenden. Wel zal het aanbeveling
8) worden ingezonden tot uiterlijk 30 Juniverdienen, de acht vraagstukken, dus elke
Adresseren: redactie weekblad „Arbeid"
Wit
week twee, geregeld op te lossen. Het inpostbus 100, Amsterdam.
zenden kan echter wachten tot ze allemaal Zwart: 7 sch. op 7, 18, 28, 29, 35, 36 en 39. Op adreszijde duidelijk Damrubrieft ververschenen zijn. De oplossingstermijn voor Wit: 7 sch. op 27, 37, 38, 41, 47, 49 en 50. melden.
alle vraagstukken is uiterlijk 30 Juni: Een
Wit
mooie gelegenheid voor hen, die het zo
Zwart: 20 sch. op 2 t.m. 19, 23 en 25.
Wit: 20 sch. op 28, 30, 31, 32, 33, 35 t.m. 49. af en toe van een verloren uurtje moeten
Oplossing puzzle nummer 17
Nu komt de uitval, die zwart in moeilijk- hebben, terwijl zij, die geregeld inzenden,
er .niets aan te kort komen.
heden, brengt.
De oplossing van de rebus, verschenen in „Arbeid" van 2 Mei, is als volgt:
Men
houdt
de
aantekeningen
dus
wel
bijDe gevraagde gin luidt: Ik lees graag in „Arbeid", Hollands grootste weekblad.
6. 30—24
19x30
een, totdat de acht vraagstukken zijn geToegekend zijn drie boekprijzen en wel aan: K. L. L. Louwerse, Rozengracht 26,
7. 35x24
plaatst.. Men kan kiezen, in welke klasse
Vlissingen: A. Verschoor, Kennemerlaan 18 rood, Umuiden; G. Fopma, KadalLaten we nu eens nagaan, wat zwart hier- zal worden opgelost. Maar in één klasse
sterweg 85, St. Jacobi-Parochie (Fr.)
tegen kan doen. In de eerste plaats kan tegelijk. Van de andere klasse behoeven
De prijswinnaars kunnen een keuze doen uit een boekenlijst]e, dat hun zal
worden toegezonden.
zwart 23—29 spelen. Dan volgt wit 24—20, dan geen oplossingen te worden ingezwart 15 x 24, wit 28—22 en .daarna slaat zonden.
wit met 32 x 34. Zwart heeft dan een „randschijf" op 25, waar moeilijk iets van te
maken is. Gewoonlijk staat men het beste
op het midden.
De tweede verdediging van zwart is 14— VOOR
de vriend wist hem zo ver te krijgen, zal dan ook wel grote ogen opzetten'
DE VROUW
19 te spelen. Dan wit 40—35, zwart 19 x 30,
dat hij het adres noteerde en beloofde, Weet je, wat ik morgen ga doen? Ik
wit 35 x 24 en weer zou op 23—29 van zwart
dat hij een brief naar de directie zou heb een japon met gestikte plooien. Der"
het boven aangegeven antwoord van wit
schrijven. Vandaag kreeg hij al ant= gelijke plooien staan altijd wel aardig.
volgen. Wel kan zwart nog 9—14 spelen,
woord.' De directeur nodigde Jan uit, maar het wanhopige ervan is, dat ze
waarop wit 28 x 19 en zwart 14 x 23.L Als
eens te komen praten en vroeg of liij altijd inscheuren. Ik heb die japon al
zwart zó speelt, zet wit voort met 23— 28 en
Vrijdag naar" Werkendam kon komen. eens laten stoppen, maar de plooien zijn
37x28, met een goede stelling. In plaats Beste Cor,
hiervan kan wit niet zo sterk 33—28 spe- Ik heb nu nieuws voor je, waarvan .je Jan heeft er vrij voor genomen en je weer op de zelfde plaats ingescheurd.
len, want dan volgt zwart 17—22. Wit kan zult opkijken! Jan kwam Woensdag hier zult van hém dus wel horen, wat het
Nu heb ik een prachtidee: ik ga de
dan niet slaan met 28 x 19 wegens zwart in Harrelaar toevallig een ouden school» resultaat van zijn bezoek is geweest. Jij japon met de ceintuur repareren. Ik heb
22—28 en 18 x 20. Wit moet dus 28 x 17, vriend van hem tegen. Nu, je weet wel weet dan de uitslag nog eerder dan ik., er een ceintuur bij van dezelfde stof. Die
waarop zwart 11 x 22. Wit moet' dan de hoe Jan is. Dat was dadelijk: „wel kerel,
Als Jan slaagt, zal het voor ons wel een
knip ik in de lengte middendoor, zodat
aanval op schijf 24 afslaan met 32—28,
ik twee lange repen krijg. Als ik die
maar dit verzwakt ook zijn eigen stelling. hoe maak jij h e t . . . . wat heb ik jou in hele verandering geven! Wij zijn hier
Het derde antwoord van zwart is (na wit lange tijd niet gezien" en Jan nam den buiten het _ vrije leven zo gewend, dat van de taille uit op de rok stik en &
laat even voorbij het kapotte gedeelte
35x24) 14—20, maar men ziet dadelijk, weergevonden schoolvriend dadelijk mee het vooral de eerste tijd in de stad niet
. dat dit zwart (voorlopig) een stuk kost.
naar huis om een kop thee te drinken. zal meevallen. Wil je wel geloven, dat het belegsel in een punt eindigen, dan
Het vierde antwoord voor zwart is 17—21, Ze zeggen wel eens, dat wij, vrouwen, ik nu al de schrik krijg, als ik eraan heb ik een aardige garnering en het ge*
wit 28 x 19, zwart 14 x 23. Het sterkste is van een praatje houden, maar nu merkte denk, dat ik met de kinderen misschien
deelte, dat stuk is, wordt geheel' erdoor
. nu .voor wit weer 32—28 en 37 x 28 te- spe- ik weer eens, dat "de heren er óók mee op een etagewoning zal moeten leven? bedekt. Je zal zien, dat het een japon
len. Wel kan wit door anders te spelen
tijdelijk een stuk winnen, maar dit gaat' terecht kunnen. Die twee hadden el* Onze jongens hebben wij nog niets ver» wordt, waar ik best mee voor de dag
kan komen. Als de verhuizing door gaat,
weer verloren en verbetert wit's stelling kaar heel wat te vertellen: hoe die het .teld. We willen liever eerst zekerheid
maakten en wat er van een ander hebben, dat de verhuizing door gaat. Ik
koop ik in Wej-kendam een nieuwe cein»
niet.
Bij deze verdediging komt zwart er nog weer was geworden — Jan informeerde weet anders best, hoe ze erop zullen
tuur in een afstekende kleur.
met enig stellingnadeel af. Maar een be- ernaar, wat de schoolvriend deed en reageren: ze vinden het natuurlijk reus= Je wilt wel geloven, dat ik nog een hele*
sliste fout is het volgende antwoord bij de toen die zijn verhaal had gedaan, ver* achtig en de eerste dagen komen ze er. boel plannen heb, voor ik met de ver»
zevende zet in deze opening:
telde Jan zelf, dat hij het tegenwoordig vast en zeker niet over uitgepraat. Wat huizing moet beginnen. Ik heb bijvoor*
7. (35x24)
' 17—22
op de fabriek niet meer zo prettig vond, zullen ze een branie maken tegenover beeld nog een oude grijze vilthoed. Daar
8. 28x17!
de jongens hier op het dorp.
knip ik rondjes van om ze te gebruiken
.als toen de 'oude meneer nog leefde.
En nu verliest zwart, hoe hij ook slaat, Dat wist ik trouwens al lang: de oude Zelf ben ik lang niet enthousiast — dat op een effen donkerblauwe japon. Zo't*
steeds een stuk. Op zwart 11 x 22 volgt wit
24—19, zwart 13x24, wit 33—28, zwart 22 baas ging altijd gemoedelijk en prettig begrijp je wel. Het ergste vind ik het, randje van die cirkeltjes 'langs de hals
x 33, wit 39 x 30 met schijfwinst. Op zwart met het personeel om, maar de jonge d,at we onze tuin zullen moeten ac-hter» en op de hoekjes van de ceintuur zal
meneer is heel anders. Die behandelt laten. Alles groeit nu juist zo goed en óók deze japon weer opknappen.
• 12 x 21 volgt een gelijl»soortige schijfwinst
Je hebt soms zo van die japonnen —*
door wit 24—19 of 24—20 en daarna 32—27 zijn personeel uit de hoogte „en hij mist we hebben er zo'n werk aan gehad. Ja
en 37 x 30.
de tact om met de mensen om te gaan. Cor, het zal me wel heel vreemd vallen, en daar is m'n blauwe er een van —'
Dit is een spelgang, waar al heel wat
die maar niet Verslijten. Dan moet je et
Ik vond het eigenlijk maar half goed, dat ik niet meer naar de tuin kan gaan
spelers zijn ingelopen. Oppassen is dus de dat Jan dit allemaal aan dien vreemden om er de groente uit te zoeken.
zo af en toe een andere garnering voor
boodschap.
man zat te vertellen en ik dacht er Enfin, we zullen het maar nemen zoals bedenken, anders gaan ze gruwelijk ver*
natuurlijk niet aan, dat Jan hem al het valt. Als we er financieel niet beter velen.
Oplossingen vraagstukken van
Nu beste Cor, voor vandaag eindig >*
jaren lang had gekend.'
op worden, gaat het feest niet door,
18 April
maar weer. Het zal me benieuwen, °*
„Waarom ga je eigenlijk niet naar Wer= heeft Jan me al toevertrouwd.
kendam?" vroeg de vriend opeens. „Ik Ik zou je daarom maar willen vragen, ik je nog veel brieven uit Harrelaar zal
Klasse A.
No. 12. (Van J. H. B. K e s s e l e r , A'dam). weet zeker, dat er bij ons aan de fabriek niets tegen Rie te zeggen. Als h«t door» kunnen zenden. De hartelijke groeten
RIEKDe zetten tussen. haakjes zijn die van voor een goed vakman altijd plaats is." gaat, zoekt Jan haar in haar betrekking van je
zwart.
Jan voelde daar niet veel voor, maar op om haar eens te verrassen. Nu, Rie Harrelaar, 21 Mei 1941.

