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EEN WOORD VOOR ALLEN
Het lid van het Dagelijks Bestuur van de Nederlandse
Vereniging van Spoor* en Tramwegpersoneel H. J.
Kanne geeft in onderstaande beschouwing zijn kijk op
de betekenis van de taak en het lidmaatschap van de
vakbeweging in deze tijd. Ofschoon zijn beschouwing
uiteraard meer in het bijzonder gericht is tot het spoor*
en tramwegpersoneel, dragen de nuchtere en zakelijke
opmerkingen van den schrijver toch ook zozeer een
voor de vakbeweging als geheel geldend karakter, dat
wij gemeend hebben dit artikel niet in het vakblad,
maar in het algemene gedeelte van „Arbeid" te moeten
opnemen.
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en omstandigheid, waarop we in deze tijd meer dan eens stuiten,
is, dat men blijkbaar nog zo uit zijn evenwicht is door de storm
van gebeurtenissen, die ons volk over zich heen heeft zien en voelen
gaan, dat men de realiteit van het ogenblik nog niet klaar en duide*
lijk kan onderscheiden.
Ook niet op het terrein van de vakbeweging en zelfs niet op het zo
bekende gebied van onze eigen vakbondsactie.
Zo hebben wij reeds meer dan eens uit de doeken moeten doen,
dat men volledig verkeerd is georiënteerd als men de dingen b.v.
zo stelt, dat de vakbeweging niets meer betekent, omdat er immers
overheidsbepalingen zijn uitgevaardigd, die zich bezig houden met
de loonontwikkeling.
Wij gaan daar deze keer niet #eer op in, alhoewel we telkens als
we met dit argument te maken hebben, haast de drang niet kun*
nen weerstaan om steeds weerhaan de feiten te laten spreken, die
zo onweerlegbaar het tegendeel aantonen. Feiten, die even zovele
zegenrijke gevolgen zijn van de omstandigheid, dat de vakvereni*
ging haar arbeid heeft kunnen voortzetten.
Waar we nu wat licht op willen laten schijnen is de argumentatie,
die wordt aangevoerd om terzijde te blijven, of te gaan staan. Deze
komt hier op neer, dat de daadkracht van de vakvereniging zou zijn
weggenomen, omdat het middel van werkstaking formeel verboden
is geworden, naast de omstandigheid, dat het loonpeil door de over*
heidsinstanties wordt getoetst aan het algemene loonpeil.
Ziehier weer zo'n opvatting, die toont, hoezeer men blind is voor
het wezen der dingen. Immers, er is geen sprake van, dat door een
en ander de doelmatigheid van onze vakvereniging maar voor een
deel zelfs wordt ontnomen.
De werkelijkheid is, dat we mogen constateren, dat de maatregelen
en opvattingen, die men thans als argument voor zijn afzijdige
houding bezigt, niet anders zijn dan consolidering van wat wij reeds
jaren zelf in de practijk brachten. Met resultaten, waarop we kun*
nen bogen.
Moet ons dan in verwarring brengen, dat in deze tijd in alle kringen
van de maatschappij open oog blijkt te zijn voor gemeenschaps*
belangen en voor de wenselijkheid van behoorlijk overleg tussen
werkgevers én werknemers, in plaats van de strijd in de vormen,
waarmede we vroeger ons bestaansrecht hebben moeten veroveren?
In de spoor* en trambedrijven is sinds jaar en dag het wapen van
staking en uitsluiting opgeborgen. Sedert 1903, wat het spoorweg*
personeel betreft, sedert 1926 ook voor onze tramacties.
Het waren de wapenen, die ons gediend hebben om onze positie
als de de personeelbelangen behartigende instantie te veroveren.
Wapenen, die in die tijd zeker niet konden worden gemist en wier
dreiging eveneens vaak nodig was om ons onze plaats onder de zon
te verschaffen, die ons redelijkerwijze toekwam.
Naarmate we echter met elkaar de Vakbond in betekenis hebben
kunnen doen toenemen en naarmate de erkenning van onze Vak*
vereniging en de bereidheid om aan redelijke verlangens tegemoet te'
komen bij de andere zijde toenamen, naar diezelfde mate groeide
ook de noodzakelijkheid weg om de strijd voor betere bestaansvoor*
waarden met scherpe, tweesnijdende middelen te voeren.
En zelfs toen dit nog lang niet volkomen het geval was, en toen forse
actie nog niet kon worden gemist, is bij ons het wapen van de sta*
king reeds op de achtergrond gesteld en overwogen we de mogelijk*
heid van toepassing van andere middelen- Niet in het minst uit over*
wegingen van gemeenschapsbelang.

Practisch altijd is in het beleid van onze organisatie tot uiting
komen, dat vooral het spoorwegbedrijf zozeer in het algemene
nomische leven van het land ingrijpt, dat storing van de normale
gang van zaken de samenleving ernstig zou treffen.
Het was dezelfde gemeenschapszin, die ons ook sinds jaar en
verbonden hebben doen gevoelen met alle overige groepen van
kers, waarom wij deel hebben uitgemaakt van het N.V.V. sinds zijn
oprichting en die onze mensen in het land in grote getale altijd hun
aandeel hebben doen nemen in het werk der algemene vakbewegingHet was dezelfde solidariteit, hetzelfde besef van verantwoordelijk*
heid, ook voor belangen, liggende buiten die van eigen groep, die de
reden was, dat het spoor* en tramwegpersoneel altijd vooraan stond»
als het er om ging arbeidersgroepen, die hun positie tegenover de
werkgevers nog moesten veroveren of beschermen, financieel te
steunen.
Het was de zin voor gemeenschapsplichten, die onze Vakvereniging
er toe leidde van harte deel te nemen in alle streven, dat er op was
gericht het economisch leven op de behoeften van de gemeenschap
te richten, dezelfde zin, die onze leden er toe heeft gebracht huO
taak in de bedrijven met volle energie te geven, ook in tijden, dat
hun positie, door het nalaten van de zijde van de gemeenschap oQi
de vervoerschaos uit te drijven, moest worden aangetast.
Dit leven en streven van onze Vakvereniging, naast de toeneming
van haar betekenis tot een invloedrijke factor, heeft er tenslotte toe
geleid, dat gestadig aan ook bij de bedrijfsleidingen het besef groei*
de, dat instede van de oude strijdvormen, het georganiseerde over*
leg, zoals wij dat voorstonden, aangewezen was om de positie van
de arbeid te regelen. En eenmaal aangevangen, kon dit overleg in
belangrijke mate nog worden uitgebouwd, zodanig, dat o.a. bij de
spoorwegen thans reeds een aantal jaren van voorbeeldige verhou*
dingen kan worden gesproken.
Wij mogen — eigenlijk ten overvloede — constateren, dat daarbij,
naast het bedrijfs* en dus het algemeen belang, het personeelbelang
wel is gevaren.
Reeds de eerste vorm van georganiseerd overleg, de maandelijkse
conferentie, verwezenlijkte belangrijke verlangens. Middels het werk
van de Löonraad werd een behoorlijke loonpositie voor het spoor*
wegpersoneél opgebouwd. De huidige Pensioenwet is vrucht van het
overleg en nu reeds weer 15 jaren is het instituut van de Personeel*
raad, naast de mogelijkheden van het z.g. klein overleg en dat met
de Dienstleidingen, een voorbeeld van resultaatvolle belangenbehar*
tiging. Wat de Personeelraad betreft, sedert deze in het begin van
het vorige jaar nog meer dan voorheen het centrale belangenbeharti*
gingsapparaat is geworden voor alle meer algemene aangelegen*
heden, mag het overleg bij de spoorwegen als een voorbeeld van
rationele en aantrekkelijke verhoudingen tussen bedrijfsleiding en
personeel worden aangemerkt. Hetzelfde geldt min of meer voor
een aantal trambedrijven.
Sc)

Zeker, niet altijd wordt er door bereikt, wat aan wensen van de
kant van het personeel naar voren wordt gebracht, maar wat in de
loop van de jaren uit, wat we zélf als doeltreffend hebben aange*
voeld en geleid door overwegingen van efficiency en zin voor ver*
antwoordelijkheid jegens de maatschappij, hebben opgebouwd, wil*
len we zeker niet meer ruilen voor* de verhoudingen, die in de tijd,
toen wij onze plaats als werknemer moesten veroveren, plachten
te heersen.
Bij het handhaven en uitbouwen van goede bedrijfsverhoudingen
•zullen personeelbelang en gemeenschap beide wel varen.
Een algemeen beleid in Nederland, dat, wat we re'eds op het onder*
werpelijke gebied hebben opgebouwd, consolideert, kan ons dus niet
anders dan welkom zijn.
En wij sporen al degenen, die dit nog niet goed bij zich zelf hebben
overwogen, aan dit alsnog te doen. Instede van terzijde te gaan
staan, zullen zij dan hun plaats in onze gelederen ongetwijfeld her*
nemen.
Hoofdredacteur van hei algemeen gedeelte ven „Arbeid" is: G. van Overbeek,
Amsterdam. Voor de inhoud der inlegbladen zijn verantwoordelijk de daarop
vermelde redacteuren.
H
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oor de drooglegging van de Zuiderzee heeft een De rokerijen werken op volle kracht
onderdeel van het uitgebreide vissersbedrijf: het Het aalseizoen is in volle gang en de
overtreffen die van de vorige
roken van de vis, aan belangrijkheid gewonnen. De oor' vangsten
jaren in hoeveelheid en kwaliteit. De
spronkelijke toestand bij de Zuiderzee^visserij was, dat rokerijen werken op volle kracht. Het
gebeurt meestal 's nachts, omdat
de vers gevangen vis, via de visafslag, aan den handelaar roken
de vis overdag laat aangevoerd wordt en
verkocht werd, die deze, na haar een paar simpele de volgende dag weer klaar moet zijn
bewerkingen te hebben laten ondergaan, direct verkocht voor de verzending. Op Vrijdagnacht is
het het drukste en dan moeten alle
aan den consument. Van de tegenwoordige vissoorten in krachten ingespannen worden om het
het Usselmeer wordt alléén aal nog in rendabele hoeveel' vele werk af te krijgen.
In een oude Volendamse palingrokerij
heden gevangen en het is daardoor te verklaren, dat het hebben wij het bewerkingsproces van het
bewerken en verduurzamen van deze vissoort door het roken van nabij kunnen volgen en w3
hebben ons kunnen overtuigen van de
roken van grote betekenis is geworden.
omvangrijke arbeid, die daarbij vereist
Vooral voor de voedselvoorziening is het van belang, dat wordt. Acht personen waren daar bezig
het bewerken van paling aan de
er zo veel mogelijk vis wordt aangevoerd. Opdat ook de met
lopende band. De levende paling moet
kleine beurzen hiervan kunnen profiteren zijn er maximum* eerst worden doodgemaakt. Dit jje»
prijzen bepaald. Deze regeling behelst een vastgestelde schiedt, door de palingen met zout te
Vervolg op pag. <.
marge voor visser, viskoper en winkelier.

D

(Vragen voor dese rubriek richte men tot
den medischen medewerker van het
weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam l.
D. te C. Het door u genoemde boek is niet
wetenschappelijk verantwoord. De collega's
van den schrijver staan er afwijzend
tegenover en helaas zijn mij persoonlijk
ergerlijke gevallen van „duitenklopperij"
ter ore gekomen.
W. F. v. d. P. te A. Uw kalknagel zal
zonder behandeling steeds groter worden
en ten slotte geen plaats meer in welke
schoen ook kunnen vinden. De enige afdoende behandeling is een operatie, waarbij niet alleen de nagel, maar ook het
nagelbed wordt weggenomen.
P. d. l. B. te A. „Ictus" is het Latijnse
woord voor slag of stoot. Men duidt hiermede de plaats aan, waar de punt van het
hart tegen de wand van de borstkas stoot.
De opgelegde hand van den arts voelt daar
dus de hart- of hartpuntsloot. Wanneer
men in de vaktaal zegt, dat de ictus zich
iets naar links heeft verplaatst, kan dit
betekenen, dat b.v. het gehele hart iets
naar links is verschoven, wat o.a. waargenomen kan worden na het aanleggen
van een pneumothorax rechts, of dat het
pehele hart groter en sterker is geworden,
waardoor ook de hartpunt naar buiten
verschuift. Dit laatste kan men o.a. waarnemen bij hen, die zich trainen voor een
oi andere sportprestatie.
D. W. te K. Zeker is aan deze maandelijks terugkerende pijnen wat te doen.
Vraagt u hiervoor raad aan uw huisdokter.
A. B. te 's-Gr. Na de behandeling van
spataderen met behulp van inspuitingen,
komen wel eens teleurstellingen voor. Vrij
zeldzaam is het opnieuw doorgankelijk worden van reeds eenmaal ingespoten vaten;
het ingespoten middel heeft dan te weinig
.effect gehad. Met een hernieuwde behan-

Vervolg van pag. 3.
bestrooien: het z.g. doodlopen. De
palingen worden dan op een tafel ge»
stort, waar een man of vijf gereed staan.
Om ze schoon te maken. Eén persoon
snijdt met een scherp mesje de paling
open, gooit deze op een hoop en een
ander haalt met de punt van een speciaal
gevormd mesje de ingewanden er uit.
Daarna worden de aldus bewerkte pa»
lingen in een tenen mand geworpen,
waarin zij geboend worden. Eén man»
netje spuit met een slang water op de
paling en een ander gaat met een grote
bezem in de mand heen en weer, waar»
door alle bederf veroorzakende bloed* en
ingewandenresten met het water door de
openingen in de mand weglopen. Nadat
de paling gepekeld is, wordt deze aan
lange staken geregen: het z.g. speten.
Elk spit is ongeveer 80 cm lang en de
palingen worden er met de kop aange»
stoken. Er gaan ongeveer 27 palingen
aan één spit en dit aantal is verder
afhankelijk van grootte en gewicht. Het
„speten" is een uiterst secuur werkje,
daar de scherpe punt van het spit bij
het steken door de palingkop juist tus»
sen de wijs» en middelvinger moet door»
schieten en de minste onoplettendheid
daarbij een grote pijnlijke wond kan ver»
oorzaken. De „gespeten" paling wordt
daarna opgehangen, om goed uit te kun»
nen lekken.
Hiermede zijn de voorbereidende werk»
zaamheden van het roken ten eirrde en
het eigenlijke roken kan een aanvang
nemen. Dit werk doet de baas zelf, daar
dit een zeer verantwoordelijke arbeid is.
Wanneer de paling voldoende uitgelekt
is, worden de spitten in de „rook»vang"
gehangen. Een „vang" heeft de vorm
van een grote muurkast, waarbij door
een opening in het dak de rookafvoer en
de luchttoevoer geregeld kunnen worden.
Beneden op de grond is de stookplaats,
waar vurenhouten, krullen en pulp (een
soort van zaagsel) verbrand worden. De
brandstof wordt in twee grote hopen op
de grond in brand gestoken. Eerst laat
men de paling zonder afscherming van
de rook»vang goed droogroken, waarna
de ijzeren afschermingen er vóór gaan
en de paling zolang gerookt wordt, als
men dit nodig oordeelt. Dit hangt af van
de lengte en de dikte. Gedurende één a
anderhalf uur blijft de paling dan in de
rook*kasr. Daarna is zij geschikt voor
de consumptie en kan worden ingepakt
voor de verdere verzending. De paling»
rokers zijn ware fijnproevers en in de
vang, waar het vuur nu geblust is,
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deling met behulp van een andere injectievloeistof wordt dan in den regel toch wel
het beoogde doel bereikt. Verder kunnen,
zoals u blijkt te vrezen, op andere plaats
sen nieuwe spataderen ontstaan; dit gebeurt vooral, wanneer een groot aantal
spataderen werd behandeld en daardoor
voor het. terugstromen van het bloed langs
de oppervlakte van het been te weinig
vaten zijn overgebleven. Deze worden nu
overbelast en verwijden zich daardoor.
Dit pleegt men door het dragen van kousen van elastiek of door zwachtelen van
het been te voorkomen. Vanzelfsprekend
houdt de specialist op dit gebied volledig
rekening met deze mogelijkheid. In uw
geval zou ik mij opnieuw onder behandeling stellen.
D. te S. Hardnekkige pijnen, die vele
maanden lang aanhouden, nadat gordelroos is genezen, zijn geen zeldzaamheid.
Aan den specialist gelukt het bijna steeds
om ook hier genezing te brengen; de ene
keer met behulp van het inspuiten van
een druppeltje alcohol in de zieke zenuw,
ook wel door het toedienen van bepaalde
geneesmiddelen en soms door een kleine
operatie, waarbij een zenuwdraad.ie en een
klein bloedvaatje worden verwijderd. Vat
u dus gerust al uw moed bij elkaar en
vraagt u aan uw huisarts verwijzing naar
een specialist.
v. Z. te A. Een behandeling van een
„slappe buste" zal, vrees ik, niet veel kans
op resultaat hebben, erfelijke invloeden
spelen hierbij een te grote rol. Zonder
onderzoek is over de aandoening, die u
ir uw tweede vraag omschrijft, geen oordeel mogelijk.

zoeken zij de lekkerste en vetste palingen
uit als loon voor hun inspannende arbeid.