Van huis tot huis
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Wat de pot schaft
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We besteden daaraan onze meelbonnen
en we zullen verstandig doen, 'als we
onze keus vestigen op het ongebuitde
tarwemeel; dat is voedzamer, het bakt
andaag willen we ons eens uitslui» gemakkelijker dan de tegenwoordige
tend bezighouden met recepten.
bloem en bovendien is het nog' wat
In verband namelijk met het menu» goedkoper ook. .
lijstje, dat ik veertien dagen geleden u
De 12.5 gr die we per volwassen per»
gaf voor de weken van aardappelschaar» soon nodig hebben, maken we aan met
ste, lijkt het mij wel goed, dat we een taptemelk of met karnemelk; ook kun»
paar minder bekende gerechten daaruit nen we taptemelk»poeder gebruiken, dat
eens samen onder de ogen zien, zodat u we dan eerst goed vermengen met het
niet enkel de bedoeling van mijn keus droge meel om er vervolgens met water
begrijpt, maar ook in staat zult zijn om ons beslag van te maken.
de gerechten in de puntjes klaar te Het bakken van de pahnekoeken lijkt
maken.
in verband met de vetrantsoenering een
Orn te beginnen, zullen we het hebben enigszins bedenkelijk geval. In de prac»
over de s/a, die op onze lijst een be» tijk echter komt het hierop neer, dat
langrijke plaats inneemt, omdat ze er we door de week heen ook in enkele
driemaal per week op voorkomt.'
andere maaltijden weinig vet gebruiken
Onze groentekeus zal afhangen van wat (ziet u de lijst in het nummer van
we die dag guedkoop kunnen krijgen. 9 Mei nog maar even na!). We kunnen
De voor dit doel zeer bruikbare winter» daarom aan onze pannekoeken 24 gr.
groenten — savoyi. en rode kool, kool» (i ons) vet of boter per persoon beste»
raap, winterwortelen, knolselderij en
den — wat wél minder is dan we
biet — zijn langzamerhand van de anders misschien gewend waren, maar
markt verdwenen; ook de zuurkool, die wat toch voldoende blijkt te zijn, als we
zich tot een smakelijke sla laat bereiden, tenminste de pannekoeken wat gr,oot
is grotendeels opgebr ikt, hoewel we ze van stuk maken en een flinke dikke
een enkele keer nog wel zouden kunnen geven. U denkt er dan wel aan, dat uw
geven. Daarentegen vallen de jonge VU-T niet te fel mag zijn? De koeken
zomergroenten hoe langer hoe meer bin» moeten n.l. voldoende de tijd hebben
nen ons bereik: de kropsla, de spinazie, om door en door gaar te worden zonder
de postelein, de bloemkool, de wortel» dat ze aan de onderkant branden.
tjes en daarna weer de zomerandijvie, Hier volgt het recept.
de komkommers en de tomaten.
Over de prijs van al deze tuinbouw»
producten valt op 't ogenblik nóg niets Pannekoeken (4 volwassenen).
met zekerheid te zeggen, maar wél kan 500 gr. (l pond) grof tarwemeel, 8 dl.
ik u vertellen, dat u van de rauw ge» (8 theekopjes of ruim ï 1.) lauwe tapte»
bruikte groente hoogstens de helft nodig
hebt van wat u aan gekookte groente melk of karnemelk (ook wel li thee»
zou inkopen, zodat zelfs bij betrekkelijk kopje taptemelkpoeder met 8 theekopjes
hoge prijzen ons dagelijkse groentever» lauw water), 25 gr. (i ons) gist, l afge»
bruik niet duurder behoeft uit te komen streken eetlepel zout, 100 gr. (l ons)
of vet
dan we gewend waren. V.m de diverse boter
Meng in een beslagpot of een diepe
bladgroenten rekenen we b.v. \ kg. per kom de gist aan met langzamerhand de
persoon.
helft van de lauwe vloeistof (4 theekop»
Laten we in verband daarmee maar jes
dus). Strooi daarin de gehele hoe»
dadelijk het recept vaststellen, zoals, dat veelheid meel, door elkaar geroerd met
voor 4 personen kan worden bereid.
het zout en — als dat gebruikt wordt —
Met die „4 personen" bedoel ik dan vol» .het melkpoeder; klop m e t ' e e n stevige
wassenen en kindenen boven de, 12 jaar; houten lepel alles samen tot een glad,
jongeren in 't gezin tellen natuurlijk niet dik beslag en verdun dit geleidelijk met
voor „vol" mee en krijgen hun aandeel de rest van de lauwe vloeistof (nog 4
in verband met de leeftijd.
theekopjes dus). Laat het beslag dicht»
gedekt- op een warm plekje (b.v. in een
teiltje met warm water) een uurtje
Sla van bladgroente (4 volwassenen).
rijzen, bak er dan op de bekende wijze
l kg.- bladgroenfe, 400 gr. (4 ons) koude, met behulp van het vet of de boter
gekookte aardappelen, l dl (l .theekop» dikke pannekoeken van (l a 2 per per»
je) karnemelk, l eetlepel azijn, wat mos» soon, afhankelijk van de grootte van de
pan).
terd, l uitje of preitje, wat zout.
Was de groente zorgvuldig en laat ze
daarna goed droog uitlekken.
De volgende keer hopen we een beurt,
Snijd spinazie, postelein, raapstelen of
te geven aan de andere gerechten, die
andijvie heel fijn, maar doe dit zo kort op ons menulijstje voorkomen.
mogelijk vóór de maaltijd, omdat fijn»
verdeelde groente, die lang blijft staan,
veel van haar voedingswaarde verliest.
Maak voor de slasaus de Icoude aard»
appelen goed fijn, roer er de mosterd,
wat zout en het gesnipperde preitje.
door en maak er dan met telkens een
scheutje van de karnemelk een gebon»
den sausje van. Roer dit luchtig door
door deze liniment, die U
de fijnverdeelde groente en dien het
gemakkelijk
zelf kunt klaarmaken
gerecht dadelijk op.
Snijd kropsla niet fijn, zoals de andere
Alles wat U noodig heeft
' groenten, maar pluk enkel de kroppen
om dit beproefde middeluit elkaar en scheur met de hand de.
tje klaar te maken is:
grote bladeren wat stuk; gebruik vooral
15 gram Rheumagic-olie
ook het groene gedeelte; 't is wel waar,
en 85 gram terpentijn, die
V jf A
U beide bij Uw apotheker
dat het malse gele binnenste kropje het
of
f,.vJw
drogist vindt. Vermeng
lekkerste is, maar de groene bladeren
„J jf|)
ze in een schoone flesch
bezitten een grotere waarde door hun
en Uw liniment is gereed.
gehalte aan ijzer.
Het is even goed voor
lendenpijn als voor rheumatiek; spierpijn en verHet warme nagerecht, dat op de drie
rekte spieren. U hoeft
wekelijkse „sladagen" de maaltijd vol»
de ^pijnlijke plaatsen er
ledig maakt, bestaan enige keren uit een
slechts mede te betten en
de pijn verdwijnt onmidpap. Of we voor de bereiding daarvan
\
dellijk.
karnemelk, taptemelk of wel taptemelk»
Een 15 grams-fleschje
poeder kiezen, de manier van klaar»
maken is ons bekend uit vorige num» Rheumagic-olie kost 66 cent, dus met de
bent U voor ongeveer drie
mers van „Arbeid" (28 Febr., 2 en 16 terpentijn
kwartjes klaar.
Mei).
Knip dit recept uit en maak het klaar.
Over de pap behoeven we dus niet ver»
der te spreken: wél echter over de pan» Indien de benoodigde terpentijn niet vernekoeken. die ééns in de veertien dagen krijgbaar is, kunt U een zeilde hoeveelheid brand-spiritus gebruiken.
op ons menu zijn geplaatst.
Ï*f2
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(Foto: ..Arbeid")