Het halve gewicht gaat in rook op
In een rcok»vang kunnen ongeveer 60
spitten hangen met ongeveer 1500 palm»
gen. Van het gewicht van de te roken
paling blijft iets meer dan de helft over.
De andere helft gaat in rook op. Dit
verlies aan gewicht komt ten koste van
den handelaar, "dié de paling op de af*
slag, volgens zijn toewijzing, heeft ge»
kocht en deze daarna bij de rokerij te
bewerken heeft gegeven. De prijs van
het roken bedraagt 8 et. per pond. Wan»
neer wij de prijzen vergelijken van de
verse en de gerookte paling, zouden wij
geneigd zijn te geloven, dat daarbij
enorme winsten gemaakt worden. Dit is
echter niet zo. De visser ontvangt .aan
de afslag gemiddeld 45—55 et. per pond.
De handelaar verkoopt de gerookte
paling voor ongeveer ƒ 1.50. Nemen wij
dan het besproken verlies aan gewicht
bij het roken, bet vereiste commission»
hairsloon bij het kopen op de afslag en
;
de verdere bewerkingsarbeid in aanmer»
king, dan vinden de prijsverhoudingen
hierin een gerede verklaring. Op het
ogenblik, nu de palingvangst zo goed
verloopt, verdienen de visser, de roker
en de handelaar een goed weekgeld. Er
wordt volop paling aangevoerd, de vis»
sers maken elke dag een goede besom»
ming, de rokerijen werken op volle
kracht en het product (de gerookte
paling) verheugt zich in een enorme af»
trek, daar deze een belangrijke en niet
te versmaden aanvulling van ons dage»
lijks voedingsrantsoen betekent.
1
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Bij de foto's:
„Doodlopen in zout". De levende aal
wordt gedood, door er zout op te
strooien.
De „gromer" aan het werk; de aal
wordt schoongemaakt.
In een tenenmand wordt de gegroomde
aal geboend met een grote bezem.
Bloed- en ingewandenresten lopen met
het water weg.
Alvorens de rookkast in te gaan wordt
de aal gespeten (met de koppen aan
ijzeren pennen geregen).
De gespeten aal wordt in de „rookvang" gehangen.
Het eigenlijke roken wordt door den
baas zelf verzorgd. Men ziet hem hier
het vuur onderhouden.
Nog warm wordt de gerookte aal ingepakt voor de verdere verzending.
Tijdens een korte rustpoos zorgt de
vrouw van den baas voor de inwendige
mens.
(Foto's: „Arbeid")

B. W. L. te 's-Gr. Het spijt mij, maar
zonder onderzoek is omtrent uw toestand
geen oordeel" mogelijk.
O. A. v. d. V. te B. Voor een klein kind
is het .normaal, dat alles, wat het beetpakt, naar de mond wordt gebracht,
bovendien slikt het alles wat achter in de
mond komt. Zo wordt het tenslotte mogeli.ik, dat de zuigeling de geweldig grote
hoeveelheden melk drinkt, die voor zijn
groei nodig zijn: een kind van bijvoorbeeld
vijf kg. drinkt immers bijna een vijfde
van zijn lichaamsgewicht per dag aan
n. elk op. Later wordt deze eetdrift geleidelijk aan beteugeld. Bij deze beteugeling,
waarbij het kind er dus toe wordt gebracht om op gezette tijden alleen dat
voedsel tot zich te nemen, wat goed voor
hem of haar is, is het de taak van de
ouders om het kind met drang, in enkele
gevallen met dwang, over mogelijke hindernissen heen te brengen. Zo zult u uw
kind het eten van zand, grint en aarde
moeten afleren. Hierbij zult u zich door
viw ouderliefde moeten laten leiden, d.w.z.
uw meisje noch te gemakkelijk toegeven
(verwennen) noch te hardhandig dwingen
(tyranniseren). Dat een tekort in de
voeding de eigenlijke oorzaak van deze
eigenaardigheid zou zijn, is onwaarschijnlijk, overigens is er niets tegen om door
te gaan met het extra-toedienen van kalk.
B. L. te O. Patiënten met actieve tuberculose krijgen toewijzingen, afhankelijk
van de ernst van hun toestand. Deze
wordt beoordeeld door den huisarts. Hierbij kan aan totale hoeveelheden per week
maximaal worden toegewezen: zeven liter
melk, 400 gram boter, 750 gram vlees, 3000
gram brood; hierbij kan de 250 gram
extra-vlees vervangen worden door zes
eieren of door 100 gram kaas en kan de
1?0 gram extra boter vervangen worden
door 4/8 liter koffieroom. Denkt u een
volgende keer aan volledige ondertekening
van uw vraag met naam en adres?
J. V. te R. Dat wassen met lauw water
en zeep van de vrouwelijke organen tijdens
de ongesteldheid schadelijk zou zijn, is
een vooroordeel, dat niet. genoeg bestreden kan worden. Over uw „verkoudheid"
is zonder onderzoek geen oordeel mogelijk.
J. S. te N. Zwemmen en roeien werken
vaak uitstekend bij jonge mensen met een
lichte vorm van bronchiaal asthma.
Plaatsgebrek verhindert mij om thans iets
van asthma te vertellen.
N. J. d. W. te A. Blijft u vooral onder
controle van het consultatiebureau. Tot
mijn spijt kan ik zonder onderzoek niet
over uw toestand oordelen.
J. H. te 's-Gr. Laat u zich eens grondig
door uw huisarts onderzoeken. In de eerste
plaats moet uitgemaakt worden of uw
klachten alleen op nerveuze bodem berusten, dan wel een andere oorzaak hebben.
H. F. C. P. te A. Het vleksgewijs verdwijnen van de kleur van de huid treedt
in de regel eerst -op middelbare leeftijd
op bij voorkeur op de beide handruggen.
De aanvankelijk kleine, witte vlekken
worden veelal geleidelijk groter en zijn
van een donkerder dan normaal gekleurde
huid omgeven. In de witte plekken ontbreekt het huidpigment (de huidkleurstof); terugkeer ervan komt niet voor. De
ocizaak van deze aandoening (vitiligo) is
onbekend en er valt, voor zover mij bekend, niets tegen te doen.
C'. H. S. te H. Vraagt u van uw huisarts
een verwijzing naar een specialist voor
allergische ziekten.' Hij kan, door middel
van dergelijke reacties, als er indertijd
met rnelk reeds op uw arm werden verricht, mogelijk nagaan, welke voedingsmiddelen wél ongestraft cioor u kunnen
worden verdragen. Zónder onderzoek is
dit niet te beoordelen.
E. L. te S. Vitiligo is, voor zover mij bekend is, niet voor genezing vatbaar. Ter
bescherming tegen zonnebrand kunt u
het best gebruik maken van een looizuurhoudend watertje, dat onder de naam
van „Tschamba Pii" in de handel is.
G S. te W. Bij migraine, waaronder men
aanvallen van hoofdpijn verstaat, die gekenmerkt zijn door misselijkheid, braken
en lichtschuwheid, wordt soms een belangrijke verbetering gezien, wanneer
men een dieet volgt als bij lichte suikerziekte, dus weinig suiker, geen snoeperijen, het brood in de vorm van bruin
biood en volop groente. Sommige artsen
toemen in de laatste tijd verder het effect
van hormoonpraeparaten, die dan echter
in vrij hoge dosering moeten worden gegeven.
S. J. B. te A. In plaats van karnemelk
zoudt u hangop kunnen " gebruiken,
die u kaoat en klaar bij de melkinrichting

misschien wel kunt krijgen of anders op
de volgende wijze kunt bereiden: wring
een schone doek in warm water uit, spreid
hem over een vergiet en zet die in een
teiltje of kom. Giet de karnemelk op de
doek en laat ze op een stofvrije plaats
staan tot de wei door de doek is uitgelekt
en de dikkere rest dus overblijft. Het nu
en dan uitscheppen van de aan de doefe
klevende massa versnelt de bereiding.
Ook kwark is voor hetzelfde doel geschikt
A. B. C. te D. Bij de operatie wegens
Basedowse ziekte wordt een gedeelte van
de schüdklier verwijderd. Het komt wel
voor, dat het overgebleven gedeelte in aansluiting hieraan toch nog niet helemaal
geneest, maar bij verdere behandeling valt
in den regel wél een blijvend resultaat te
bereiken. Stelt u zich dus opnieuw onder
behandeling van uw huisarts.
G E. P. te Z. Genoemde maatschappij
'heeft vermoedelijk een bepaalde handleiding voor de medische keuring vastgesteld, waaraan de keurende geneesheer
zich te houden heeft. Behalve uw borstomvang is ook uw lichaamsgewicht wat
onder de maat. Het scheelt negen pond
met dat wat voor uw lengte- en leeftijd
normaal is; toch lijkt mij de kans groot,
dat u bij herkeuring wel zult worden aangenomen.
Een vrouw, die dringend raad nodig
heeft. U in het huishouden, uw man in
zijn werk, doen beiden hun best, zijn
allebei eerlijke, flinke mensen en toch
„staat u innerlijk niet meer naast elkaar',' is uw huwelijk „ziek" geworden.
Het huwelijk is een eenheid, een zelfstandig organisme, op dezelfde wijze als
een vereniging, die uit vele leden bestaat,
dat bijv. is. Evenzo als een verenigingsleven kan gaan sukkelen en verkwijnen,
kan dat ook met het huwelijksleven gebeuren. In het huwelijk des te gereder,
omdat nu eenmaal bij elke aantrekking
afstoting behoort. Het is dringend noodzakelijk voor u, dat u zich bewust bent
van het grote gevaar, dat een zich weerloos overgeven aan de op zichzelf natuurlijke gevoelens van afkeer, die in vele
huwelijken in het tweede vijfjarige tijdvak plegen op te treden, niet anders
dan tot een crisis kan leiden, die het
levensgeluk van uw man, uw kinderen en
van uzelf bedreigt. Het kan u tot steun
zijn, dat in de meeste huwelijken deze
crisis gelukkig wordt doorstaan. Tracht
dus zo min mogelijk stil te staan bij de
tekortkomingen, die uw man natuurlijk
ook heeft, maar tracht hem weer tot u te
trekken en gelukkig te maken, op dezelfde
wijze als ge tijdens uw verloving en in
het begin van uw huwelijk één zij t, geweest! Ook de kinderen ziet hij dan weer
anders, omdat het uw kinderen zijn en
de moeilijkheden met hen worden daardoor gemakkelijker overwonnen. Het lijkt
moeilijk, maar als u er zich toe zet met
de wetenschap, dat het nodig is, lukt het
u zeker.

P U Z Z

O

ver hobby's
vrienden hoi
"•: de één ven
'"der legt zich te
handtekeningen. <
^Idig de stijlblo
*" plakt ze op.
M'n dochter hee
j**! een jongmen
bijzondere hobby
2j
ch toe op het
*oorden" Dat zi
v
»n achter naar i
achter gelezen k
beide gevallen ee
jukken. Hij schi
•les in een schrif
y
orint zijn grool
besteedt hij uren
ttieuwe woorden
*anneer hij een
gevonden. Hij la£
e
n het is dan oc
dfi bijnaam Spieg
Overigens is het

„Vader,

De oplossin
De Pastei, v
van 30 Mei
vraagde opl<
Betreffende
I. Babbelt]

Vacantie en
extra-beloning

II. Wat de

De N.V. De Arbeiderspers heeft
haar personeel een groter aantal
vacantiedagen toebedeeld, dan in
den lande gebruikelijk is. Buitendien wordt de bezorgers nogmaals
een week extra-bezorgloon uitgekeerd (de eerste week werd op l
Mei, de Dag van de Arbeid, betaald), terwijl aan het gehele personeel een vacantietoeslag zal worden gegeven. Deze bedraagt: voor
>. de gehuwde personeelsleden één
week toeslag, voor de ongehuwden
een halve week. Het minimum uit
te keren bedrag bedraagt vijf gulden.

Mededeling van het N.V.V.
18e Verantwoording Stichting
„Winterhulp Nederland"
van l t/m 13 Juni 1941
Totaal der 17e Verantwoording
ƒ 27.767.57
Bezoldigden Ned. Bond
van arbeiders in het
Landbouw-, Tuinbouwen Zuivelbedrijf
„
9.94
Hoofdbestuur Centrale
Nederlandsche Ambtenaarsbond (Bestuur en
Personeel)
3.50
Bezoldigden „Vreugde
en Arbeid"
„
11-97
Bezoldigden N.V.V
68.13
G. A. v. A. te A.
„
2.75
Hoofdbestuur Bond van
Werkmeesters, Technici
en Opzichthoudend Personeel
„
100.—
J. E. te A,
„
3.50
Bezoldigden N.V.V
„
2.—
Totaal

ƒ 27.969.36

III. Damrub

NVV.-t
L N.V.V.-Bn
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3. N.V.V.-Bu
tel. 37180.
4. N.V.V.-Bu
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%s.

N.V.V.-BU
e. N.V.V.-BU
teL 5292.
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1835910. N.V.V.-Bu
tel. 3319.
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teL 3091.
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14. N.V.V.-Bt
15. N.V.V.-Bï
tel. 36492
16. N.V.V.-Bn
H. N.V.V.-Bï

Amsterda
18. N.V.V.-Bï

P U Z Z L E R U B R I E K
f j ver hobby's gesproken. Al mijn
^•^ vrienden houden er een hobby op
"*• de één verzamelt postzegels, een
*Bder legt zich toe op het vergaren van
"tondtekeningen, een derde knipt zorg»
^Idig de stijlbloempjes uit de kranten
*" Plakt ze op.
^ n dochter heeft zich laatst verloofd
*«t een jongmens, die er wel een hes!
bijzondere hobby op nahoudt Hij legt
z c
* h toe op het zoeken van „spiegel*
*°orden". Dat zijn woorden, die zowel
v
an achter naar voor, als van voor naar
*chter gelezen kunnen worden en in
beide gevallen een bestaand begrip uit*
jukken. Hij schrijft deze woorden net»
Je& in een schrift en deze verzameling
JÓrmt zijn grootste rijkdom. Dagelijks
besteedt hij uren aan het bedenken van
tt
'eu\ve woorden en hij is opgetogen,
*anneer hij een bijzonder woord heett
Bevonden. Hij laat het aan iedereen zien
e
O het is dan ook geen wonder dat hij
j}* bijnaam Spiegeltje gekregen heeft.
Overigens is het een heel aardige jongen.

„Vader, u is een kruk."

Puzz/e nummer 24

al speelt zijn hobby hem dikwijls parten.
Zo bedient hij zich ook in gewone ge»
sprekken, wanneer hij daar kans toe ziet,
van spiegelwoorden en wanneer hij Zon»
dags bij ons komt, worden er vaak
wedstrijden gehouden, wie de meeste
woorden kan vinden. Ik schaam rne
eigenlijk het te moeten zeggen, maar
zijn enthousiasme heeft ook mij een
beetje aangestoken. Ik betrap mezelt
voortdurend op het zoeken van woorden,
die van achter naar voor en van voor
naar achter gelezen kunnen worden.
Verleden week Zondag regende het en
ik ging zitten zoeken. Ik rchreef de
woorden, die ik vond op en toen 's mi d»
dags Spiegeltje kwam, ging ik hem op»
gewekt tegemoet en drukte het papier*
tje in zijn handen. Er stond op: rest—ster;
last—stal; kuil—luik; stoer*roest; post—stop.
M'n aanstaande schoonzoon trok echter
minachtend de neus op, verscheurde m'n
arbeid en zei: „Vader, u bent een kruk."
Toen ik hem vroeg, wat er aan man»
keerde, zei hij: „Dat zijn valse spiegel»
woorden, want het omgekeerde van rest
is niet ster, maar tser en met de andere
woorden is het precies hetzelfde. U bent
zelf een goed spiegelwoord."
Ik werd een beetje kwaad en vroeg hem.
wat hij daarmee bedoelde.
„Wel", zei hij: „Het zuivere spiegelwoord
van kruk is kurk. Zoals van regen, neger
en van mos som." En hij vertelde een
verhaaltje, waarvan in iedere zin twee
spiegelwoorden voorkwamen.
Het verhaaltje, dat Spiegeltje vertelde,
vertellen wij hieronder na. Wij hebben

Oplossing Puzzle No. 21
De oplossing van puzzle no. 21:
De Pastei, verschenen in „Arbeid"
van 30 Mei, is als volgt: De ge»
vraagde oplossing luidt:

IV. Van huis tot huis.
gezin.
V. Medische vragen.
geneeskundig(e).

Betreffende rubriek:
Ontbrekende woord:
I. Babbeltje van Oom Niek.
babbeltje.
II. Wat de pot schaft.
bloem.
III. Damrubriek.
wit zwart.

Toegekend zijn wederom 3 boek»
prijzen en wel aan: G. Blonk,
Julianastr. 12, Overschie; L. C. M.
Berckmans, Baarsjesweg 177 I, Am»
sterdam (W.); B. ten Hoopen,
Galder 429 A, Ulvenhout (N.Br.).
De prijswinnaars kunnen een keuze
doen uit een boekenlijstje, dat hun
zal worden toegezonden.

NW.-Bureo.ax

voor

Rechtsbescherming

1. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming Almelo, p/a mr. T. A. Atema,
Egbert ten Catelaan Z, teL 2231.
2. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming Amersfoort, Pasteurstraat 9, teL 4625.
3. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming Amsterdam, Frederiksplein 14
tel. 37180. 32180, 37928.
4. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming Arnhem, Eusebiusbuitensingel 24,
teL 20932.
^5. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming Dordrecht, Prinsenstraat 6, teL 4753
6. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming- Eindhoven. Stratnmsedijk 35,
teL 5292.
7. N.V.V. Bureau voor Rechtsbescherming 's-Gravenhage, Dr. Kuyperstraat 10,
teL 116115, 116116.
8. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming Groningen, Turfsingel 75, tel. 4092.
9. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming Haarlem, Kruisweg 74, teL 11193.
18359.
10. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Heerlen, Valkenburgerweg 18,

evenwel de spiegelwoorden weggelaten
en vragen nu de puzzelaars, deze woor»
den op te zoeken. In iedere zin komen
er dus twee voor, woorden, die zowel
van voor naar achter, als ook van achter
naar voor gelezen kunnen worden.
Het verhaaltje van Spiegeltje
In verband met de . . . . moest het ....
een schuilplaats zoeken. Men dronk ....
en at .... Ook had men wat . . . en
meegenomen, 's Avonds verduister»
de een dichte .... de . .. men had nog
wat onder de ... Toen de . . . . twaalf
sloeg .... ieder op z'n brits. De hops
man legde een .... in het vuur, doch

teL 6980.
12. N.V.V.-Bnrean

voor

Rechtsbescherming

Hilversum,

Stationsstraat

8,

voor

Rechtsbescherming

Leeuwarden,

Nieuwekade

84.
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In drommen zijn zij heengetrokken;
Vol arbeidslust en onverschrokken
h 't nieuwe werk door hen aanvaard;
Men steekt de handen uit de mouwen,
En dat wel in het vol vertrouwen,
Dat welvaart zó weer wordt vergaard.
Het had aan werk te lang ontbroken,
Té lang werd alom maar gesproken
Van „steungeld", als het hoogste recht.
Maar van de „steun" is 't karig leven;
Men kon 't gezin te weinig geven,
Daar kwam dus niet veel van terecht.

,

De arb'eider wil liever werken,
Want arbeid kan 't bewustzijn sterken,
Dat werk toch onontbeerlijk is;
De arbeids lust wekt hoger streven,
Naar 't nuttig, welbestede teven,
Vol blijvende verheugenis.

m
mn
mm

Géén doelloos zwerven langs de straten,
Waar doenieten en onverlaten
Steeds heimlijk loeren op een prooi;
Wordt dat met drogreên ook verdedigd.
De ziel wordt zeker nooit bevredigd,
En 't leven mist zijn schoonste tooi.
Slechts arbeid kan voldoening schenken,
Wel hen, die dat bijtijds bedenken,
En in den vreemde zijn gegaan.
Daar kunnen zij zich nuttig maken.
Tot hoog're welstand weer geraken,
Waar zóveel was teloor gegaan.
Doch hóe zij daaraan ook gewennen,
De boog kan — niemand zal 't ontkennen —
Toch niet altijd gespannen zijn.
Naast onverpoosd en ijv'rig pogen,
Steeds zijn prestaties te verhogen,
Past nu en dan een blij refrein.

viviv
•vXw

x-x-x

Waar arbeid vreugde slechts kan schenken,
Dient men daarnaast wel te bedenken,
Dat ook ontspanning wordt verwacht.
Een huidewoord zij hier geschreven
Voor hen, die daarnaar ijv'rig streven,
Waarvoor óók offers zijn gebracht.
Zó zal in Frankrijk men straks horen
Een vrolijk lied, dat kan bekoren,
Een geestig spel, dat elk graag ziet.
Waar „Vreugde en Arbeid" mag ven
[schijnen,
Móet alle somberheid verdwijnen.
Aanvaardt dus dankbaar, wat men biedt.

13. N.V.V.-Bureau
14.

VREEMDE

Ook voor de 'Nederlandse arbeiders
in Frankrijk zal „Vreugde en Arbeid"
optreden.
(Persbericht).

teL 3091.

voor Rechtsbescherming
Maastricht, Kesselskade 40,
teL 4429.
N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming Middelburg, Dam 13, tel. 318.
N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming Rotterdam, 's-Gravendijkwal 95,
teL 36493, 33032.
N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming Utrecht, Oudegracht 245, teL 11570.
N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming Zaandam, p.a. Frederiksplein 46,
Amsterdam-C., teL 36833.
N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming Zutphen. Stationsplein 3, teL 1390.

beest

De gevonden woorden moeten achter
elkaar opgeschreven worden en onder
het motto „Spiegelwoorden" gezonden
worden aan: Redactie „Arbeid", Postbus
100, Amsterdam. Op de omslag van deze
puzzle duidelijk vermelden: Puzzle No.
24.
Oplossingen worden ingewacht tot uiter»
lijk 3 Juli.
Als prijzen worden enige fraaie boek»
werken beschikbaar gesteld.

933989^'

teL 3319.
11. N.V.V.-Bureau

spoedig stikte men bijna van de .,...... het geopende venster hoorde men
de . . . . van de trompet. De schildwacht
liep met zachte .... over het .
Hij
beet zich op de .... en zijn . . sloeg
onrustig. H e t . . . . had hem het moei»
lijkste ... van de wacht bezorgd. Hij
was nog .... van de lange mars en nu
dit op de . . toe. Hij liep naar de ...
van de heuvel, doch de gehele vlakte
was.... Hij at een . . . en dronk wat
uit een . . Het was ..... doch
stoorde hij zich niet aan. Hij zag een
.... sterren en keek naar zijn hond, een

Juni 1941.
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arm is het op de volle Junimiddag
in het oude dennenbos. De zon,
die de lucht boven het pad trillen doet,
stooft onbarmhartig de takken en stam»
men der . eerbiedwaardige naaldbomen,
zodat zij ervan gaan zweten en hun
hars in dikke, kleverige droppen naar
beneden laten lopen. Een heerlijke geur
hangt er nu in dat zomerse bos! Het is
er nooit zo koel en fris als onder loot»
bomen, maar de prikkelende lucht van
hars en dennennaalden vergoedt wel
heel veel. De zon tovert honderden gril»
lige banen licht over de bruine naalden
op de grond en waar men ook rond»
kijkt, overal werken vandaag de insec»
ten. Want daaraan zijn de naaldbossen
onbetwistbaar rijker dan de loofbossen!
Om die insecten is het vandaag begon»
nen, daar is heel wat aan te zien, dat
misschien ongeloofwaardig klinkt en ons
voor problemen kan stellen over de
oude twistvraag: „instinct of verstand?".
Overal in het bos verspreid liggen de
nesten van de rode bosmieren. Dat zijn
flinke knapen, die niet bepaald voor een
kleintje vervaard zijn. Dat bewijst in de
eerste plaats hun nestbouw, want zij,
kunnen enorme .heuvels van dennen*
naalden maken, die van binnen verdeeld
zijn in allerlei kamers .en gangen, waar»
in een systeem zit, dat ons mensen vaak
verstomd doet staan. Ook onder minder
prettige omstandigheden kunt u die
rode bosmieren overigens ontmoeten, nl.
wanneer u juist in een van hun wegen
bent gaan zitten. Dan ontzien zij zich
niet, u flink te bijten en dat zou nu
niet het ergste zijn, maar zij spuiten
tegelijk een aardige hoeveelheid mieren»
zuur in uw lichaam en dat veroorzaakt
bulten, die veel aan die van een mug
doen denken. ,
Za'n mierenweg, wat is dat eigenlijk?
Daar plaatsen deze insecten ons al
direct voor een raadsel, dat-niet zo c O n,
twee, drie is op te lossen. Een mieren»
weg begint gewoonlijk met een grote
hoeveelheid voedsel. Een van de werk»
mieren heeft die ontdekt, is opgewori»
den met een kleine hoeveelheid daar»
van naar het nest teruggekeerd en deelt
in de „mierentaai" aan alle nestgenoten,
die zij onderweg tegenkomt, de vondst
mee. Die miercntaal bestaat uit het be»
kloppen van elkanders .sprieten op de
kop en hoe berichten daardoor worden
overgebracht, is nog niet bekend. Maar
iedere mier, die door de vindster van
het voedsel is beklopt, spoedt zich naar
de vindplaats en werkt onderweg al een
beetje aari de verbetering van de weg
erheen. Dat verbeteren bestaat soms uit
het verwijderen van allerlei oneffen»
heden als strootjes en takjes en soms
uit het banen van een werkelijk pad
door een moswoestenij. Iedere mier
draagt zoveel mogelijk voedsel mee en
dat alles wordt naar de voorraadkamers
van het nest getransporteerd.
Het is heel gemakkelijk om dat waar te
nemen. Daarvoor heeft u niets anders
te doen, dan zelf voor een voedselhoe»
veelheid te zorgen, bijv. door een schep»
je suiker of honing niet al te ver van
een mierennest neer te leggen. Binnen
een paar minuten zijn er mieren aan»
wezig en eer u het weet, is de voorraad
getransporteerd.
Ook in het nest gebeuren heel veel din*
gen, waarvan men zou zeggen, dat /ij
verstandelijk beredeneerd worden. Daar
worden de poppen, en de eieren opgekweekt tot mieren. Er is in een nest een
aantal koninginnen, dat zich met niets
anders dan het leggen van eieren be/ij.;»
houdt, en verder zijn er duizenden werk»
sters, die door een ver doorgevoerde
werkverdeling alle een aparte taak heb»
ben. Er zijn er,. die alleen belast zijn
met het verzorgen van de poppen, wat
meebrengt, dat zij die met mooi weer
naar buiten sjouwen en in de zon laten

liggen, andere hebben toezicht op de
voorraadschuren en dan komen er nog
een paar functies voor, die wel een
nadere bespreking waard zijn. Allereerst
de veehouders. Want de mieren hebben
ook vee, dat gemolken wordt. Een aan»
tal kleine, groene bladluizen dient daar»
voor. Deze dieren worden door de mie»
ren zoveel mogelijk beschermd tegen
vijanden en hebben dus voordeel van
deze slavernij. ledere keer worden zij,
doordat de werkmieren ze met de sprie»
ten op een paar uitsteeksels van het
achterlijf betrommelen, gedwongen, een
bepaald zeer zoet vocht af te scheiden,
waarop de mieren verkikkerd zijn. Dat
is dus een zuivere 'melkerij. Bij som»
mige soorten bestaat de gewoonte, dat
de werksters, die zich belast hebben
met het melken der bladluizen, zich zo
vol met die vloeistof zuigen, dat zij zo
dik en rond als een ton worden en door
andere werksters naar het nest worden
gebracht. Daar worden zij dan aan de
wand opgehangen, totdat er een be*
hoefte aan zoete vloeistof komt en dan
worden zij door betrommeling gedwon»
gen, de zoetigheid weer af te staan. Die
mieren zijn dus een soort levende wijn»
vaten. Maar niet alleen veehouders zijn
de mieren, ook een soort van wijnbouw
wordt door hen bedreven. Heel diep in
"dat nest, waar de grond altijd vochtig
is, leven de schimmelkweeksters. Dat
zijn de werksters, die alleen belast zijn
met het kweken van een aantal schimmeisoorten, die de mieren tot voedsel
dienen en die bepaald onontbeerlijk
voor hen schijnen te zijn. Immers, wan»
neer in Augustus de jonge koninginnen
uitvliegen om een eigen nest te gaan
stichten, dan gaan er altijd een paar
stukjes van die schimmels mee. Die
schimmels worden door de werksters
gekweekt op door henzelf fijngekauwde
bladeren, zodat zij er heel wat werk
aan hebben!
Zulk een mierenstaat in het zomerse
dennenbos is dus wel een der hoogst
georganiseerde samenlevingen onder de
dieren, die we kennen. Aardig is vooral,
dat men er zelf zo veel van kan waar*
nemen. Zo kan men voor zichzelf aan»
tonen, dat de mieren zich op een heel
speciale manier ten opzichte van de zon
oriënteren. Het is natuurlijk merkwaar»
dig, dat insecten met een zo beperkt
gezichtsveld als deze vrij kleine mieren
zo ver van het nest kunnen weggaan
zonder ooit te verdwalen. Nu blijkt het,
dat zij zeer gevoelig zijn voor de hoek,
waaronder de stralen van de zon hen
beschijnen. Wanneer u een mier vangt,
hem een uur lang in een huisje uit de
zon houdt en vervolgens weer in vrijheid
stelt, dan kunt u zien, dat hij zijn weg
vervolgt in een richting, die precies
15 graden verschilt met de vorige weg.
In een uur legt de zon 15 graden af,
zodat de mier alleen was ingesteld op
de zonnestralen.
Vaak liggen er kolonies van verschil»
lende volken dicht bij elkaar en svans
neer vertegenwoordigers daarvan elkaar
aantreffen bij één en dezelfde voedsel»
voorraad, komt er gewoonlijk oorlog
van. Dat is niet zo maar een beetje
schijnveehten, zoals zovele insecten dat
kennen; maar een verbitterde strijd,
waaraan vooral de soldaten der mieren»
volken deelnemen. Die soldaten zijn
werksters met sterk uitgegroeide kaken
en krachtige poten, werkelijk geboren
veehtjassen.
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Ziehier een en ander uit het leven van
de rode bosmieren, de interessantste in»
secten uit het zomerse dennenbos. Wij
zijn er, met wat wij tot nog toe gezien
hebben, nog lang niet aan uitgekeken,
maar er moet ook nog gelegenheid voor
eigen waarneming overblijven. Die ge»
legenheid bieden de mieren volop.

(Foto: „Arbeid")

De vraagstukken van deze week

fen fout uitlokken
Op het gróte verschil tussen de problematiek en het spel, zoals het op wedstrijden
voorkomt, hebben wij reeds eerder gewezen. In een probleem tracht men de winst
te vinden, die er in moet zitten. Maar in
een partij begint men met gelijke kansen.
Als de een geen fout maakt, zal de ander
niet kunnen winnen.
Ook als de stellingen in een partij nagenoeg gelijk zijn, is er wel eens een
kans op winst. Men tracht zijn tegenstander te foppen door hem een spelgang voor
te spiegelen, die schijnbaar wat belooft.
De „lokzet" is vooral goed, als er een
slag op kan volgen, die gewoonlijk voordeel geeft, maar in dit speciale geval
weer een ander verloop heeft.
In de volgende stand heeft geen van beiden 'vooröeel. Wit moet dus met list iets
trachten te bereiden.
Zwart

Ih afwachting van .de uitslag van onze
vierweekse wedstrijd, volgen nu twee problemen in iedere klasse, die een aparte
wedstrijd vormen. Deze week worden twee
prijzen uitgeloofd.
Zoals men weet, wordt de vierweekse wed. strijd gevormd door de vraagstukken van
l tot en. met 8, die zijn verschenen in onze
rubriek en van 23 Meii 30 Mei, 6 Juni en
13 Juni. De oplossingen kunnen tegelijk
worden ingezonden tot uiterlijk 30; Juni.
Voor de vraagstukken van .deze . week
Wit
Zwart
geldt: „Wit begint en lokt een foutzet
1. 30—25
24—29
van zwart uit. Hoe is het spelverloop, als
2. 3 3 x 2 4
19x30
zwart die fout maakt?" Het zijn allemaal
3. 28x17
11x31
speltoestanden uit gespeelde partijen, dus
4. 35 x 24
31—36
stukjes practijk.
Natuurlijk is er niets op tegen, dat de
In vele gevallen zal deze afwikkeling vluggen onder de oplossers de oplossinzwart voordeel geven, omdat hij altijd op gen van de vraagstukken van deze week
.dam komt. Daar is de lokzet ook op ge- inzenden tegelijk met die van de vierbouwd en het is dan ook begrijpelijk, dat weekse, mits tot uiterlijk 30 Juni, want
zwart — als hij alles niet heeft kunnen dan sluit de oplossingstermijn van^ de vier' berekenen — de slag neemt. Het kon toch ' weekse. Wie de nummers 9 én "lO later
immers heel goed een fout van wit zijn! vindt, kan inzenden tot 7 Juli.
Voor alle wedstrijden geldt, dat men
5. 25—20
36 x 47
alléén in klasse A of klasse B inzendt.
6. 37—31
Dit voorkomt verwarring, in welke klasse
26x28
7. 38—33
47 x 29
men meedoet.
8. 24 x 4
15x24
KLASSE A.