<-en jatacttóche oveia.1

A

ls onze kleinen uit de speelpakjes
zijn gegroeid, moeten we omzien
naar een ander practisch kledingstuk.
Waarin onze kleuters eveneens naar
hartelust kunnen stoeien en ravotten.'
Konden we in normale omstandigheden het practische nog wel eens
over het hoofd zien, omdat het geen
bezwaar was, de jurkjes en pakjes
even een sopje te geven, tegenwoordig
moeten wij er wel degelijk op letten,
dat juist voor onze kleinen de kledingstukken practisch zijn.
In de overal vinden we een eenvoudig^
kledingstuk, dat, met een aardig blous-~
Je er onder gedragen, toch vlot staat.
We kunnen zo'n aardige overal heel
goed uit oude kledingstukken vervaardigen. Bijv. uit moeders oude rok. uit
een oude broek van va-der, of uit een
oude overal van een groten broer. Onze
lezeressen kunnen zelf wel aanvullen.
Welke oude kledingstukken, die zij in
een hoekje van ' de kast hebben hangen, nog meer voor het maken van
deze overal in aanmerking kunnen
komen.
De overal, die wij hier afbeelden, is
buitengewoon eenvoudig en dus heel
gemakkelijk na te maken.
Men knipt de helft van de voorkant
en de helft van de achterkant met een
broekspijp uit één stuk. Is de stof
daar niet breed genoeg voor, dan
niaakt men aan de broekspijp een zijnaad.
°P de linkerkant wordt van a—b een

ritssluiting ingezet. Indien men geen
ritssluiting heeft, kan deze overal ook
met drukknopen of met knoop en
knoopsga; .worden gesloten.
Aan het- bovenstuk zet men twee
schouderbandjes, die op de rug worden gekruist en met twee knopen worden bevestigd.
Onze kleuter kan onder dit kledingstuk oude blousjes en jurkjes afdragen. En
wat van groot belang is,
het kind kan er naar hartelust in
stoeien en dartelen, zonder dat moeder met angst en beven aan extrasopjes behoeft te denken.

Lendenpijn wordt uiterst
snel verlicht

kan me niet ó cneten

M

ensen, die onverschillig zijn — die,
om het eens populair uit fe druk»
Jen
. maling hebben aan alles en aan
poereen", z i j n . . . . beklagenswaardige
, ezens. Zij zijn vaak hun omgeving tot
ast
— zij tonen nooit ofte nimmer
^ e degevoel met anderen en zelf. . ' zijn
f het leven eigenlijk niet waard!
e
'ukkig is het aantal der werkelijk on»
^ rs ehillige mensen niet groot.
ee
' dikwijls wordt onverschilligheid
r
o °° gewend om het ware karakter en
^ de ware gevoelens te verbergen en
et
is een verblijdend verschijnsel, dat
e
nsen, die bij een eerste kennismaking
lv
' erschillige, harde of onbehouwen
er
>sen leken, bijzonder meevallen als
en
y ze nader leert kennen.
v °°tal mannen doen zich vaak veel on»
' s chilljger voor dan ze zijn. Het staat
. *••
zo kinderachtig, gevoeligheid-te
nen -_ het lijkt veel flinker, 'met een

onverschillig „wat kan. mij dat schelen"
z'n weg te gaan. .. .
Onverschilligheid kan ook — en vooral
bij kinderen, komt dat veelvuldig voor
— worden aangewend om te verbergen,
dat men zich eigenlijk niet al te zeer op
z'n gemak gevoelt.
De werkelijk onverschilligen hebben geen
belangstelling voor hetgeen om hen heen
gebeurt; hun onverschilligheid doodt alle
levensvreugden. Meestentijds echter is
onverschilligheid slechts schijn, die niets
met "het wezen 'van den mens heeft te
maken
een aanwendsel, dat dierizelf»
den mens veel moeite en veel last kan
bezorgen rn dat er de oorzaak van is,
dat hij door zijn omgeving geheel ver*
keerd wordt beoordeeld.
Laten we ons zelf zijn — laten we niet
den onverschilligen. ruwen mens willen
spelen als we daar, in ons hart, toch
niets van menen.