In no. 10 van klasse A kan wit, na de
fout van zwart, zelfs op twee manieren
voordeel behalen. Maar één manier is de
beste, omdat de andere zwart nog te veel
spel overlaat.
KLASSE B.
No. 9.

Zwart

Wit

Zwart: 8 sch. op 7, 8, 9, 13. 17, 19, 25
en 26.
Wit: 8 sch. op 28, 35, 36, 39, 40, 48, 49
en 50.

Oplossingen vraagstukken van 16 Mei

No. 9.

No. 10.

No. 5.. De stand was:
Zwart: 3 sch. op 16, 21 en 36.
Wit: 2 seh. op 10 en 32.
.Wit 10—5, zwart 21—26 (want op zwart
36—41 volgt wit 32—27), wit 32—27, zwart
26—31, wit 27—22^ zwart 16—21, wit 5—23.
Nu is zwart verloren, want op zwart
21—27 speelt wit 23—1. Op zwart 21—26
blijft wit gewoon op de lijn van 5 naar
veld 46.

Zwart

Zwart

Wit

Wit

Zwart: 10 sch. op 8, 14, 16, 17, 18, 19, 21,
23, 24 en 26.
Wit. 10 sch. op 27, 28, 32, 35, 37, 38, 40,
41, 44 en 48.

Zwart: 9 sch. op 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22,
23 en 24.
Wit: 9 sch. op 25, 27, 31, 33, 35, 36, 39,
48 en 49.
Voor alle vier geldt: „Wit lokt een foutzet uit en hoe wint hij, als zwart die fout
maakt?"

No. 6. Zwart: 4 sch. op 18, 23, 30 en 34.
Wit: 4 sch. op 10, 33, 42 en 43.
Wit 43—39, zwart 34 x 43. wit 42—38, zwart
43 x 32, wit 10—4 met winst.
Wit

Zwart: 13 sch. op 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13,
15. 18, 19, 23, 24' en 26.
Wit: 13 sch. op 27, 28, 30, 33, 35, 37, 38,
41, 42, 43, 48 en 49.

Als wit aan de zet is, zijn er verschillende goede zetten, bijv. 43—49. 41—36 en
ook 30—25. Zwart, op zijn beurt, heeft
ook weer verschillende antwoorden en hoe
het verloop zal zijn, is op het ogenblik
niet te zeggen. Maar zonder een belangrijke fout van wit of zwart, zal er toch
geen' winnaar kunnen zijn. Als we deze
stand nu als een probleem willen beschou-.
wen, zou de opgave luiden: „Wit lokt een
foutzet uit."
De afwikkeling na de lokzet van wit kan
nu'moeilijk of eenvoudig zijn, maar zal in
ieder geval aan de volgende eisen moeten
voldoen:
Ie. De aanvangszet van wit mag geen
positiefout zijn. Met andere woorden: als
zwart er n i e t inloopt, mag wit geen
voordeel hebben prijsgegeven.
2e. De afwikkeling moet zo zijn, :dat er
na het antwoord van zwart maar één
winnende voortzetting voor wit is.
In de diagramstand zou de afwikkeling
als volgt zijn:

No. 7. (Van W. C. J. Polman)
Zwart: 2 sch. op 25 en 37.
Wit: 2 sch. op 34 en 45. Dam op 1.
Wit 1—23', zwart 37—42, wit 23—29, waarna zwart drie voortzettingen heeft.
Ie. Zwart 25—30, wit 29 x 47, zwart 30 x 39,
wit 47—38, zwart 39—44,' wit 45—40 met
winst.
2e. Zwart 42—47, wit 29—3.3 met winst.
3e. Zwart 42—48, wit 45—40, zwart 48 x 30,
wit 40—35 met winst.

No. 10.

Zwart

Oplossingen worden ingewacht tot uiterlijk 7 Juli. Adresseren: Redactie Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.
Op adreszijde duidelijk „Damrubriek" vermelden.

No. 8. (Van J. v. d. Spruyt).
Zwart: 7 sch. op 7, 8, 9 13, 17, 18 en 19.
Wit: 6 sch. op 24, 27, 28, 32, 34 en 42.
Wit 28—23, zwart 19 x 48, wit 27—21, zwart
48 x 19, wit 21 x 1.

De prijswinnaars
De prijzen zijn gewonnen door:
W. v. d. Heijden, Kromme Esse 7 te Waddinxveen en
A. Koster, Moerakkerstraat 28 te Deventer.
De winnaars ontvangen een lijstje, waaruit zij een boek kunnen kiezen.

Wie. ben Lic ,
t ang niet elk mens bezit mij, doch
L degenen, die mij nastreven, 'zijn
onmiddellijk te herkennen. Waar u
hen ontmoet, op straat, in gezelschap
of in uw werkkring, hun gezichten
staan altijd vrolijk. Dat wil niet zeggen, dat 't losbollen zijn, die alles
maar zijn loop laten. Nee, onder hun
blij gezicht dragen ze een behoorlij1c,o
dosis levensernst.
't Enige, dat ze afgeleerd hebben, is
een lang gezicht te trekken. Hoe vaak
is er werkelijk reden voor zo'n somber
en ontevreden gezicht? En zijn uw omstandigheden niet zo rooskleurig, helpt
een lelijk gezicht u dan uit de zorgen?
Integendeel u maakt de kans op verbetering nog kleiner, want het werkt
niet bepaald opbeurend voor iemand
anders, om er steeds t^yen aan te
kijken.
Let eens op de mensen, die mij bezitten. Uit hun opmerkingen zult u steeds
kunnen beluisteren, dat zij de toe-

,/

komst met vertrouwen tegemoet zien.
Omdat ik die mensen tot een positieve
steun in 't leven ben, slagen zij, waar
anderen falen. Dan zeggen hun vrienden of kennissen: „Die kerel heeft
geluk gehad"..
De werkelijkheid is anders, want hun
succes heeft niets met geluk te maken.
Ik heb mij in hun aard genesteld en
't schijnt o) ze do.armee een natuurlijk
hulpmiddel bezitten, om de negatieve
kant van het leven uit te schakelen.
Ze beïnvloeden anderen gunstig en
zodra die hun denken en doen van
mijn kans gaan bekijken, worden ze
anders: Hun omgeving merkt dat ongetwijfeld al heel spoedig en op haar
beurt plukt die er ook weer de vruchten van.
Ik heb een .aartsvijand, die mij overal
tracht de pas af te snijden en mij te
ondermijnen. Hij fluistert de mensen
aannemelijke dingen in en velen lenen
hem een gewillig oor., Dan zegt zo

Wit

Zwart: 15 sch. op 3, 4, 5, 6, 9, 10. 11, 12,
14, 15, 16, 17, 19, 23 en 24.
Wit: 15 sch. op 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35,
38, 39, 40, 42, 43, 45, 47 en 49.

iemand, die door mijn tegenstander
beïnvloed werd: „Kijk maar om je
heen. Hij heeft gelijk, 't Is alles beroerd en nergens is een streepje zonneschijn."
Pas op waarde lezer, zet u schrap hiertegen. Roei die houding met wortel en
tak uit, om er mij voor in de plaats te
stellen:
Dat kost in den beginne heel wat
moeite, maar u moet er een sportieve
strijd van maken, waarin u zelf de
overwinnaar bent. De overwinning is
een weldaad voor u zelf, want u kunt
zich bijna geen beteren vriend indenken, zodra wij hand in hand voortleven.
Ik breng voorspoed, gezondheid, moed
en vooral een goed humeur. Is dit
laatste niet een kostbare schat en
eigenschap? Maar dat is niet alles, ik
doe nog veel meer aan de mensen: ik
breng hun beste eigenschappen naar
voren. Hoe moeilijk hun werk ook is,
't doet er niet toe, door mij weten se
van geen wijken. Achter hun strijd en
moeiten zien ze steeds de vruchten van

Correspondentie; de algemene redactionele
leiding van het weekblad „Arbeid" betreffende, richte men aan den Hoofdredacteur van het Weekblad „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam. Geen persoonsnaam vernielden.'
Bij brieven, bestemd vóór de verzorgers der
ondersclieidene rubrieken, vermelde men
de naam van de rubriek duidelijk op de
omslag^ Voorts adresseren aan: Redactie
Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.

hun werk in de zonneschijn, die hen
omgeeft, door hun... optimisme! Bent
u zelf iemand, die alles van de optimistische Kant beziet? Dan weet u er
alles van. 't Leven valt u lichter dan
anderen uit uw omgeving. U hebt
steeds dat blijde, gelukkige gevoel, dat
elke onprettige of negatieve gedachte
onherroepelijk uitbant. Kweek optimisme aan en doe er uw voordeel mee,
in uw gezin en bij uw werk. Hebt u
een vrouw met een optimistische aard?
Leer dan van haar en houd haar in
ere. Is ze niet de zonneschijn van uw
uw gezin? Redeneert ze niet vaak zoo:
,.Oc1i man, waarom gouden we kniezen,
de ene week dan gaat 't eens beter dan
de andere, maar we rollen er tóch best
door, is 't niet?"
Optimisme neemt de mensen zoals 22
zijn en probeert ze niet te veranderen,
wil ze alleen maar gelukkiger maken.
Een optimistische vriend is een gids,
die u veilig door de moeilijkheden
heenloodst. Trek er met hem op uit,
de zonneschijn van uw leven tegemoet!

W
Jört Zout is tbonber nut, het moet 'et al betoarcn,
üfflic ban 'er sonorr bat in betre 'niibcii baren?
1 tost ben ^Rensrljc boebt, al toat men gupbel
[ftiet,
1 beugt of sonbcr Zout, of soubcr $rbcl niet.
<&ccii ïlocb en ban bcstaeii, geen jWtyt en bleet te
(fcofceu,
ê>oo barst alS barr Ije; Zout of f ebcl fjeeft out[broben.
<£n toir bc Safel bccfct, en Zout baer op bergeet,
33ic toont, bat ijij «ju ampt in geenen becl en
ilDcet.
Zout bient ontrent Ijct blepgch, fjet bient ontrent
[be bissen,
JBics ban men beter <Poul, als Zout op aerb en
[missen,
Man (jier en obe-al 800 bient be mibbel-maet,
nis men bic hergeef soo toorbt (jet goebe
[quaet,
STarob CatS.

at leven wij toch in een wonderlijke
tijd! In de omgeving van Boekelo
en Hengelo bevat de Nederlandse bodem
zoutlagen, die voldoende zijn om een
ganse eeuw lang te voorzien in het
zoutverbruik van heel de wereld, maar
niettemin zijn er op het ogenblik zorgenvolle huismoeders, die zich. door aller-'
hand kwaad gerucht van de wijs laten
brengen en almaar beducht zijn. dat het
ons, op een gegeven ogenblik, aan zout
zal gaan ontbreken. De mogelijkheid
hiervoor was in de vorige wereldoorlog
misschien aanwezig, toen wij hier te
lande nog niet over een eigen zoutindustrie beschikten en een dertigtal ziederijen het uit het buitenland aangevoerde ruwe mijnzout tot eer. voor gezinsgebruik geschikt product zuiverden. Maar
in 1918 is de Koninklijke Nederlandse
zoutindustiie opgericht, aan welke onderneming uitgebreide concessies in de omgeving van Boekelo zijn toegekend en die
zich sindsdien tot een bedrijf van geweldige omvang ontwikkelde, dat zijn
producten naar alle hemelstreken placht
te verzenden.
Als zovaak is ook de ontdekking van het
zouthoudend karakter van de Nederlandse bodem aan een klein toeval te danken.
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j1e 1885 werd op het landgoed Twickel bij
«len eeh pomp geslagen, die uit een
gepunt van drinkwatervoorziening geen
j?°t succes bleek te zijn. Zij leverde
^ "lelijk geen zoet, maar zout water.
t^J1 wist aanvankelijk niet goed raad
5„ dit bevreemdende verschijnsel, waar^ ook door de in die dagen nog zeer
Scheiden geïllustreerde pers aandacht
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g van Eibergen plaats vond en
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" dan de overblijfselen van zoutdie, door oplossing, reeds waren
gesmolten. Tezelfdertijd stak de
c
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opsporing voor een twintigtal jaren

voor zichzelf te reserveren. Nu ging de
Rijksopsporingsdienst aan het werk en
in 1911 werden daarbij in de omgeving
van Boekelo zoutlagen ontdekt. Dit is,
zeer in het kort, de voorgeschiedenis van
de Nederlandse Zoutindustrie, die thans
in onze zoutvoorziening een zo belangrijke rol vervult en zich tot een in vele
opzichten boeiend bedrijf heeft ontwikkeld. .
Wie zich romantische zoutmijnen in het
mooie land van Twenthe voorstelt, komt
echter bedrogen uit. Het enige wat aan
een mijnbedrijf herinnert zijn de boortorens, waarvan er bij Boekelo acht en
bij Hengelo twaalf uit de bodem verrijzen. Zo'n boortoren is, door zijn strakke en sombere uiterlijk, wel geschikt om
de verbeeldingskracht te prikkelen, maar
als men het houten deurtje opent, valt
niets te bespeuren van de vervaarlijke
machines, waaraan men onwillekeurig
denkt, wanneer er sprake is van het
ontginnen van zoutlagen, die zich een
vier honderd meter beneden de aardbodem bevinden. Eigenlijk is het alweder
het ei van Columbus. Met een boorapparaat boort men -een zeer diep gat,
Vervolg op pag. 10.