VOOR DE JEUGD

Babbeltje
van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
„U bent vroeger altijd zeker heel lief en
braaf geweest?... U had altijd uw huiswerk precies op tijd af?... U hoefde
natuurlijk nooit school te blijven?... U
was altijd een voorbeeldige leerling en een
keurig net ventje?... U had altijd prachtige rapporten... Nu ja, dat moet wel anders was u nooit Oom Niek geworden!"
Alsjeblieft — dat zijn zo'n handjevol vragen en veronderstellingen van m'n neven
en nichten, die... helemaal verkeerd denken. Ik wil je wel zeggen, dat Oom Niek het
niet zo bar maakte als Kareltle Kraan,
maar hij durft heus niet zeggen, dat hij
een heilig boontje was. Niks hoor... Zelfs
nu oom Niek... oom Niek is geworden,
houdt hij nog best van een grapje, ook al»
loopt of fietst hij als een echte meneer
over de straat en al vinden alle grote mensen, dat hij een keurige huisvader is geworden. Ik zeg maar zo: je moet ook eens
lachen op z'n tijd en als je er op let, zijn
er in de wereld een heleboel dingen waar
Je om lachen kunt. Je hoeft er eigenlijk
niet eens op te letten: je moet er alleen
een beetje gevoel voor hebben — gevoel
voor humor, noemen wij, grote mensen dat.
Iemand, die dat gevoel voor humor heeft,
die kan er óók best tegen, als een ander
eens een grapje ten koste van hém of haar
maakt. Zoals ' tante Cor laatst... Drommels
nu moet ik oppassen, dat ik mijn prestige
bij mijn neven en nichten niet verlies... Dat
wordt een „gevaarlijk" babbeltje, maar
toch waag ik het er op.
Nu dan: tante Cor was verleden week met
Reg en Rön bij hun opa en opoe uit logeren. Dat kan best, want de grotere zonen
en dochteren, die oom Niek óók heeft, zouden wel voor vader én voor zichzelf zorgen. Dat was hun toevertrouwd en het
ging ook best. Met tante Cor had oom
Niek afgesproken, dat-ie Zaterdag zo spoedig mogelijk zou overkomen om dan met
elkaar het eind van de week" bij opa en
opoe door te brengen.
Toevallig kon oom Niek vroeger verschijnen dan hij had gedacht — hij wandelde
door de bossen naar het huis en was in
het beste humeur van de wereld. Dat ben
Je vanzelf, als je het vooruitzicht hebt. een
. weekeind heerlijk buiten te kunnen doorbrengen. Zo wandelde oom Niek een uurtje
en reeds zag hij het huis, waar tante Cor
logeerde tussen de bomen schemeren, toen
hij... een telefooncel op de weg zag staan.
Zo, die heb ik hier nog nooit gezien, dacht
oom Niek... nu kan opa z'n eigen telefoon
wel afschaffen... alleen jammer, dat hij
zich niet in zo'n cel kan laten opbellen.
Reeds wilde' oom Niek de telefooncel
voorbijstappen, toen hij op een prachtgedachte kwam.
„Daar waag ik een dubbeltje aan", bromde
hij zacht voor zich heen. Op de gedachte
komen en haar uitvoeren was het werk
van een paar seconden. Van de cel uit zag
oom Niek, dat tante Cor in de tuin was
en Ronnie met een kruiwagen hielp. Nu,
dat zou niet lang duren. Hij moest al
lachen, als hij eraan dacht, dat tante Cor
dadelijk binnengeroepen zou worden. Eri
ja hoor: „Ben jij het Niek?... Ja, Cor is in
de tuin — ik zal ze even roepen", zei opa,
die aan de telefoon kwam. Oom Niek deed
de dein' van de telefooncel een stukje open
en hoorde toen, hoe opa hard de tuin in
riep: „telefoon voor je
Amsterdam
aan de telefoon."
Opa vergiste zich: Amsterdam was helemaal niet aan de telefoon, maar tante
Cor, die dacht, dat oom Niek nog thuis
was, liep op een holletje naar binnen.
Oom Niek zag haar hollen en had de
grootste moeite om ernstig te blijven.
„Ja. hallo... wat duurt dat lang", zei hij
met een kwade stem.
„Ja, ik was in de tuin... Kan je nog niet
komen?... Heb je nog werk?... Wat jammer is dat nou... Het is hier prachtig weer."
...Tante Cor stelde een serie vragen achter
elkaar en... ze gaf er zelf een antwoord
op, totdat ze eindelijk begreep, dat oom
Niek 'ook wel wat te zeggen zou hebben.
„Hoe laat denk je hier te zijn?... Met
welke trein?"
„Ik kom zo spoedig mogelijk", antwoordde oom Niek, maar ik denk niet, dat
Ik met de trein kom."
„Ga dat eind nu niet fietsen", commandeerde tante. „Kom maar zo gauw je
kan"....
„Misschien kom ik wel lopen", zei oom
Niek, die zich haast niet meer goed kon
houden en daarom maar vlug de hoorn
neerlegde.
Hij deed de deur van de cel dicht, liep nog
een paar passen en
stapte met een onschuldig gezicht de tuin van opa binnen.
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In de Ueuken voerde tante Cor het hoogste
woord. „Nu, dat zal nog wel een tijdje
duren, voor die hier is", hoorde oom Niek
haar tegen opoe zeggen. „Hij belt op en.
zegt, dat-ie misschien wel komt lopen..,
hij is er mal genoeg voor"
„Hij is er al... hij heeft een beetje dóórgestapt", hoorde tante Cor oom Niék tot
haar grote verbazing zeggen. Ze sloegen
allen een gat in de lucht en ze begrepen
er eerst niets van, maar ze moesten allen
lachen, toen oom Niek vertelde, dat hij in
de cel naast de deur had opgebeld. „Zonde
van het dubbeltje", zei opoe, maar oom
Niek vond het helemaal geen zonde. Hij
had zóveel pret over z'n grapje gehad, dat
hem dat best een dubbeltje waard was...
.Je zult uit deze geschiedenis merken, dat
oom Niek eigenlijk nóg zo'n lieverdje niet
is. Alles pp z'n tijd. We moeten niet altijd
en overal om lachen, maar als we nooit
een grapje maken, dan zou het op de
wereld toch wel een heel zure boel worden. Om te bewijzen, dat we ook ernstig
kunnen zijn, beginnen we nu heel ouderwets-degelijk aan de oplossingen van onze
prijsraadsels, die in het nummer van 2
dezer werden geplaatst. Het raadsel, dat
Miep Need had ingestuurd had de meeste
oplossingen — het raadsel van Hendrik
Moorman was heel wat moeilijker. Dat
had ik trouwens al voorspeld. Nu hindert
het helemaal niet, als je maar één goede
oplossing inzendt. Jullie weet hoe het' toekennen der prijzen gebeurt: m'n jongste
zoon Ronnie grijpt uit de brieven en briefkaarten, die een goede oplossing vermelden, er telkens een uit. Eerst werkt oom
Niek het eerste raadsel af — dan wordt
de goede oplossingenberg voor het tweede
raadsel gemaakt. Goed is... goed. Ronnie
weet niet, waarvoor hij die brieven moet
aangeven en... het kan oom Niek eerlijk
gezegd, helemaal niet schelen, wie van'
zijn neven of nichten een troostprijs
krijgt. Jullie zijn me allemaal even lief.
Het kan natuurlijk zijn, dat je twee keer
achter elkaar een prijs of troostprijs
krijgt. Dat kan heel goed: elk raadsel
heeft z'n eigen kansen. Ronnie, noch oom
Niek kan er rekening mee houden, dat je
al eens een prijs hebt gehad. O ja, nu de
oplossing nog. De bomen waren: wilg,
eik, berk^ olm, els, den; de voorname mensen van het tweede raadsel: Alva, Rembrandt, Bredero, Erasmus, Isabella, Dou,
Arminius, Drusus, Ëvertsen, Luther,
Tasman.

De hoofdprijzen
werden toegekend voor het bomenraadsel
aan:
E l l y S c h u i l in g, m., 13 jaar, Molenstraat 181, Assen.
Voor het Geschiedenisraadsel kreeg de
hoofdprijs:
U b o van d e r S p o e l , j., 14 jaar, A.P.
Fokkerstraat 20a, Groningen.
De troostprijzen
zullen gezonden worden aan: W i l l y de
G r a a f , m., 13 j., Lorentzweg 153, Hilversum; A l b e r t J a n H o o i j e r , j., 11
jaar, Alteveerstr. 152, Hoogeveen; S i p k o
J a n s e n , j., 9 j., Plantsoenstraat, Gasselternij veen; G e e r t V in k e, j., 11 jaar,
Kerkstraat 52, Zwartsluis; Al i e P l e u r ,
m., 11 j., Duindoornplein 4, AmsterdamNoord; K e e s R o o z e m o n d , j., 13 jaar,
Burg. v. Gorselstraat 20 a, Rilland Bath.
Vervolgens werden zónder medewerking
van Ronnie troostprijzen toegekend aan:
J o L a n g e , m., 14 j., Jan den Haenstraat 401, Amsterdam-West; A n n i e v.d.
H o r , m., 12 jaar, Hamburgersingel 85,
Venlo; J u l e s de L a n g e n , j., 15 jaar,
Walenburgerweg 47 a, Rotterdam; N e 11 y
W ij n s e m a, m., 15 jaar, Jozephstr. 75 c.,
Rotterdam en Kees Th u ij s m a n , j.,
11 jaar, Spijkerstraat 315, Arnhem.
De laatstgenoemden weten zelf wel, waaraan ze de troostprijzen te danken hebben.
En misschien begrijpen m'n andere neven
en nichten, die enige speurzin hebben,
dat ook wel! Oom Niek zegt zo: de deugd
moet worden beloond. Hij wil niet altijd
met een enkel bedankje volstaan, al...
moet dat dikwijls wél.

DRAAG GEEN
BREUKBAND!
Na veeljarlee ondervinding Is een
Breukverband-Apparaat gemaakt, hetgeen
alle Breukbezwaren wegneemt.
10 DACEN OP PROEF l
Wanneer U bij Uw breuklijden bijna alle»
zonder succes hebt geprobeerd, aarzel dan nlC'
van dit aanbod gebruik te maken. Waar alle
andere behandelingen hebben gefaald, hebben
wij de beste resultaten met het Brooks Luchtkussen-Apparaat kunnen bereiken. Dit Apparaat
brengt onmiddellijke Verlichting, U kunt zien
-weer bewegen en arbeiden als voorheen.

Voelt U zich onrustig en
gejaagd ? Zijt Ge prikkelbaar en niet meer in staat
rustig iets te doen ? De zenuwen hebben U dan beet!

Foto C. f. Brooki
Het Apparaat wordt nauwkeurig volgens Uw
maat gemaakt — er wordt dus met het individueele karakter van Uw breuk rekening gehouden. Vandaar de bijzonder gunstige resultaten.
Wif zenden het U met den absoluten waarborg,
dat het U zal voldoen of wij zenden U het geld
terug. Daar het U op 10 dagen proef wordt
toegezonden, hebt U ruimschoots de gelegenheid te beoordeelen of onze belofte waarheid
bevat. Schrijf dus nog heden en stuur ouderstaande coupon in, waarop onze geïllustreerde
brochure U
gratis wordt
uiwuurc
\J giai'3
wuiui toegezonden.
lucgvcwuuvu* Wanneer
" ai,n».~U die gelezen zult hebben, zult U de overtuiging hebben in Uw eigen belang deze proefne ming te moeten doen. Vul dus onderstaande
coupo
upon in en' post die nog heden.

Neem een "AKKERTJE"
en U zult ondervinden
welk een weldadig kalmeerende invloed "AKKERTJES" hebben op Uw
overspannen
zenuwen.

—

Gratis Informatie-Coupon —
Brooks Breukapparaten Bedrij!
Singel 25 ( 176 > Amsterdam
Gelieve mij te zenden, franco per post,
in onbedrukte enveloppe; zonder eenige
kosten of verplichtingen mijnerzijds. Uw
geïllustreerd boek betreffende Uw Breukverband-Apparaat, en Uw 10 dagen
gratis proef.

Heem 'n

AKKERTJE
De Nederlandsche Pijnstiller

Koopt bij
onze adverteerders

r
{
,

Ambtenaren en vast particulier personeel tot maandinkomen ZONDER BORG.
Wettelijk tarief. Vlug en discreet. i
Inlicht, en afwikk. mondel. of schriftel. |
Rotterdam-C.: Mau rits weg 45;
Amsterrtara-C.: Sarphatlstraat 36;

's-Gravenhage: Rlviervisehmarkt 4.

.

Nu -gaan we aan de
Nieuwe prijsraadsels
Op veelvuldig verzoek — heb ik dat eens
even deftig gezegd!? — geef, ik allereerst
een kruiswoordpuzzle. N e l l y W i j n s e m a
uit Rotterdam stuurde het in en Oom
Niek laat het hieronder volgen.
De omschrijvingen luiden:
HORIZONTAAL:
1. Hoofddeksel.
3. Lichaamsdeel.
7. Boom.
9. Mede (samentrekking).
10. Ouderwetse lengtemaat.
11. Snijdt men mee.
13. Jongensnaam (afkorting).
14..Ander woord voor uit (
,en daarmede
!")
18. Meisjesnaam.
17. Woonschip.
19. Wordt geregen — ook: dorp van hottentotten.
22. Bergplaats in tafel.
24. Aantal (200 stuks).
25. Voorzetsel.
26. Lichaamsdeel.
28. Tegenovergestelde van warmte.
29. Vrucht.
30. Duits geldstuk.
VERTICAAL:
1. Vogeltje.
2. Nachtvogel.
4. Meisjesnaam.
5. Roem.
6. Deel van het gezicht.
8. Onderwijs.
11. Maand.
12. Hard metaal.
14. Mond van een dier.
15. Soort paling.
18. Kruipend dier.
20. Deel van koren.
21. Boom.
23. Vlaktemaat.
25. Inse'ct.
27. Afkorting van meester.
28. Aanlegplaats.

Olympia Schrijfmachines N.V. A'dam
Kantoor: Keizersgracht 626.
Winkel ; Kalverstraat 103,

tel
tel

35PG"
3öy60,

M'n tweede raadsel komt ook al uit e
teröam. Daar schijnen puzzle-meesters °
-meesteressen te wonen. J u l e s de L.a11'
g en'geef t met onderstaand raadsel <*«

neven en nichten enig rekenwerk. Het &
•de bedoeling, de cijfers, die in ondersta»11'
de figuur voorkomen op te tellen. Elk cijf1 e'
slechts één keer gebfuiken. De beste B *'
nier is, cijfer na cijfer over te schrijve''
en elk getal, dat je hebt gehad, in <?ƒ
figuur door te strepen. Oom Niek wil j ui'"
wel verklappen, dat deze som... niet °
nul uitkomt! De getallen, die je moet °P"
tellen, zijn onder de 10.
Oplossingen zo spoedig mogelijk, doch jj
ieder geval vóór 5 Juni 1941 aan °®,
NIEK, p/a Redactie „Arbeid", Postbus W"'
Amsterdam-C.