Vervolg van pag. 9.
dat echter een middellijn van niet meer
dan tien & vijftien centimeter heeft.
Door zand en klei, door schelpkalk, door
bontzandsteen en waterlopen gaat het
heen, tot men op ongeveer 325 meter
diepte de zoutlaag heeft bereikt, waarvan de dikte zo tussen de 25 en 40 meter
varieert. Van de bodem tot aan de zoutlaag wordt nu een stalen buis geplaatst
als wandbedekking van de boor-opening.
In deze buis wordt een aanmerkelijk
smallere buis gesehoven, die wat dieper
reikt, namelijk ongeveer tot de bodem
van zoutlaag. Daarmede is dé grondslag .
voor de zoutwinning gelegd. Men perst
nu eenvoudig water door de binnenhuis
naar beneden, met het gevolg, dat, rond. om de buisopening, een voortdurend in
aanvang toenemend waterbassin ontstaat, waarin het zout zich gestadig oplost. Door de druk, die op het ingepompte water staat, stijgt dit vanzelf door de
' ruimte, die zich tussen de binnenbuis en
de buitenhuis bevindt, omhoog en zo
krijgt men de pekel aan dé oppervlakte.
Nu gaat het er nog maar om het zuivere'
zout uit de pekel te winnen en klaar is
Kees!
Hoe eenvoudig dit alles ook moge schijnen, de lezer beseft wel, dat hierbij heel
wat knap ingenieurswerk komt kijken.
De smalle opening met de pomp in de
boortoren moge niet tot de verbeelding
spreken, dit neemt niet weg, dat voor
het totstandbrengen van deze onaanzienlijke verbinding tussen aardkorst en
zoutlaag een stoer stuk werk moet worden verzet, waarmede enkele maanden
gemoeid zijn. Slechts een knappe techniek kan de hieraan verbonden moeilijkheden de baas blijven. Trouwens, ook het
verkrijgen van het zout 'uit de pekel is .
rijk aan interessante problemen. Daarbij
worden twee methoden toegepast: een
oudere en een moderne. De ouders fabriek bevindt zich te Boekelo. Hier ziet
men de pekel indampen in door rookgassen verwarmde zoutpannen, die 23 meter
lang en 8 meter breed zijn. De zoutzieder
schept het op de bodem bezinkende zout
telkens op het deksel van de pan, waar
het een eerste droging ondergaat, om
vervolgens in grote transporteurs naar de
installaties, die voor verdere bewerking
zorgen, te worden geleid. Deze eenvou.dige winningswijze heeft echter in de
fabriek te Hengelo plaats gemaakt voor
een ingewikkelde vacuum-installatie, die,
naast een enorme besparing van warmte,
nog een aanmerkelijk fijner zout oplevert. De rondgang door deze fabriek
voert u door een witte wereld, waar het
warm is als in de tropen en die voor den
leek een ietwat duizelingwekkende aan' blik van buizen, schudgoten, ketels en
trappen oplevert.
Hier wordt in vier ploegen continu gewerkt aan de zoutfabricage. Het merkwaardige in dit fabrieksgebouw is echter
het bijna geheel ontbreken van menseHjke arbeidskracht. De Nederlandse Zoutindustrie heeft ongeveer één vierhonderd
mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten in haar dienst, maar wie door het
grote gebouw van de vacuum-installatie,
waar voortdurend een fijne regen van
zout op hoofd en schouders neerdaalt,
een rondgang maakt, ontmoet slechts
sporadisch een arbeider. Meer aan veel
woorden geeft het blote feit, dat het zout,
op zijn lange weg van vier honderd meter
beneden de aardbodem tot aan het pakje
dat de huisvrouw in de keuken opent,
niet door mensenhand is geraakt, een
kijk op het geweldige technische kunnen,
dat ook in deze tak van ons bedrijfsleven
hoogtij viert.
Met de zoutwinning is het beeld van het
bedrijf echter nog bijlange niet volledig
getekend. Men brengt keuken- en tafelzout in de handel, zout, dat een spoortje
jodium bevat dan wel jodiumvrij is, zout
voor industriële doeleinden, likstenen
voor het vee en geurjge badzouten voor
huiselijk gebruik. Daarnaast heeft men
dan nog het strandbad Boekelo, waar in
het zomergetijde de klotsende golven tot
een .frisse duik noden. Maar bijzonder
interessant is tenslotte de chemische
afdeling, waar de pekel langs electrische
weg wordt omgezet in chloor en natroonloog, twee producten, die belangrijke
grondstoffen zijn voor de industrie en
het uitgangspunt vormen voor andere
artikelen, als zoutzuur, bleekwater, enz.
Zo heeft de Nederlandse Zoutindustrie
zich ontwikkeld tot een wijd vertakt wereldbedrijf en tot een hoeksteen van de
zoutvoorziening van ons land.
Bij de foto's der Zoutindustrie or> pag.
8 en 9.
l en 3. Bij de vacuum-indamp-itistallatie.
2. Er is nog overvloed van zout!
4 en 5. Het zout wordt uit de pan
geschept.
t. Waar de pekel utt de grond komt.
7. In het ketelhuis.
8. Fabriek te Hengelo.
9. Het zout wordt afgewogen.
10. Aan de pakmachine.
(Foto's: „Arbeid")
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anneer men de moeite eens nam
van elk. stuk lijf- en huishoudgoed
de prijs op te schrijven en die bedragen
op te tellen, dan zou men zich verbazen
over het hoge cijfer. Het „was-bezit" is
kostbaar; alle reden dus om er zuinig op
te zijn. Wanneer men daarbij bedenkt, dat een groot deel. van die was uit
katoen bestaat, waarvan de ruwe grondstof niet meer ingevoerd wordt, dan begrijpt men, dat „bijkopen" van katoenen
goederen uitgesloten is, zodra cle voorraden uitgeput zijn. De gehele gemeenschap heeft dus belang bij een oordeelkundige behandeling van ons katoenbezit
en wij, huisvrouwen, niet minder. Als gevolg van de schaarste en het „uit de
handel" nemen van verschillende grondstoffen voor textielwaren (stoffen voor
kleding en huishoudgoed) en wasmiddelen
heeft de wetenschap er zich mee bemoeid.
Deze tracht goede -Vervangingsmiddelen
samen te stellen teneinde de levensduur
der textielwaren zoveel mogelijk te verlengen. Tevens zocht ze naar was-methoden, die het wasgoed in grote mate sparen.
Vóór de oorlog, was Nederland na
Amerika het land met het hoogste zeepverbruik; met de helft van de gebruikte
hoeveelheid hadden we even „schoon!"
voor de dag kunnen komen. Duizenden
guldens zijn niet alleen verkwist aan te
vette soppen, die weefsel en kleur aantasten, maar ook. door het feit, dat we
niet over een voldoende hoeveelheid
. „zacht" water konden beschikken voor de
was. De grote wasserijen hebben dit reeds
lang ingezien en hebben naast de juiste
keuze en gewicht van wasmiddelen, uitstekende installaties om zacht waswater
te verkrijgen.
En waarom zouden wij nu ook niet onze
was-kennis vermeerderen?
Het „platteland", dat in de meeste gevallen op regenwater aangewezen is, heeft
hier een streepje vóór. De stadsbewoners
en zij, die over leidingwater beschikken
staan daarbij achter. Meestal is dat
leidingwater „hard". Wat verstaan we
daaronder? Hard water is water, dat kalk
en kalkverbindingen in opgeloste toestand
bevat. „Zacht" water bevat deze kalk
niet.
Wat gebeurt er nu wanneer we van dat
harde water sop willen maken?
Kalk is een echte zeepdief. Zodra we zeep
in het water brengen, verbindt deze zich
vliegensvlug met de kalk tot kalkseep, de
zo bekende puntige geel-grauwe vlokjes,
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Meer dan ooit is een doelmatige
wasbehandeling eis van de tijd.
Niet alleen bespaart • men zich
daardoor zeep, maar bovendien
.kan de slijtage van het goed in
niet onbelangrijke mate worden
verminderd. Wij vonden mej. J.
Collenteur, lerares in de wasbehandeling, bereid onze lezeressen in
een reeks artikelen over dit voor
ieder gezin thans zo belangrijke
ondencerp van deskundige voorlichting te dienen.
die aan de rand der teil op het water
komen te drijven en geen schuim vormeii.
Eerst als alle kalk uit het water met zeep
„kalkzeep" heeft gevormd, kan de verder
toe te voegen zeep voor sop met schuimvorming dienen. Werkte die kalkzeep nu
maar reinigend, dan was de schade iets
minder erg. Dit is echter niet het geval
en bovendien doet kalkzeep het weefsel
onnoemelijk veel kwaad.
Doordat kalkzeep niet oplosbaar is, blijft
ze tussen de vezels (kleinste deeltje waaruit een draad bestaat) eri drad'en van het
weefsel zitten, maakt de stof minder
poreus (open) zodat ze minder goed geschikt wordt voor het doel, dat men met
de gekozen stof voor had. Handdoeken en
droogdoeken, die vlug en veel vocht
moeten opnemen, worden daarvoor steeds
minder geschikt. Wollen kledingstukken,
die poreus zijn om veel zweet te kunnen
opnemen, zodat we minder snel afkoelen
en daardoor ook minder kans lopen van
kouvatten, voldoen niet meer.
Die kalkzeep is zeer lastig uit te spoelen,
zodat na iedere wasbeurt met hard wak r
zich meer kalkzeep in het weefsel ophoopt. Die opgedroogde kalkzeep maakt
de weefseldraad broos, zodat ze licht
knapt en het weefsel daardoor spoedig
verslijt.
Weefsels, die veel kalkzeep bevatten,
voelen stroef aan; een bandje kan men
bijvoorbeeld zeer moeilijk door een schuif
trekken. Kalkzeep geeft witte goederen een
geel-grauwe kleur, die door bleken niet te
verwijderen is. De witte enigszins doorschijnende vlekken, die somtijds in het
wasgoed voorkomen, moeten mede op
rekening van de kalkzeep geschoven
worden (deze vlekken zijn door opkoken
in een azijn-oplossing — 4 kopjes op een
liter — te verwijderen).

ONHANDIGE

at de rubriek „De onhandige huis*
vrouw", bij de handige huisvrouw
in de smaak valt, blijkt uit het grote
aantal inzendingen, die in veel gevallen
vergezeld gingen met woorden van waar=
dering voor ons blad.
Tot onze verrassing is ons gebleken, dat
wij niet alleen een zeer groot aantal
handige huisvrouwen onder onze lezeres»
sen nebben, maar zelfs verschillende
dichteressen.
De prijs van ƒ 2.50 werd na loting toe=
gekend aan mevr. J. Bignell, Burg.
Weertstraat 89, Arnhem, voor de volgen»
de antwoorden:
1. Da vrouw snijdt het brood verkeerd.

HUISVROUW

2. Zoals zij het brood snijdt is het niet
alleen onhygiënisch, doch bovendien zeer
gevaarlijk; terwijl we thans met onze
textielkaart zeer zuinig moeten omgaan,
heeft ze ook nog kans dat ze haar kleren
vernielt.
3. Zij moet het brood op een plankje
snijden. Wanneer zij rechts is, het brood
met de linkerhand vasthouden, maar met
gebogen vingers, dan heeft ze ook niet
veel kans zich in de vingers te snijden.
De dames Borgerdijn, Barneveldstraat 63,
Den Haag en M. van Vliet—Boekhoudt,
Nieuwstraat 19, Hoogkerk, waren de ge»
lukkigen die voor de prijs van ƒ 1.— m
aanmerking kwamen.

Door het „harde" opdrogen van de
zeep voelt een weefsel na enige malen
hard water gewassen te zijn, stug wea*?
waaróVoor het juist niet de indruis
in stevigheid afgenomen te hebben
toch is dit zo.
Uit het bovenstaande blijkt dus, dat l»a^
•water niet alleen een groot zeepvs"1
(i^—è ons zeep per emmer) betefcö^
maar eveneens een schadepost voor o
was is.
.1
Laat toch iedereen, die er gelegenb6'
u
voor heeft, regenwater opvangen en 6
sluitend' voor wasdoeleinden gebruik ^
Dat is een uitnemende zeep- en ioeeise
besparing.'
„,
Maar wat nu te doen als we op „ naet£ fl
water zijn aangewezen? Daartoe movê*^
we de kalk en de kalkverbindingen
wijSeren of onschadelijk maken.
Dit kan op verschillende manieren:
A. door koken. Dit heeft verschill«n*
bezwaren. Ten. eerste is- het te omslacW
water voor alle wasbewerkingen
koken en in de tweede plaats is
heden geen brandstof disponibel.
fl
Door koken slaan d'e kalkverbinding^
neer. Dit is goed te merken aan de
of meer dikke laag, die we op de
van de ketel zien ontstaan en een — ^
verhitting danig tegenhoudt. KetélsM*
en de last daarvan, kent ieder, die er ö1
te doen heeft.
B. toevoeging van soda. Daarvoor
het water niet te koken, al lost so<ïa <"
warm water vlugger op dan in koud.
Soda .komt in 3 soorten in de handel:
a. kristalsoda, grof als brokken en M"
op keukenzout gelijkend;
b. watervrije soda, die ongeveer 3x sw
ker is dan kristalsoda. Deze soda ji'dt
uitsluitend „verpakt" verkocht en W ord'
na enige tijd' liggen, steenhard, ze is^ da"
moeilijk: te verdelen;
c. bleeksoda', die bestaat uit waterv:rij'
soda vermengd met waterglas. Ble<
bevat geen blekende' .bestanddelen voorkomt bij gebruik van „ijzerhou4eD
water roestvlekken.
. „
Wat zien we nu gebeuren als we soda a^
het harde water toevoegen?
,._
Het eerste half uur niets! Daarna "Ce
staat een troebeling: de sodad'eeltjes b £
ben zich met de kalk verbonden en z«*
ken nu zeer langzaam op de bodem- "
doen er minstens 3 uur over.. Deze kal j
sodaverbindingen moeten terdege uit veB
water verwijderd worden, omdat deze
bindingen nóg kalkzeep kunnen vonfl6:
als men zeep in het water brengt. "
gieten (voorzichtig!) of beter „overne*
len met behulp van een gummi-slang v
gewenst.
>
En na deze zorgvuldige behandel»^
blijft er nog steeds iets kalk in het
achter. Wanneer men dus eerst soda e£e
dadelijk daarop zeep toevoegt, heeft 8 L
zeepbesparing plaats, wél evengoed H^
zeepvorming.
^
Zelfwerkend'e wasmiddelen, zeeppoede^
u
en waspoeders, die alle voornamelijk
zeep en soda bestaan, voorkomen "
zeepverlies niet. Doordat men zeep <L
soda tegelijk in het water doet, verbiB|J
de zeep zich eerder met de kalk dan a
soda. Er wordt dus uit deze wasmiddel^,
een belangrijke hoeveelheid: zeep
om weer kalkzeep te vormen;
C. tenslotte r-de ohthardingsmiddeleri,
met de kalk geen bezinksel in het vi c
vormen, maar direct onschadelijke,
losbare verbindingen tot stand brenge'
Hier dus geen wachten, geen afgieten
overhevelen maar
dadelijk
zacht water, m.a.w. geen zeep- en t, -,,
verlies noch weefselschade. Van deze OO^
hardingsmidcïelen was Triso reeds lang
de kleinhandel. Voorts heeft men
Calgon-Newafos en Belsop, ais on
dingsmiddelen, die nagenoeg op deze)
wijze ontharden en slechts IJ afgestre
eetlepel per emmer vragen.

r.

De prijswinnaressen krijgen haar V
toegestuurd.
t
Als extra=prijs zal dan ook aan °n 'j
lezeres P. G. Smits, Gabriël Metsustrf*
l, Den Haag ƒ 1.— worden gezond 6
voor het volgende gedichtje.

De onhandige huisvrouw
De huisvrouw deed het glad verkeef
Zoals ze brood ging snijden.
Ze heeft nu kans, ja gfote kans,
Haar zelf in 't lijf te snijden.
Mens ... neem een broodplank of Z°'
Dan kan je niets gebeuren.
Je snijdt in 't hout,
Je goed blijft heel,
En: de Redactie is tevree.
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CENTRALE

DE BALANS
is een

OPEN BOE

Ook indien het „lezen" van een
balans niet tot Uw dagelijksche
werkzaamheden behoort, dan is
het niet moeilijk om te constadat de p o l i s h o u d e r s van „De
Centrale" in den waren zin des woords
VERZEKERD zijn.
De bezittingen aan rendeerende vaste eigendommen, aan eerste hypotheken, aan solide
effecten enz., zoowel als de groote extra
reserve, geven het rustige gevoel dat „De
Centrale" als bloeiend instituut, ontstaan
uit de werkkracht en de spaarpenningen
van meer dan een half millioen werkende
Nederlanders, met een totaal verzekerd
bedra^ van 93.000.000 gulden, zich ook
verder zal ontwikkelen tot heil van de
Nedeflandsche Volksgemeenschap.
„De Centrale" loopt dan ook onder de zoo
zeer veranderde omstandigheden geen enkel
gevaar, doch gaat daarentegen een goede
toekomst tegemoet. De eerste vijf maanden
van 1941 leveren daarvoor het sprekend
bewijs door een toename van het verzekerd kapitaal met f 2.000.000.Wacht daarom niet langer. Vraag om een
onderhoud met een onzer agenten, die
gaarne geheel vrijblijvend alle inlichtingen
en een passend advies geeft.

J>E

E NTRALE"

Solide

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING

RIJNSTRAAT 28

DEN HAAG
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Wat de pot schaft
(snó

v&ot'ta.acife

jam voot dte

W

e zagen de vorige keer al een paar
moeilijkheden onder de ogen, n.L
de beperkte draagkracht van ons suiker»
rantsoen en het schipperen met onze
brandstof (gas).
Vandaag vraagt nog een derde probleem
onze aandacht: hoe komen we aan
potjes?
Laat ik u dan dadelijk maar de gerust»
Stellende verzekering geven, dat voor
jam'de geijkte „jampotjes" niet bepaald
nodig zijn Het gaat bij het bewaren van
jam niet om een z.g. luchtdichte af»
sluiting, zoals we die bij de Weck's
inmaak eisen: jam is tegen bederf ge»
vrijwaard door het hoge suikergehalte;
met andere woorden, als de )am maar
goed stevig is en zich niet bij het schud»
den heen en weer laat bewegen, dan
blijft ze goed. ook al binden we er een»
voudig een perkament papiertje over of
al zouden we er zelfs alleen maar een
los dekseltje of schoteltje op leggen. De
bedekking dient enkel tot bescherming
tegen stof.
Bijgevolg kunnen we ons ook de moeite
Sparen van het overbrengen van de jam
in verschillende kleine potjes; gieten we
de gehele hoeveelheid ingekookte jam
in één grotere pot — een Keuls potje
b.v., een stenen provisiepot ol iets der»
gelijks — dan is het werk veel vlugger
klaar, want we besparen ons de moeite
van het diehtbinden van een aantal met
papier of perkamentpapier afgesloten
potjes.
Eén eis stellen we nog wél en dat is
een luchtige, maar vooral niet vochtige
bewaarplaats; zijn we daarvan niet zeker,
dan staat ons het schimmelen van de
jam te wachten.
Stellen we ons nu voor, dat we onze
jambereiding beginnen.
We maken de voor het doel gekozen
vruchten schoon, wassen ze volkomen
zandvrij en verwijderen in bepaalde ge»
vallen (kersen, pruimen) de pitten, zó
echter, dat bij die bewerking geen sap
verloren gaat.
Als pan kiezen we er een met een gaven
(liefst dikken) bodem; bezitten we er
een met een breed oppervlak en niet te
diep (de bekende granietémailpannen
k.v.) dan verliezen de vruchten vlugger
het overtollige vocht en wordt dus de
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kooktijd en daarmee het gasverbruik be»
perkt.
In de pan laten we de vruchten — zon»
der water maar wel enigszins fijngedrukt
of „gekneusd" — vlug aan de kook
komen en tot een stevig moes indampen
(af en toe roerende en op een niet te
hard vuur). Intussen meten we de hoe»
veelheid glucose en suiker af, voegen die
bij het ingedikte vruchtenmoes en laten
dan alles samen nog zachtjes doorkoken
tot de jam de gewenste stevigte heeft
gekregen- 't Gemakkelijkst nemen we
daarvan de proef door ejm'ge droppels
op een schoteltje te laten vallen en ze
vlug te laten bekoelen: is na bekoeling
de gelei zo stevig als we ze ook later
in de potjes wensen te zien, dan is het
eindpunt bereikt en kunnen we de pan
van het vuur nemen.
Op dat ogenblik hebben we de potjes
of de grotere pot klaar staan; dat wil
zeggen, we hebben die, terwijl de jam
aan het inkoken was, goed schoonge»
maakt met heet. sodawater, daarna met
warm water nagespoeld en vervolgens
omgekeerd op een schone doek gezet
om volkomen uit te lekken. We schep*
pen nu de potten tot aan de rand toe
vol met de hete jam, binden er dadelijk
een stukje in heet water gedoopt per»
kament» of cellofaanpapier over en laten
dan de jam bekoelen. Gewoonlijk zal
ze pas den volgenden dag door en door
koud en tegelijkertijd flink stevig zijn
geworden; we knippen dan het papier
rondom gelijk af en we plakken — als
we onze voorraad werkelijk in de punt»
jes willen hebben! — op elk potje een
stukje papier met de naam van de jam
en de datum van de bereiding. Dat geeft
ons, als we in dit seizoen meermalen
jam denken te maken, de mogelijkheid
om in verband met de datum het eerst
die soort op te gebruiken, die het langst
bewaard is.
't Is altijd veilig om nu en dan de potjes
eens na te zien: mocht er dan één tus»
sen zijn, waarop zich schimmel begint
te vertonen (zo iets kan soms aan een
kleinigheid liggen!) dan nemen we er
het allerbovenste laagje af en gebruiken
zo'n potje het eerst op. Treft hetzelfde
euvel verschillende potjes, dan moet er
het een of ander verzuim hebben plaats
gehad bij de bereiding: 't is b.v. moge»

/-'etlkeLen is&n een

Z

it ik even met een .lastig pro»
bleem?.... M'n oudste komt een
dezer dagen van school. Nee, ze is nog
niet uitgestudeerd.... dat zijn we in het
leven niet gauw. Liesje krijgt loffelijk
ontslag — dat staat al vast.... maar
•wat nu?
Ik denk wel, dat vele moeders met
grote kinderen bij dit keerpunt in het
leven van haar kind, tenminste als zij
al niet vooruit hadden uitgestippeld wat
zij verder moet worden, zich deze vraag
hebben gesteld.
„Wat n u ? " . . . .
Ons gezin bestaat uit acht personen. De
inkomsten zijn niet van die aard, dat
ik het kind, gesteld dat zij daar zin in
had, naar een hogere school zou kunnen
zenden. Voor leren voelt onze Lies
trouwens niets. Het laatste schooljaar
was een ramp voor haar én voor ons.
Hoeveel maal ik naar school ben ge»
weest, ik weet het niet, maar ieder ogen»
blik was er weer wat anders aan de
hand
De oorzaak van dit laatste ongelukkige
jaar was, dat zij het vorige jaar op het
nippertje bleef zitten. Lies is een kind,
dat heel gemakkelijk leert, maar zij heeft
er dan ook geen moeite voor over; 't
moet haar allemaal aanwaaien. Van de
grote» tot de Paasvacantie luiert ze de
school door en dan zet er er even de
spurt in.
Dat is zo een paar jaar goed gegaan,
maar verleden jaar vond haar onder»
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wijzer het welletjes. Ondanks het harde
werken van de laatste maanden bleef ze
zitten.
Voor Lies was na die blamage, zoals ze
het noemde, de aardigheid voor het naar
school gaan af. Haar vriendinnen zaten
nu een klas hoger dan zij en over haar
klassegenoten sprak zij steeds als over
„die ukkies".
Haar onder deze omstandigheden door
laten leren, zou dus, ook al zou het
financieel kunnen, dwaasheid zijn. Zij
wil eenvoudig niet.
Van de huishouding houdt zij ook al
niet; haar liefste wens is verpleegster te
worden. Dat gaat echter bezwaarlijk,
want dan zou ze toch naar een H.B.S.
moeten.
Het beste is maar, dat ik haar voorlopig
thuis houd en haar de huishouding leer.
Dat komt haar later altijd te pas. Wat
zij ook worden zal, ik zal er voor zor»
gen, dat zij een goede huisvrouw wordt.
Eer het echter zover is, zal het nog wel
een tijdje duren en ik ben er van over»
tuigd, dat ik al mijn tact en geduld
nodig zal hebben om haar bij te brengeu.,
dat een vrouw, die een huishouding doet,
zeker geen huissloof behoeft te zijn.
Te hopen is, dat als zij eenmaal zo ver
komt, wij niet meer met bonnen en dis«
tributie te maken zullen hebben. Maar
toch zal ik haar óók leren, hoe de toe»
wijzingen voor de geldende periode ver»
deeld moeten worden, wil men op een
behoorlijke manier uitkomen. Dit geldt

lijk, dat de rand van de potjes is afge»
veegd met een niet geheel schone doek
of dat bij het inscheppen een lepel is
gebruikt, die niet geheel betrouwbaar
was; ook kan de jam te weinig zijn in»
gekookt, zó b.v. dat ze bij het scheef
houden van de potjes merkbaar beweegt.
Het enige middel om het kwaad te ver»
helpen is dan. dat we de jam — na
verwijdering van het bovenste laagje na»
tuurlijk! — opnieuw opkoken of mis»
schien zelfs nog even „in"koken, om ze
daarna in de weer met heet sodawater
schoongewassen potjes te doen en weer
geheel op de reeds beschreven wijze te
verzorgen, 't Is wel even wat extra»werk,
maar we sparen er in elk geval onze jam
mee, die anders a* licht voor het gebruik
ongeschikt zou zijn geworden.
Tot slot dan het volledige recept, dat
u feitelijk op alle vruchtensoorten kunt
toepassen, ook op de soorten die in 't
wild te vinden zijn en die u dus aan
voordelig materiaal helpen (bramen, bos»
bessen, vlierbessen, rozebottels); alleen
voegt u bij de niet»sappige vruchten
(appelen, rozebottels) een scheutje water
toe, dat het anders vrijkomende vruch»
tensap vervangt.
VRUCHTENJAM
(ongeveer 3 jampotjes).
l kg vruchten (zonder de pitten
gewogen); 750 g (lè pond of li
jampotje) glucosestro.op; 250 g (£
pond) suiker.
Maak de vruchten schoon, was ze en
verwijder bij bepaalde soorten de pitten;
zet de vruchten zonder water op
(appelen en rozebottels met een klein
bodempje water) in een wijde pan, breng
ze aan de kook en laat ze daarna zon»
der deksel op een niet te hard vuur in*
koken tot een dik moes (af en toe
roerende). Voeg er dan de suiker bij en
de glucosestroop; maak het potje van de
stroop met een paar lepels heet vruch»
tenmoes goed leeg. Laat de jam inkoken
tot enige druppels na bekoeling geheel
stijf worden; neem de pan van het vuur
en giet de jam vlug over in de met heet
sodawiter schoongewassen en daarna na»
gespoelde potjes. Sluit ze af met in heet
water gedompeld perkamentpapier of
cellofaan, laat de potjes opstijven tot
de volgende dag en berg ze dan op een
koele, droge plaats. Voorzie ze liefst van
een etiket, waarop de naam van de
vruchten en de datum van de inmaak is
vermeld. Zie de potjes jam op geregelde
tijden na. Gebruik als sappige vruchten:
kruisbessen, aardbeien, kersen, aalbessen,
bosbessen, pruimen, bramen, vlierbessen;
als minder sappige: appelen, rozebottels,
kweperen.

niet alleen voor de bonnen, maar ook
voor het huishoudgeld en eigenlijk voor
alles, wat bij het huishouden behoort.
Goed beschouwd is er toch eigenlijk nog
een heleboel nodig om een behoorlijke
huisvrouw te zijn.
En dan wordt er nog gezegd, dat je bij
de huishouding je hersens niet behoeft
te gebruiken!.... Een goede huisvrouw
doet niet anders dan denken en vooruit
zien!
Hoe het met mijn Lies in de huishouding
zal gaan, moet ik natuurlijk nog afwach»
ten. In ieder geval hoop ik u er nog
wel eens wat van te vertellen.

Correspondentie met lezeressen
A. K. de R. te Zaandam: Het gedichtje
was aardig. U zult wel gezien hebben,
dat uw antwoorden verkeerd waren.
Probeer het nog eens. Misschien heeft u
dan meer geluk.
T. D.—W. te Rotterdam: Natuurlijk kunt
u meedoen, hoe meer, hoe liever. On^e
redactie stelt het op prijs, op deze manier
contact met haar lezeressen te hebben.
In antwoord op een vraag van onze
lezeres uit ????? om een patroon voor
een overal, delen wij mede, dat zulk een
patroon zo spoedig mogelijk zal worden
geplaatst.
Ook van de plastron, waar mej. T. D.
uit Zaandijk om vroeg, zullen wij zo
gauw mogelijk een patroon geven.
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Babbeltje
van Oom Niek.
M'n beste neven en nichten,
„Waarom zet u uw foto niet in de Krant,
oom?" vroeg onlangs een van m'n trouwe
nichten. „Dan weten we meteen wie u bent
en als we u dan eens tegenkomen, kunnen
we u tenminste gedag zeggen "
Nu moet je weten, dat ik brieven, die iets
bijzonders vermelden, altijd aan tante Cor
laat lezen en die zei dadelijk: „Je zal toeft
wel wijzer wezen?"
„Je zal toch wel wijzer wezen?" vroeg ifc
verwonderd. „Koe bedoel je dat?"
„Zo iets kan je niet doen" onderwees
tante Cor. „De kinderen zouden. denken,
dat je een verwaande, vervelende kerel
bent en . dat ben je helemaal niet", zei
ze met een fijn lachje.
Oom Niek zei maar niets. Maar laat die
tante' Cor er nu over beginnen, terwijl
meneer Lutz en meneer Smith — je weet
wel, dat was voor die Kareltje Kraanprijsvraag — bij ons op visite waren. Ze
moesten beiden lachen, toen tante Cor
jokte: „Moeten de heren eens horen ..
nu w^s hij — dat ben ik, jullie oom Niek —
van plan z'n foto in „Arbeid" te zetten."
„Nee toch?... Dat kan je die neven en
nichten van je niet aandoen, oom Niek",
zei meneer Lutz ernstig, toen ze waren
uitgelachen. „Als je mij nu nog opdracht
gaf een tekening van je te maken
dan.
zou je tenminste iets moois krijgen.".. •
„Zou je daar heus kans voor zien?" vroeg
de heer Smith. „Het lijkt me een geweldig
lastige opgaaf. Als je hem nu eens goed
aankijkt.". .
Maar ik gaf de heren verder geen kans
zich te mijnen koste te vermaken en ik
verklaarde daarom kort en goed, dat ik
er niet aan dacht een foto van mijzelf in
de krant te plaatsen. Ik dacht, dat het
geplaag nu wel zou zijn afgelopen. Maar
niks, hoor.
„Dan is-ie toch nog verstandiger dan ik
dacht", sprak de een.
„Het zou te gek zijn", vond de ander.
Toen kwan. ik op een gedachte. „En tóch
zet ik een foto in de krant", tartte ik
tante Cor en de heren. „Ik zet Bonnie er
in. Ik vind, dat de jongens en meisjes er
recht op hebben, te weten wie hun prijzen
trekt."...
„Dat is geen gek idee", vond meneer
Smith. „Als je geen goede foto hebt, wil
ik wel een kiekje maken", bood hij aan.
„Ik ben niet zo'n geweldige fotograaf,
maar het zou toch al heel raar moeten
lopen, als er niets van terecht kwam. Ik
zal straks m'n toestelletje halen.. dan
gaan we naar de overkant — op dat sportterrein hebben we een frisse achtergrond."
Oom Niek vond het prachtig, maar tante
Cor maakte eerst een paar bezwaren.
„Als Ronnie gefotografeerd wordt, moet
Beg er óók bij", vond ze. „Die twee horen
bij elkaar."
Daar had meneer Smith geen bezwaar
tegen en hij bood zelfs aan, ook tante Cop
op een plaatje te zetten. Maar die bedankte voor de eer.
We hadden net diezelfde dag veel te druk
met de Kareltje Kraan-geschiedenis, maar
een weekje later stond meneer Smith plotseling met z'n toestelletje voor ons. ,.G»
• je even met je jongens mee naar de overkant?" vroeg hij.
Oom Niek was dadelijk bereid, maar
natuurlijk had tante Cor er weer heel wat
tegen in te brengen. „De jongens moeten
toch eerst wat worden opgeknapt? ... Je
kan ze toch zó niet meenemen? Ze zien
er zo uit... en Beg heeft een lap om z'n
been."
„Dat geeft allemaal niets", vond meneer
Smith.
„Als u er dan maar voor zorgt, dat z"!!
klompen er niet op komen", zei tante Cor.
„Ik beloof niemendal", antwoordde de heer
Smith. Dat was maar goed ook, want
natuurlijk kwamen de klompen er op —
de klompen én dé lap, die Beg om z'n knie
had.
Het was een heel feest voor de jongens.
Voor Bon, omdat het paard mee mocht
— voor Beg omdat z'n autoped niet thuis
hoefde te blijven. Die dingen gaan nooit
mee, als we de stad ingaan.
Het fotograferen kostte heel wat moeite,
omdat ze eigenlijk geen van tweeën begrepen, dat ze heel even naar het toestel
moesten kijken. Bon had veel liever, dat
we hem op z'n hobbelpaard over het weiland duwden en Beg rende in vliegende
vaart op z'n autoped heen en weer.
„Als jij nu even achter me gaat staan en
een paar vriendelijke grimassen maakt",
verzocht meneer Smith aan oom Niek,
toen hij Bonnie midden op het sportveld
had neergezet. „Bon . . . Bon ... kijk eens
even? ... Komt een vogeltje uit."
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trekking wordt gehouden in Jiet openbaar onder notarieel toezicht Loulse de Coliguyetraat 2 te 's-Graveiihage.
Lijsten zijn enkele dagen na de trekking

?oli keek en terwijl hij keek, stond z'n
*ter achter den fotograaf een paar dwaze
wüinastiekoefeningen uit te voeren. Het
~%.
Een ogenblikje zat hij stil.
"v°or elkaar... ik heb hem", zei de heer
tevreden.
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Het bloemenraadsel
waarvoor ik maar heel weinig goede oplossingen kreeg, moest er als volgt uitzien;
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Professor Polland verklaart, hoe

H AAR UITVAL

En moeilijk dat het was! En klachten dat
ik kreeg! Dat is zo grappig met jullie: als
ik een gemakkelijk raadsel geef, dan krijg
ik er mededeling van — geef ik ze moeilijk,
dan ... huilen geen gebrek. Tegen het
Hokmadsel
waren er minder bezwaren. Gelukkig maar,
want ik begon net een beetje aan jullie
intelligentie oftewel schranderheid en
pienterheid te twijfelen.
Hier komt het ingevulde hok:

(Foto: „Arbeid")
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iot staan wordt gebracht.
„Haaruitval", zegt Prof. Dr. Polland, de vermaarde
dermatoloog en hoogleeraar, „bewijst, dat de hoofdhuid natuurlijke haarvoeding te kort Komt. De haarwortels lijden gebrek, haaruitval is het gevolg en
Jcaalheid dreigt. Ik schrijf in zulke gevallen steeds
de natuurlijke haarvoeding Silvikrin voor, die in
de hoofdhuid wordt gemasseerd". - Silvikrin brengt
den haaruitval tot staan, voorkomt roos en doet
nieuw haar groeien»

-N. '

a

~J ar Ronnie was niet tevreden toen het
r*arte kastje weer omlaag ging. „Komte
vogeltje uit, hè Leg?" vroeg hij in
kromme taaltje aan z'n broertje.
b je het niet gezien?" vroeg onze foto? raa f. „Nu, dan zullen we het nog eens
Proberen. „Kom eens hier, Reg . . . moet
™ls naast Ronnie gaan staan. Zo ja ---jullie nu je hand opsteken, komt het
'°Beltje er misschien wel uit." Dat was
mis. Want onze fotograaf dacht
r
liet aan, dat de armen van Reg langer
™3.ren dan zijn plaatje. Nu is de hand
? 'et, op de foto gekomen, maar omdat het
-°°h
een aardig plaatje is en jullie nu ook
jjet Reg nader kunnen kennismaken, geef
j* <Je laatste foto er toch bij. Ik hoop nu
r^ar, dat ze duidelijk in de krant komen.
J:011! Niek, die een oorspronkelijke foto
-eft gekregen, is daar wat blij mee. Zelfs
Ijl te Cor vond de kiekjes leuk, al hebben
:?€ Jongens dan ook hun Zondagse pakjes
t aan.