Correspondentie

Het1 aantal brieven, dat ik te beantwoord*^6
krijg, wordt steeds groter. Daar bezorg .
jullie oom Niek nog eens grijze haren me
Niet, dat ik het niet plezierig vind, al "
leuke brieven te lezen, maar
jullie „
wachten natuurlijk allemaal antwoord f*
daar kan ik haast, niet aan voldoen a ^
ruimte voor m'n babbeltje is nu eenwn^ t
beperkt. Laat ik maa gauw beginnen i ^
de „van ploeteren-houüende" E. H a g e D-

3am. Ee-tje heeft eerst haar moeder
m
et üe schoonmaak geholpen en daarna
öe
raadsels ingestuurd. Dat is prachtig. Jij
2
fü nog een goede hulp in de huishouding
w

de rekenmeesters deze week htm tanden
op kunnen .zetten. „U moet de neven en
nichten maar eens onder d'r neus wrijven, •
dat ze wat meer raadsels moeten insturen", •
•zegt Jules omdat....'.. Oom Niek geen raadselhoofd heeft. Nee, dat heeft Oom Niek
zeker niet. En daarom wordt Jules weer .
eens vriendelijk bedankt
ook voor z'n
goede raad.
Geachte familieleden
Jullie nemen het
me niet kwalijk?
Ik .stop weer voor
deze week. Allemaal de groeten van
OOM NIEK.
Postbus 100, Amsterdam C.

orden. Neem maar niet te veel tegelijk
onder handen — dan blijft het een met
"et
ander liggen. Stel je voor, dat een zome
r.iurk pas hartje winter "af is! J o o p
va
n K r u i s t u m te Weesperkarspel loste
"tijd de raadsels op. maar moest er nota
bene
door zijn broer toe gebracht worden,
'e6 oplossingen in te zenden. „Hoe bestaat
E *"' zeggen ze in Amsterdam!
Jan
*• V e ï s e n te Rotterdam wordt bedankt
yoor zijn mooie tekening. Misschien heb
Je wel gemerkt, Jan. clat er voor tekeningen
ttiaar een heel enkel 'keertje plaats is
Corresponderen, en ruilen
d r i k R a s p e te Hoogezand zie ik nog Corresponderen willen: Jantje v. d. Berg,
als speler, van net Nederlands elftal
de kranten staan. -Als je een vader m., 14 j., Lageweg 24, Bedurn, Groningen;
't, die consul is en die ook al scheids- J. Groeneveld, j., 14 j., Molenstraat 165,
rechter en gewoon voetballer is geweest. Assen; Wim Bijkerk, j., Dennebosweg 94 A,
Kan
je het niet minder doen, Henk: Doe Hengelo O.; Eeke Ijzer, m., 14 j.
e
best! Koning Pepernoot is een pracht- M 7, Vriescheloo (nog bedankt Eeke voor
naam, maar niet voor een groot voetballer. je prettige brief!); Dick Havelaar, j., 14, j.,
öreta B r o m m e r , Vollenhove, wordt be- Bern. Kochstraat 5hs.. Amsterdam-Z., wil
öankt voor haar stoomgemaalverhaal. R o s a in het Frans corresponderen met een Jon° o m te 's Gravenhage heeft groot gelijk, gen, Helst te Amsterdam; M. Bart, m.,
dat ze onderwijzeres wil' worden. Je hele 15 j„ H. H. Waard P 72; Grietje Jonker,
teven dom zijn — nee, dat is niet leuk. Je m., 13 j., Zijtak O.Z. 29, Nieuw-Amsterhele leven is eigenlijk leren. Elke dag moet -dam,. Lucie van Schouwen, m., 11 j., KoJe
wat wijzer worden. Dacht je, dat i k'knor- rentaloemstraat 36, Rotterdam-Z.; Nettie
r
ig keek omdat je een beetje laat schreef? van den Bok, m.. 10 j., Mathenesserdijk 105,
"eter laat dan helemaal niet R e n s A i e- Rotterdam; Truus Wiggers. in., 15 j.. Mis* ij n de J o n g h te Schagen wordt ge- terstraat 98. Winterswijk.
feliciteerd met z'n overgang. Z'n zusje ook. Postzegels willen ruilen: Sini Pezij. m.,
"ie felicitatie geldt voor al m'n.neven en 13 j.. Maardij Ie 102, Almelo. (Haar moeder
nichten.
Het is maar goed, dat ik jullie wordt medegedeeld, dat Oom Niek de postv
zegels reeds voor de t.b.c.-bestrijding af°or een mooie lijst geen dubbeltje hoef
te
geven. Oom Niek zou straatarm worden! staat); Johann Wempe, j., 15 j.. Snekerkade öta, Leeuwarden; Corrie Pieters. m.,
Van K e e s R e n e m a n kreeg ik deze week
12 j., Nieuwstraat 23, Hoorn.
liefst drie brieven. Kon je zakgeld niet op,
Kees? Jij bent anders een bofferd. Twee Te oud voor deze rubriek zijn: Arrny KosPrijzen achter elkaar
ik zou haast den- ter en Tiny Kestens te Rotterdam De
Ken, dat je met Ronnie een overeenkomst jongen van 11 jaar uit de Akendamstraat 4
te Haarlem moet zijn verzoek herhalen.
hebt aangegaan! Die' Inktvlekken-vraag van
G r e e t V e l l i n g a -- zeg tante, waar Hij vergat zijn naam op te geven:
woon jij? — heeft oom Niek aan de dame Jongens en meisjes, die willen correspondoorgezonden, die dergelijke moeilijke vra- deren of die postzegels willen ruilen, kun8en behandelt. Daar heeft Oom Niek geen nen naar de genoemde neven en nichten
Ve
schrijven.
mand van Dom hè? Kijk eens onder
••Helpt Elkaar" —: misschien vind je daar Aanvragen om in deze rubriek te worden
'^t antwoord al. M'n neef . J u l e s d e opgenomen met vermelding van naam,
L a n g e n te Rotterdam is een reuze kerel. adres, leeftijd, j of m., te richten aan
Ole hielp me aan het piekerraadsel, waar Oom Niek, Postbus 100, Amsterdam-C.

Wanneer U met de fiets er op uit
trekt om de schoonheid van ons
land op te zoeken, maak dan
geen- 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 achterlampje - stabiele constructie - weerbestendig - lange levensduur.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Pareltje, de boer en de bok • Een grappige tekenfilm • Beeld: Jan Lutz
Regie en tekst: N. J. P. Smith

Verkrijgbaar bij den bonaK"fe
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fide rijwielhandel.
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Let op het merk ROTODYN.
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DE MOOIE FIETSLAMP
N.V. WILLEM VAN RIJN, HAARLEMMERWEG 475, AMSTERDAM-W., TEL. 86211 (4 LIJNEN)

Koopt iedere maand
tenminste één boek!

zal dat bokje wel even wegbrengen.

1O Minuten
weldaad

„Toe bok . . . . vort bok."

voor

Uw Vermoeide,
Brandende Voeten

zal 'em opduwen.

„Trek jij eens, jong. 'k Zal hem een
rake tik geven."
minerale zouten van geneeskrachtige bronnen worden actief in een
bruisend eri schuimend Trannosan Voetbad. Zij onttrekken aan Uw
voeten de kwade, vergiftige sappen, die U loom en moe maken. Ze herstellen den gezonden bloedsomloop en versterken spieren, pezen en voetzenuwen.
Prikkelend, weldadig i koolzuur en verfrisschende zuurstof komen vrij
en dringen in de poriën van Uw voeten om mede te werken tot het
herwinnen van hun veerkracht en tot opwekking van nieuwe energie.
Als na een vermoeiende dagtaak, na een lange wandeling, na een warmen,
vertnoeienden dag, Uw voeten branden, transpireeren en zeer doen, trakteer ze dan op zulk een melkwit, bruisend Trannosan Voetbad van
Prof. Dr. Polland, schuimend als champagne.
Trannosan Bruisend Voet-bad voor allen die veel
moeten loopeo en staan.