Voor het laatste raadsel was er weer verheugend veel belangstelling. Ik zeg: verheugend veel, omdat er uit bleek, dat jullie
de correspondentie óók lezen, als je eigen
naam er toevallig niet bij staat. Het juiste
antwoord was, dat Aaltje Dijkema te
Thesinge de enige leerling van de klas is.
Daardoor is ze de beste én de slechtste
leerling.

De prijswinners
zijn, met medewerking van Ronnie, die
uit de bergjes of uit de bergen de gelukkigen greep:
1. J a a p K a m p e r s , j., 12 j., Celebesstraat 12bis, Utrecht.
2. C 01 r ie B a k k e r , m., 13 j., Gr. Plorisstraat 14, Schiedam.
3. J a n W o r p, j., 10 j., Geraniumstr. 28,
Almelo.
4. K l a a s Wie r eng a, j., Wirdum,
Groningen.
Voor ik met m'n correspondentie verder
ga, moet ik eerst een

Heel ernstige zaak

(Foto
2j

,,Arbcid")

' — nu gaan we zakelijk worden.
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behandelen. Het aardige verhaaltje: Met
Hans op reis, .dat ik kort geleden van Dini
Hurkmans te Haarlem onder de rubriek
Eigen Werk plaatste, werd n i e t door
Dini geschreven. Het werd door haar
o v e rgeschreven. O, Dini heeft vast en
zeker gedacht: dat merkt lekker tóch
niemand. Het schoolkrantje „Weltevreden", waarin Henk Heemstra het verhaaltje schreef, leest oom Niek niet — hij
weet'vast en zeker niet, dat ik het verhaaltje overpende en nu denkt oom Niek,
dat ik zo knap een verhaaltje zélf kan
bedenken. Ik zal maar niet zeggen wat
oom Niek van Dini denkt. Hij wil haar
niet eens meer als nicht hebben of ze
moet eerst een briefje schrijven hoe het
komt, dat ze zo lelijk deed. En aan al m'n
lezertjes vertel ik nu, dat niet Dini, maar
Henk Heemstra, Pegasusstraat 50. Haarlem, dat verhaaltje bedacht.
Ik ben over dit geval zo kwaad, dat ik
haast de

Nieuwe raadsels
zou vergeten.
Hier zijn ze nog:
Eerst een invulraadsel van Hans Ziessen,
Soembawastraat 44II, Amsterdam-O.
X .
1. Grote stad
X
2. Mooie maand
3. Land om kou bekend
X
4. Zit aan een theepot
X
5. Meisjesnaam
X
X
6. Knol
1. Bedekking van een geX
bouw
8. Slee
X
9. Medeklinker
X

Onder den
microscoop gezien

Onderzoekingen naar de
Een gedeelte van de ff % menscheltfke hoofd'
oorzaak en de bestrijding
huid, waarop duidelijk het bolletje ean het
-van roos, haaruitval en
haar, de z.g. wortel, te zien ia, die met het
kaalheid door geleerden vaa
haar uitvalt. De werkefejke wortel ia het
naam, z o oals Dr. Wei d n er.
vezelachtige tvttfxt onderaan: dit
blijft altijd in de hoofdhuid en
Prof. Pohl-Pincus en Prof. Zuntz,
wordt door SOnkri
hebben bewezen, dat haarvergevoed.
lies kan worden Toorkomen.

T_TONGER van de haarwortels! Dit ïs de oorzaak van haaruitval,
A
roos en kaalheid. De bekende biochemicus, Dr. Weidner, ontdekte, dat de haarwortels geen gezond haar kunnen doen groeien,
wanneer de bloedsomloop hen niet voorziet van de 14 organische
substanties, die voor den groei onmisbaar zijn. Dr. Weidner vereenigde
deze 14 stoffen- (de substanties van het menschelijk haar, in hoofdzaak aminozuren) in Neo Silvikrin, in dezelfde verhouding als de
natuur het doet, om hiermede de verhongerde haarwortels van
buitenaf te voeden. Neo Silvikrin is de natuurlijke haarvoeding.
Hïeria ligt de verklaring voor de verrassende resultaten bij de behandeling van roos, haaruitval, dun
ZOU GEHEEL KAAL
haar en dreigende kaalheïd. De meest belangrijke
ZIJN GEWEEST.
aminozuren (bestanddeelen van Neo Süvikrin) zijn:
jDe Beer Badelaar, wiens haar
Cystitie - Cysteïne
Ttyptophaan
Tyrosine
hevig uitviel, schrift;
Mijne Heeren.
Zes m a a n d e n galadan laad ik aan
a c u t e roos en verkeerde in gev a a r door den daarmede gepaard
gianden hevigeo h a e r u l t v a l mijn
h a a r geheel te v e r l i e a e n .
Men raadde odj aan. Bllvikrlo te
gebruiken. Reeda na e n k e l s dagen leg ik de verandering en
thans h e b ik »s«r dlit. vol haar.
o m h e t w e l kr o i l nc o l l e g a ' s a r t l s ten en v r i e n d e n mit b e n ü d e n .
Alle sporen van roos «yn ver dwenen.
w.(. R. Badelaar

Zonder dit is geen' Voor den opbouw
cclvorming 0even) van de bastlaag en
mogelijk.
de haarschacht.

Noodzakelijk TOOT
de celdeduag. oorzaak v. d. hairgroci.

NEO SILVIKRIN HAARVOEDING
De geconcentreerde haarvoeding {die alle 1-4 organische
snbstanties bevat) wordt toegepa« in «lle gevallen ran
roos, haaruitval, dan haar. vet haar, kale plekken en
dreigende kaalheid.
Flacon voor een maand
f 3-8O
De Complete Kuur (met Lotion) voor een maand ƒ 4.95

Verkrijgbaar in alle goed* inirn.

rm

Haren groeien door
R-79-M l

Hier volgt nog een. serie beroepen, die je
uit de volgende namen moet samenstellen:
je hoeft ze niet allemaal te vinden. Er
zijn moeilijke, maar ook gemakkelijke bij.
Nummer je oplossing.
1. L. Segar
2. M. Dis

3. G. Lares
4. C. Risheld
5. S. Gerla
6. «. V. Ever
7. R. T. Kode
8. C. Ahiminst
9. E. Stork
10. Ch. Vaofuurafa, Utrecht.
Lest best: de laatste, waarbij ie ook de
letters van de plaatsnaam moet gebruiken,
is het lastigst, dat verzeker ik jullie. De
liefhebbers kunnen nu hun hart ophalen.

Stuur in wat je vindt. Nummer l en 2
werden oom Ni«k gegeven door A n n i e
S c h m e r s a l , Amsterdam; 3 en 4 door
H e n k van P o l e n , Apeldoorn; 5 door
J a n P u n c k e, Leeuwarden; 6 door J a n
H o m a n, De Punt; 7 door N i c o B u t,
Vlissingen; 8 en 9 door J o h a n n a H e n d r i k s , Arnhem, en 10 door K e e s
T u e n d e r te Breda. Deae „dames en
heren" worden bedankt.
Inzendingen zo spoedig mogelijk, doch in
ieder g?val vcór 3 Juli, aan Oom Niek,
Postbus 10C. Amsterdam-C.

M'-, correspondentie
Als ik zie, hoe weinig ruimte er weer voor
m'n c o r r e s p o n d e n t i e overblijft.schud
ik m'n hoofd. Vlug dan maar:

Vervolg op pag. 14.
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Vervolg van pog. 13.
Van H e n n y v a n R o o ij e n te Utrecht,
ben ik een beetje geschrokken ..Ingezonden
door mejuffr. Henny van Rooijen" schrijft
ze mij. Ea dan volgt erop oud 14 jaar.
Dat is een jonge juffrouw en ;k Hoop nu
maar, dat Heuny geen oude jougejuffrouw
is. Want dat Is heel wat anders!
J o p y B a a r d te. Den Haag had een
aardig gedicht gemaakt. Ze kreeg er geen
prijs voor, maar Jopy kan gerust door
gaan met dichten Oom Niek vond het
leuk
Ju u i d e L a n g e n te Rotterdam zou
voor detective moeten studeren Door
vragen wordt je wijs, niet Juul? Zou je
diezelfde vraag nu .nog eens stellen? Of
bén je 'al wijzer? Oom Niek is oom Niek
— dat is zo vast als een huis en de
brieven die hij ontvangt, worden allemaal
door oom Niek gelezen. Twijfel daar maar

niet aan. Nog gefeliciteerd met Je verjaardag Ik heb die dag óók een verjaardag
gevierd: toen waren er twee broers tegelijk
van me jarig. Zo, nu weet Jil meer dan
de anderen Ga maar verder speuren, maar
wees voorzichtig, dat je je brieven niet
verkeerd adresseert.
L e n l S c h u l p te Amsterdam Noord,
krijgt een goede raad van me: houd je aan
den dokter, dan komt alles best in orde.
Bedankt voor je prettige brief.
J o o p B r e n g e r , Arnhem. Bij die bedriegertjes is oom Niek ook wel eens geweest. Hij was al voorbij toen de fonteintjes gingen spuiten. Eén meneer van
het gezelschap was zo handig, dadelijk
op de gaatjes te gaan staan waar het water
uitkwam. Toen werd-ie haast niet nat. Maar
de anderen
die dreven.
G o b a W ij n s e m a te Rotterdam kreeg
haar zin: ik geef ook naamkaartjes. De
groeten aan Nel.

nöodig-hebirr*
is het handig, wan-

R o s a Bom te Den Haag heeft een broer
die kampioen is. Van dat feest — haar
broer is kort geleden gehuldigd — zou ik
wel wat willen weten.
J a n n a v. d. H o r , Venlo, zou ook gaan
feestvieren. Was vader al weer beter?
Ik wens tot slot den vader van Janna en
al m'n neven en nichten het beste. De
groeten van:
OOM NIEK.

Neemt deze proef NIET!

Corresponderen en rui/en
C o r r e s p o n d e r e n willen: L e n l S c h u l p ,
m., 15 jaar, Dotterbloemstraat 18, Amsterdam N.; D i n a R e t e l , m., 14 ]. Distelstraat 83, Nijmegen; B e p p i e B e ij e r, m.,
12 j., Willem de Zwijgerlaan 233, Amsterdam W.; M i e p W e t z e r , m., 12 j., Crooswijkschestraat 17 B, Rotterdam; T o n n ie
K a t , j., 10 j. Westzijde 207, Zaandam en
A 11 n i e.R i b, m., 13 j., 2e Jac. v. Campenstraat 87, Ie ét., Amsterdam.
Van een onbekende kreeg ik als drukwerk
bonnen voor Hille-plaatjes. Als de jongen
of het meisje naam en adres opgeeft met
het aantal, dat hij of zij mij zond, zal ik
ze voor deze keer terug zenden. Met het
ruilen zélf kan Ik mij niet bemoeien.
Kinderen, die willen corresponderen kunnen
zich rechtstreeks tot bovengenoemde adressen wenden.
Wie in de rubriek wil opgenomen worden
schrijve aan
OOM NIEK. Postbus 100, Amsterdam-C.

In het eene glas een Aspirin
tabletje, in tiet andere een on
bekend tabletje, dat voon
de zeilde werkino te bezitter

neerU eigen voorraad
heeft.

Deze is heel

eenvoudig te vormen,
want in Garantol blijven eieren langer dan
een jaar goed. Garantol is gemakkelijk en
goedkoop.

. het on
konijntje
l n een groot b<
l wortels versch
Daarin woondi
Vader, Moeder e
Wip en Wap. l
Wip, een jonge
•*"J liep soms e£
werden Vader e
ongerust. Wap,
gehoorzaam en '.
Eens op een d
keuken knollenp
sloop Wip stille
stapte parmantij
"ad hem streng
fiaan, omdat er
"et bos kwamen
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°tn eens heel st
tuin te gaan en
Daar liep hij nu
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?ol. Zou het eer
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v
°or hij verder i
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t een gil wej
De bunzing kee

DE AVO
en dn

en wat van belang is: .zonder eënig bezwaar
kunnen eieren eruit genomen of bijgelegd worden.
Verkoop-adressen worden gaarne verstrekt door
B. Meindersma, Den Haag, Westerbaenstraaf 150/58

••••l

HISTORISCHE DOCUMENTEN
welke vooral later van onschatbare v/aarde zullen blijken!
Schaf ze aan, voor ze uitverkocht zijn!
1 T wu
RR Het aoek> dat bij tienduizenden exemplaren werd verkocht. Het geeft
' *•
een fel, realistisch beeld - van de ontzettende Pinksterdagen in de
Qrebbeberg-linie. Met vele illustraties.. Fraai gccartonneerd slechts
ƒ1.30

2. IN DEN MAALSTROOM VAN DEN OORLOG
De lijdensweg' van' de burgers uit Breda. Een
diep aangrijpend relaas over het vreselijke lot
van 'deze vluchtelingen. Met vele illustraties.
Fraai gecartonneerd
ƒ1.35

3. TUSSCHEN VUUR EN IJZER

"Raétsebal. .

door den sergeant-journalist H. van Heerde. De
harde geschiedenis van de vier dagen felle strijd
op onze vaderlandse bodem en de weken van
krijgsgevangenschap. Dit boek sloeg zó in, dat
de eerste druk van 5000 exemplaren in één. week
tijds uitverkocht was. Gebonden slechts ƒ 2.—

4. TOEN HET VADERLAND RIEP
Het bekende boek van Hans Nesna, dat door de
pers zo enthousiast werd besproken. Het geeft
ons de ge.-w,
schiedenis van
een
aantal
mensen
tijdens de mobilisatie en de
verschrikkingen - van de
moderne oorlog. Een ontroerende, meeslepende roman!
Inpracntband
ƒ 4.10.