Ja

's óók raak ....

Bl"lll*CtMl6

k Had beter achter hem kunnen blijvenl
11

's-Gravenhage' Bosbad (iedere Woensdagavond) :
van 6—7 uur: kinderen tot 14 jaar en
begeleiders;
van 7—8 uuf: personen boven-'14 jaar.

Oostelijk Zwembad (iedere
avond i :
van 8.30—9.30 uur:
(iedere Donderdagavond):
van 7.30—8.30 uur.

Haarlem: Sportfondsenbad, Frederikspark (iedere Dinsdagavond):
van 7—8 uur: kinderen tot 14 jaar en
begeleiders;
van 8—10 uur: personen boven 14 jaar.

De toegangsprijs voor georganiseerden
en hun huisgenoten bedraagt KI cent
voor kinderen l/m 13 jaar en Werklozen!
15 rent vonr de overigen.

Venlo: Sportfondsenbad (iedere Donderdagavond):
van 8.30—9.30 uur voor dames;
van 9.15—10.15 uur voor heren.

SPECIALITEITEN-VOORSTELLINGEN
Een groot variêtéprogramma:

onder persoonlijke leiding. van Theo
Bouwmeester met medewerking van een
groot orket.
Conferencier Roland Wagter.
Optreden van: S. J. Brion's Company,
muzikale salon-acrobaten — Jan Hagoort, HollanUg-Amerikaanse goochelaar
— De Rettichmi's, acrobatische en komische dansen — Roland Wagter, caricatuur-tekenaar :— Berny, sensationele
eveuwichtskunstenaar — Steffahs, muzikale comedianten — 3 Plasticos, gladiatoren — Chow-Hoi, Chinees-allerlei
— 4 Wilby's, adagio-acrobatiek
De toegangsprijs bedraagt ƒ0.50 voor
led^n en huisgenoten en ƒ 0.75. voor ongeorganiseerden, alle rechten inbegrepen.^
DORDRECHT

/ATKRDAO 2J MEI

Kunstmin, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Dordrecht,
Toulonselaan 41; Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. Singel 115; Centrale Bond
van Transportarbeiders. Wijiistraat 63;
Ned. Ver. van Fabrieksarbeiders, Nic.
Beetsstraat 9 rd.; „Mercurius", Willemstraat 10; Ned. Ver. van 'Fabrieksarbeiders, Pr. Hendrikstraat 8, Zwijndrecht;
Alg. Ned. Bouwarbeidersbond. Dubbelstr-aat 7, Dubbeldam en 's avonds aan
de zaal.
ROTTERDAM

ZONDAG 25 MEI

Gebouw Odeon, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Rotterdam, 's Gravendijkwal 95; de secretariaten der aangesloten organisaties en
's avonds aan de zaal. Toegangsprijs
bedraagt hier 50 cent voor leden en
genodigden.
1

LEIDEN

MAANDAG *f> MEI

Stadsgehoorzaal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. pistrict Leiden,
Herengracht 34; de secretariaten der
aangesloten organisaties en 's avonds
aan de zaal.
.,

DELFT

^Ja^

DINSDAG 27 MEI

Stadsdoelen, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Gebouw „Ons Huis"/
Oude Delft 2<01; de secretariaten der
aangesloten organisaties en 's avonds
aan de zaal.
DEN HAAG

WOENSDAG 2S MEI

Gebouw van Kunsten en Wetenschappen, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Buffet Volksgebouw,
Transportarbeidersbond, Fabrieksarbeidersbond. Prinsegracht 72; Metaalarbeidersbond, Prinsegracht 72; Handels- en
Kantoorbediendeiibond
„Mercurius",
Prinsegracht 33; Toonkunstenaarsbond,
J. P. Coenstraat 22; Transportarbeiders,
afd. Scheveningen, Treilerweg 61; kantoor „Vreugde en Arbeid", Dr. Kuyperstraat 10 en 's avonds aan de zaal.
SCHIEDAM

DONDERDAG 2!> MEI

Passage Theater, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Schiedam, Tuinlaan 50; Metaalbewerkersbond, Transportarbeidersbond, buffet
Volksgeboxiw, Tuinlaan 50 ' en 's avonds
aan de zaal.
HAARLEM

VRIJDAG 30 MEI

Stadsschouwburg, aanvang 7.30 u. n.m.
Kaartverkoop: Handels- en Kantoorbediendenbond, Brouwerskade 49: . Metaalbewerkersbond, Frans Halsstraat
13; Bouwarbeidersbönd, Gaelstraat 2:
Transportarbeidersbond, TürfmarKt 12;
De Arbeiderspers. Kruisstraat 17; N.V.V.
District Haarlem, Kruisweg 74 en
's avonds aan de zaal.
HILVERSUM

ZATERDAG 31 MEI

„Ons Gebouw", aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: „Ons Gebouw", Havenstraat; Districtshuis 'N.V.V., Stationsstraat 10; B. A. Werst, Primulastraat
25; H. R. Klijn, Frans Halslaan 51 en
's avonds aan de zaal.

EEN CABARETPROGRAMMA
MET MEDEWERKING
VAN: KEES
BORRY. coiiférencier; DE TWEE STEFFINS, accordeon-virtuozen; CARO'LI met
humoristische experimenten; NICOLINE,
handscnaduwbeeldenkunstenaar;
BOB
met zijn pop; NICO DE V R E D E , jongleur.

De toegangsprijs bedraagt 35 cent voor
leden en huisgenoten; 5O cent voor ongeorganiseerden.
ZIERIK/EE

ZATERDAG 24 MEI

Huis van Nassau, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Zierikzee; de secretariaten der aangesloten
organisaties en 's avonds aan de zaal.
GOES

ZONDAG

Kaartverkoop: J. J. Quaars, Belois de
Hutaludwarsstraat 4, Breskens en des
avonds aaai de zaal.
MIDDELBURG

VRIJDAG 30 MEI

Schu^srshof, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. Wondergem, Noord
Bolwerk 3; K. J. Net, Rozemarijnstraat
6; 'Prov. Kantoor N.V.V., Dam 13 en
'a avonds aan de zaal.

J2icka.melijke

ontwikkeling

25 MEI

Schuttershof, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: C. Schrijver, Schipperswegeling, 8; D. van Hese, Nieuwstraat
13; C. van Ginkel. Scheldestïaat 22 en
's avonds aan de zaal.
KBUININGEN

TERNEUZEN

DINSDAG

SAS VAN CENT

WOENSDAG 28 MEI

OOSTBURG

DONDERDAG 3!l MEI

Beursgebouw, aanvang 7.30 uur

12

n.m.

Naar Zandvoort
Zaudvoort zal deze zomer ook in Het
teken van „Vreugde en Arbeid' staa.n.
Het N.V.V., „Vreugde en Arbeid' afdeling Reizen en Vaoanties, heeft met het
„Noorderbad" 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 f 0.55 per persoon zijn'kaarten verkrijgbaar aan net
Reis1- en Inlichtingenbureau van net
N.V.V., afdeling ..Vreugde en Arbeid",
Leidseplein te Amsterdam, die recht
geven op: rijwielstalliiig, bad en één
consumptie en alle aan het bad verbonden comfort.
Verder werd een overeenkomst aangegaan met het Granü-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
ke'uken staan ter beschikking tegen de
uiterst lage prijs van ƒ 6.30 per persoon.
Een verblijf van minstens 3 dagen
wordt berekend tegen ƒ 3.50 per dag per
persoon. Voor extra consumptie wordt
voor houders van deelnemevskaarteii
een speciale prijs in rekening gebracht.
Deelnemerskaarten en eventuele nadere
inlichtingen worden door hef. Reis- en
Inlichtingenbureau. Leidseplein, Amsterdam, op aanvrage verstrekt.

Verblijf in Grand Hotel te
Zandvoort
Van Donderdag 29 Mei voor het diner
af t/m Dinsdag 3 Juni 1941 na hét
ontbijt, ƒ 19 per persoon.
De deelnemers aan de^e reis zullen in
de. gelegenheid- gesteld worden om naar
hartelust te baden in het Noorderbad,
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 HoteJ 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 slaa.n.

Naar Valkenburg

27 MEI

Zaal Reseda, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: M. c\e Groff. Noordstraat
5; H. Deiseling, Vredestraat en 's avonds
aan de zaal.

fêeïjen. en va.ca.ntle*

Pinksterreizén

MAANDAG 2C MEI

(Foto:

„Arbeid")

GOEDKOOP ZWEMMEN.

Amersfoort: Sportfondsenbad
Vrijdagavond) :
van 8—10 uur.

(iedere

Amsterdam: Sportfondsenbad (iedere
Dinsdagavond); Zuiderbad (iedere Donderdagavond) :
van 6—8 uur: kinderen tot 14 jaar en
begeleiders;
van 8.15—10 uur: personen boven 14
jaar.

Geen waarde-voorwerpen meenemen, teneinde diefstal te voorkomen.
Het zwemmen oner leiding van „Vreugde en Arbeid" groeit sterk en regelmatig worden nieuwe zwembaden ingeschakeld. Het is zeer wel mogelijk,
dat bij . het verschijnen van dit blad reefls weer meerdere baden door ous
in gebruik zijn genomen. Derhalve
lette men goed op de berichten in de
plaatselijke pers. alsmede op de affiches van „Vreugde en Arbeid".

MET VREUGDE EN ARBEID ER OP UIT

Behalve de door ons aangekondigde reizen van „Vreugde en Arbeid" zullen
ook speciale Pinksterreizén ondernomen
worden.

Hotel Wapen van Zeeland, aanvang 7.30
uur n.m.
Kaartverkoop: de penningmeesters der
aangesloten organisaties en 's avonds
aan 'de zaal.
.Concert- en ^Bioscoopgebouw, aanvang
7.30 uur n.m..
Kaartverkoop: Juliana van Stolbergplantsoen 7; Mart. Eykestraat 8; Dekkerstraat 27; Dekkerstraat 37;.v. Steenbergenlaau 30; N. J. Hartestraat 6;
Oudelandseweg 3p en 's avonds aan de
zaal. .

Leiden: De overdekte bad- en zweminrichting is voor N.V.V.-leden en hun
huisgenoten dagelijks toegankelijk è, 15
cent per bad.
Rotterdam; Sportfondsenbad (iedere
Dinsdagavond) :
van 7—8 uur: kinderen tot 14 jaar en
begeleiders;
van 8^—10 uur: personen boven 14 jaar.

Maandag-

6-daagse reis naar Valkenburg, aanvangende Donderdag 29 Mei t/m Dinsdag
3 Juni 1941. Prijs ƒ26.50 per persoon.
Donderdagmiddag aankomst te Valkenburg. Diner, logies plus 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 Wilhelminatoren.
Diner, logies, ontbijt, 's Avonds wandeling langs de Geul.
Zaterdag 's morgens Geulwandeling.
Middagmaal hotel te Valkenburg. Daarna bezoek aan de Gemeentegrot en de
Ruïne. Diner, logies, ontbijt, 's Avonds
gezellig samenzijn hotel te Valkenburg.
Zondag 's morgens vrij voor godsdienstige plichten of morgenwaudeling naar
het Ravenbos. Na de koffiemaaltijd in
hotel, per trein naar Maastricht. Bezoek

aan. het Vrijthof. St. Servaas en St. Jan
enz. Diner, logies, ontbijt 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 Heitgracht
en het Koningswinkelbruggetje. 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.
Voor de verdere meerdaagse reizen raadplege men ons reisboekje; hetwelk 4
10 cent verkrijgbaar is.
Aanmeldingen vooraf schriftelijk of
mondeling aan het N.V V.. ..Vreugdp en
Arbeid". Reis- en Inlichtingenbureau,
Leidseplein. Amsterdam.

Zomerhuisjes te huur!
Voor verblijf op de Veluwe zijn te huur
in de directe omgeving van Apeldoorn
2 houten huisjes. Zij zijn geheel gemeubileerd en voorzien van electr:-ch
licht. Geen gas of waterleiding. Pomp
aanwezig.
!)<• Eekhoorn en De Woudrtiiif. Z
vatten een huiskamer, respectievelijk
2 en 3 slaapkamers, ieder niet 2 éénpersoonsledikanten, een keuken met
complete inventaris, fornuis, een mooie
verande en bergplaats voor bagage en
rijwielen. Bovendien is in beide huisjes
een compleet servies" voor _de maaltijden
aanwezig, evenwel geen messen. Seijeïs
en vorken; ook wordt geen linnengoed
verstrekt. Men stelleve dus zelf te zorgen voor bed- en tafellinnen. handdoeken enz.
De huisjes worden niet verhuurd voor
een groter aantal personen, dan ledikanten daarin aanwezig zijn. terwijl
voor korter dan 14 dagen niet gereserveerd kan worden.
In beide huisjes is een inventarisstaat
aanwezig. Eventueel gebroken of beschadigde voorwerpen moeten worden
vergoed.
De huurprijs bedraagt:
De Eekhoorn
Periode
De Woudduif
ƒ 35. —
Mei
ƒ 45. —
„ 45. —
Juni
, GO.—
,. 30.—
1—15 Juli
, 40.—
. 125 —
,, 85.—
16 Juli— 15 Aug.
„ 30.—
16—31 Aug,
, 40. —
., 45. —
September
, 60 —
,, 25. — Overige maanden
, 35.—

Tochten enz.
25 Mei: Bezoek aan het Koloniaal Museum. Beluisteren van gamelanbespeHng en rondleiding door museum.
Samenkomst om 1.45 uur voor het Koloniaal Museum. Einde ongeveer 17.30
uur. Kosten ƒ 0.25.
8 J u n i : Fietstocht naar Zandvoort met
bezoek aan het Noorderbad. Kosten met
inbegrip van fietsenstalling, gratis consumptie en bad ƒ0.55.
Vertrek 9 uur Leidseplein. Terug ongeveer 6 uur.
Dezelfde tocht met gebruikmaking van
de tram van Amsterdam naar Zandvoort.' Kosten ƒ 1.55.
Vertrek om 9.15 uur van het Leidseplein. Terug ongeveer 6 uur.
14/15 Juni: Fietstocht naar Ons HonK
te Lage Vuursche.
Wij brengen in de prachtige omgeving
van Ons Honk een weekeind door. Vertrek Zaterdagmiddags 2.30 uur Leidseplein. Terug des Zondags ongeveer 6.30
uur.
Met inbegrip van logies, ontbijt en Koffiemaaltijd zijn de kosten voor volwassenen ƒ 1.70, voor kinderen ƒ 1.45.
Inlichtingen en aanmeldingen vooraf
aan N.V.V. „Vreugde en Arbeid", Leidseplein, Amsterdam.