5. DAGBOEK VAN EEN GRENS-MOTORin edeeld
ORDONNANS ' ddivisie.
- e was Van
B dag tot
bij dag
de Peelhetft
hij opgetekend, wat hij en zijn kameraden in
de Peel hebben moeten doormaken. Het geeft
een zuiver beeld van de grote offervaardigheid
van de Ned. soldaten, die hun leven veil hadden
voor de eer van hun vaderland.
Gecurtonneerd slechts
ƒ 1.—

6. ROTTERDAM, ZOOALS WIJ HET KENDEN
Het bekende boek van Kees Haselzet. Rijk geïll.
Gebonden
ƒ Ï.90
AL DEZE INTERESSANTE BOEKEN TEZAMEN FRANCO VOOR
ƒ12.85, DESGEWENST IN ABONNEMENT BETAALBAAR MET.
OF MEER
S L E C H T S E E N G U L D E N MAAND

Bij bestelling van afzonderl. boeken wordt
15 cent per zending
extra berekend. Nevenitaande bon recht«treeks In te zenden aan
N.V. Boek- en Kunsthandel H. Nelissen. Prinsengracht 627, A'daai.
Postrek. 60092, Gem
Giro N 2266, Tel. 31791
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V^ Ondergetekende wenst te ontvangen de

boeken No. l, 2, 3. 4, 5,'6 *)
Het verschuldigde ad ƒ
/de Ie maandelijkse
termijn ad
*)
is door mij verzonden/wordt met 10 ets. extra voor
rembours bij ontvangst zending door mij betaald.*)
*) Doorslaan wat niet wordt verlangd.
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..ADRES: .....'....
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KNUTSELRUBRIEK
Hier volgt dan het knutselwerk je, waarmede B. Edelenbos de tweede
prijs heeft gewonnen. Volgende week komt prijswinnaar nummer 3.
Het ontwerp en de beschrijving laten wij hier volgen:
In de tegenwoordige tijd is haast overal wel een oude klomp ver:
krijgbaar. Wij zoeken er één uit, waar geen gaten in zitten, want
anders zou ons schip kunnen zinken. Van de bovenkant van de
klomp wordt de kap afgehaald en de bovenkant gelijk gemaakt,
zodat de bovenste lijn er een beetje gebogen uitziet. Zie de foto.
Daarna spijkeren wij met een op maat gezaagd plankje de klomp
van boven dicht. Dan wordt de hak van de klomp afgehaald en
worden de zijkanten zó bijgesneden of geschaafd, dat zij aan weerss
zijden enigszins gelijk worden.
Van een plankje, liefst van eikenhout, zagen wij de zwaardjes en
het roertje. De verhouding, waarin zij tot de klomp moeten staan,
kunnen jullie weer op de foto zien. De zijzwaardjes worden met
schroefjes, het roertje draaibaar met oogjes aan de klomp bevestigd.
Dan plaatsen wij de mast op ongeveer een derde deel van voren af.
Deze komt door het dek heen en aan de onderkant wordt hij met
een spijkertje vastgezet. De rest is duidelijk.
Ik raad jullie aan, om moeders hulp maar bij het naaien van de
zeiltjes in te roepen. De ronde latjes voor het „grootzeil" komen ook
weer met oogjes, draaibaar, aan de mast te zitten.
Het verdient nog aanbeveling, om het schip ie oliën voor het in
het water gaat, want anders zuigt het hout te veel water op.
Veel succes.

Werk van lezertjes
had zo gehoopt, dat hij een lekker ko=
nijntje voor zijn middagmaal had. Wip
liep nog aldoor gillende naar huis. Toen
n
een groot bos, onder de uitstekende hij dicht bij het hol van zijn ouders was,
| wortels verscholen, was een diep hol. kwam Moeder naar buiten rennen. •
^aarin woonde een konijnenfamilie, „Wip! Wip!, wat is er dan toch?" riep
Vader, Moeder en twee jonge konijntjes, ze. Wip vertelde met stukken en brok»
Wip en Wap. Nu moet je weten, dat ken het verhaal van de bunzing. Toen
Wip, een jongetje, erg ondeugend was. het.uit was zei Moeder: „Wipje, Wipje,
•Hij liep soms een heel eind weg en dan dat komt er van."
berden Vader en Moeder natuurlijk erg De volgende dag vertelde Wip vol trots
°ngerust Wap, een meisje, was altijd aan z'n vriendjes, dat hij een bunzing
had gezien. Hij moest vertellen hoe
Sehoorzaam en lief.
Olympia Schrijfmachines N.V. A'dam
Eens op een dag, toen Moeder in de groot hij was, hoe hij er uit zag en wat
Kantoor: Keizersgracht 626. tel. 35660
. ^euken knollenpap aan het koken was, voor kleur hij had. Toen Wip dat niet
Winkel : Kalverstraat 103, tel. 35U60.
-Sloop Wip stilletjes weg het hol uit en precies kon vertellen, wilde hij er weer
heen.
Hij
sloop
tussen
de
spelende
ko=
stapte parmantig door het bos. Moeder
"ad hem streng verboden overdag uit te nijntjes door en ging voor de tweede
jfran, omdat er dan wel eens mensen in keer op weg naar het hol van de bun»
"et bos kwamen. Nou, dat kon hij toch zing. Maar ineens kwam uit de bosjes de
e
*
' ruiken, vond Wip. Het was zo bunzing te voorschijn. Wip schrok ge»
aa
rdig om eens een spoor te volgen, of weldig en liep wat hij lopen kon,
Dt
n eens heel stilletjes naar de mensen» maar.... „au, au, au!", — daar .beet de
Ambtenaren en vast particulier persojuin te gaan en er een knolletje stelen. bunzing een heleboel haren van Wippie
neel tot maandinkomen ZONDER BORG
L>aar liep hij nu door het bos. Hé, snuf, z'n staart af, „au, au!!"
Wettelijk tarief Vlug en discreet. j
8
nuf, snuf, wat is dat, dacht Wip. Hé, De bunzing dacht, dat hij Wip had. Hij ( Inlicht, en afwikk. mondel. of schrittel. j
Ze
Rotterdam-C.: Mauritsweg 45;
g, dat spoor is niet zuiver en wat een keek, maar hij had een hele pluk haren
tar
Anisterrtani-C.: Sar plint i.vt raat 30;
e afdrukken in het zand. Wacht, die in zijn bek. Van dat ogenblik maakte , 's-Gravenhage:
Riviervischmarkt 4.
, *°u hij eens volgen. De reuk werd ster» Wip gebruik. Hij holde weg en met een
e
* r en sterker. Daar kwam hij bij een paar sprongen was. hij z'n eigen hol bin»
'Jol. Zou het een bunzing zijn? Wip ging nen. Moeder haalde gauw dokter Grijs.
Die deed een verband om de staart van
"et hol binnen.
Opeens.... daar stond een bunzing vlak Wip. Toen moest Wipje een paar dagen
v
in bed blijven. Toen hij weer beter was,
°or hem.
"Ha! een konijn," zei de bunzing, maar was hij voor goed van zijn ongehoor»
v
°or hij verder iets kon zeggen, was Wip ' zaamheid genezen.
me
Piet Vink, 10 jaar.
t een gil weggehold.
Cereslaan 22, Bussum.
£*e bunzing keek lelijk op zijn neus, hij

ip, het ongehoorzame

D/e nare

HOOFDPIJN
Laat U toch niet kwellen
doorzoo'n nare drukkende
hoofdpijn of 'n migraine,
die weer Uw dag vergalt!
Zoodra zich 'n begin van
hoofdpijn openbaart neem
d i r e c t 'n "AKKERDE"
Binnen een kwartier voelt
Ge de hoofdpijn dan van U
wegtrekken, weldra voelt
Ge U dan prettig en frisch.

Heem'n

Koopt bij
onze adverteerders

AVONTUREN V A N K A R E L T J E K R A A N
Kereltje en de bal

•

Een grappige tekenfilm

•

Beeld: Jan Lutz

Regie en tekst: N. J. P. Smith

AKKERTJE
De Nedèrlaridsche Pijnstiller
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GESCHAFTSSTELLE DER BÜCHERGILDE GUTENBERG
"Kaatsebal

ik heb je al."

„Kan je het met één hand?"

Die Gildebücher bringen Freude am Feierabend. Für den
geringen Monatsbei+rag von 70 ets. erhalten die Mitglieder im Vierteljahr ein Buch nach freier Wahl: zeitnahe
Rornane.

Lebensbeschreibungen,

abenteuerliche.

beleh-

rende und lustige Bücher bekantiter Autoren in meiïterhafter Ausstattung.

Ai.einvertr.eb

/ ur

die

N ieder lande:

„VREUGDE EN ARBEID"
Offizietles,

Organ des Zentra-amtes tut internationale
Soziatgestaltung

Die Zeitschrift im Vierfarbendruck erscheint für die Nie-

Lekkere soeptmetsballen

derlande textlich in niederlandisch, deutsch und französisch. Jahresbezugspreis fl 15.— für 12 Hefte einschl.
Porto und Verpackung.

„NEUE INTERNATIONALE RUNDSCHAU DER 4RBEIT"
Herausgeber

Zentralamt

für

internationale

Sozialgestal-

tung in Zusammenarbeit mit dem Wissenschafrlichen Institut für Arbeit.
Die. ZeiTscrrift erscheirt vierteljahrlich emmai zum Jahrespreis von fl 4.80 excl. Porto

VERLAG DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT
AMSTERDAM C.

*

KALVERSTRAAT 116—118

TEL 47829

ik hem te pakken krijg!"
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EEN MUZIEK-, ZANG- EN DANSPROGRAMMA

van 8—10 uur: personen boven 13 Jaar.
Rotterdam: Sportfoudsenbad, v. Manenstraat (iedere Maandagavond) in drie
groepen:
van 19.30—20.30 uur: kinderen t/m 13
J. en begeleiders;
van 20 —21
uur: kinderen en volwassenen;
van 20.30—21.30 uur: personen
boven
13 jaar.
Oostelijk Zwembad, Vredenoordlaan:
ledere Maandagavond:
van 20.30—21.30 uur: personen boven 13
jaar;
ledere Donderdagavond:
van 19.15—20.15 uur: kinderen t/m. 13
j. en begeleiders.
Venlo: Sportfondsenbad (iedere Dinsdagavond ) :
van 7.30—8.45 uur: heren;
van 8.30—9.45 u u r : dames.
IJmuiücn Oost: Overdekt Zwembad „Velserbad":
Iedere Dinsdagavond:
van 20—21 uur: voor kinderen t/m 13
jaar en begeleiders;
van 21—22 uur: voor personen boven
13 jaar.
Zaandam: Sportfondsenbad „Zaanland",
Mauvestraat:
ledere Dinsdagavond:
.van 19—21 uur: voor kinderen en volwassenen.

B.
Met medewerking van: Gerard Lebpn en
zijn Nederlands Radio-Orkest; Ba'rtoes,
de populaire radio-huniorist; Fantasio,
de muzikale clown; Han en Black,
vrolijke zangers; De Pico's, accordeonvirtuozen; Alexandra en Norel, het
elegante danspaar.
De toegangsprijs bedraagt 50 cent voor
leden N.V.V. en huisgenoten en 75 cent
voor niet-leden.
MAASTRICHT
ZONDAG 22 JUNI
Stadsschouwburg; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: L. Sullot, Aert van
Trichtweg 36, J. L. Buiiters, Kesselkade
40; Brouwersweg 53; J. A. Verstappen,
St. Antoniusstraat 19; L. Corsius, Hoogfrankrijkstraat 42; J. Feenstra, Frankenstraat 28; de boden van de aangesloten vakbonden en 's'avonds aan ae
zaal.
SITTAKD
MAANDAG 23 JUNI
Ober Bayern; aanvang 7 uur n.m.
Kaartverkoop: W. Rappagne, Odastr. 27;
A. de Valk, Vouwerstraat 8, Sittard;
J. de Koning, St. Jozefstraat 19, Sittard; ,,Glück Auf", Burg. Lemmensstr.
87, Geleen; J. Huntelerslag, Timorstraat
71, Geleeu; Kluwstra, Rijksweg Zuid 14a,
Geleeu; Dorenbosch, Kerkhoflaan 43.
Geleen en 's avonds aan de zaal.
HEERLEN
DINSDAG 24 JUNI
Schouwburg; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: A. Jonker, Nieuwstraat 7,
Heerlen, boden vakbondsafdelingen .en
's avonds aan de zaal.

ROERMOND
WOENSDAG 35 JUNI
Royal Theater; aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: A. B. Plak, Scheidingsweg 28 en aan de zaal.
VENLO
DONDERDAG 2G JUNI
'Rembrandt Theater; aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: A. Mazeth, van Laerstr.
35; penningmeesters der
aangesloten
vakbondsafdelingen en 's avonds aan de
zaal.
EINDHOVEN
VRIJDAG 27 JUNI
Gebouw Voorwaarts: aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: M. J. Griep, Edelweisstr.
134; Gebouw Voorwaarts, Stratumsedijk
35;
boden
vakbondsafdelingen
en
's avonds aan de zaal. '
DEN BOSCH
ZATERDAG 28 JUNI
Casino; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: C. Schreuders. Zuidwal
46; C. Pieters, Van Uselsteinstraat 18 II;
boden vakbondsafdelingen en 's avonds
aan de zaal.
TILBURG
ZONDAG 29 JUNI
Stadsschouwburg; aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: M. de Groot, Walvisstraat
10; bestuurders en boden vakbondsafdelingen en 's avonds aan de 'zaal.
BREDA
MAANDAG 30 JUNI
Sociëteit Concordia; aanvang 7.30 u. n.m.
Kaartverkoop: P. K. Veraart, Brederodestraat 12; A. Spruit, Spadestraat 53;
penningmeesters en boden vakbondsafdelingen en .'s avonds aan de zaal.

KINDER VARIÉTÉVOORSTELLINGEN
„Vreugde en Arbeid" brengt voor de
kinderen „Nu eens wat anders". Een
aardig programma vol afwisseling, beschaafd en grappig. Met medewerking
van: RENYO, de muzikale clown; ALBO
en ANITA, zeepbellenjongleurs; ROBBY,
de rekenende hond; met tot slot het
optreden van 100 kleine mensen in
HET EERSTE NEDERLANDSE MARIONETTENTHEATER.
Dé toegangsprijzen bedragen 15 cent
voor kinderen en 25 cent voor begeleiders
HAARLEM
— V R I J D A G 20 JUNI
Zaal Haarlemse Kegelbond. aanvang
4.45 uur n.m.
Kaartverkoop:
Districtshuis
N.V.V.,
Kruisweg 74; Arbeiderspers, Kruisstraat
17; de secretarissen der aangesloten
organisaties en aan de zaal.
DRIEBERGEN
MAANDAG 23 JUNI
Nutsgebouw; aanvang 5 uur n.m
Kaartverkoop: G. Gerritsen, Oosthuyzerlaan lla; A. Gerritse, v. d. Meulenstraat 51; M. v. d. Berg, Arnh. Bovenweg 103; T. v. Arum, Oosterdwarslaan
18; G. Sikking, Boschstraat 129 en aan
de zaal.
H1LTHOVEN
DINSDAG 24 JUNI
Zaal Café Sportlust; aanvang 5.3O uur
n.m.
Kaartverkoop: J. W. Beckers, N. Houdringenlaan 9, Bilthoven; W. Vlek,
Nieuwstraat 39, De Bilt; C. v. d. Baan,
Rozenstraat 2, De Bilt; v. Meerten,
Looydijk 116, De Bilt; J. Mulder, Konijnenlaan 11, Bilthoven; G. Klok. Hertenlaan 42, Bilthoven; K. Ch. Kramer,
Korhoenlaan 23, Bilthoven en aan de
iaal.
«ÏEIST
WOENSDAG 25 JUNI
Verenigingsgebouw; aanvang 2.30 u. n.m.
Kaartverkoop: J. J Schaareman. Nic.
Beetslaan 35; B. v. d. Meulen, Minckelerslaan 12; A. Backer, de Wetlaan 63;
W J. van Dijk, Dr. Schaepmanlaari 64;
H. Smits, Koppelweg 20A; H. Veldhuis,
v. d. Merschlaan 5 en aan de zaal
LEERSUM
DONDERDAG 2Ü J U N I
Zaai Van Soest; aanvang 4.30 uur n.m.
Kaartverkoop: G. Hulshof. Donkerstraat
B 443, Amerongen; H. Blankesteijn;
Henzen; G. van Ingen; G. Willemsen:
C. B. ter Burg en aan de zaal.
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UTRECHT
ZATERDAG 28 JUNI
N.V. Huis, Oude Gracht; aanvang 3
uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Utrecht,
Oude Gracht 245; Boekhandel Arbeiderspers; de secretariaten der aangesloten
organisaties; Sigarenmagazijn Pallieter,
Beethovenplein 1; Steenweg 21; Nachtegaalstraat 56; Sigareumagazijn Donkers. Gansstraat 3b, allen te Utrecnt en
aan de zaal.

ontwikkeling
GOEDKOOP ZWEMMEN VOOR LEDEN
VAN
HET N.V.V. KN
HUN HUISGENOTEN.
Amersfoort:
Bisschopsweg Sportfondsenbad (iedere Dinsdagavond) van 8—10
uur.
Amsterdam: Sportfondsenbad Oost 'Linnaeusstraat);
ledere Dinsdagavond:
van 6— 8 uur: kinderen t/m 13 jaar
en begeleiders;
van 8—10 uur: personen boven 13 jaar.
Sportfondsenbad West (bij de Jan
Evertsenstraat:
ledere Dinsdagavond:
van 7— 8 uur: kinderen t/m 13 jaar
en begeleiders;
van 8—10 uur: personen boven 13 jaar.
Zuiderbad (Hobbemastraat):
ledere Dinsdag- en Donderdagavond:
van 7.15—8.15 uur: kinderen t/m 13
jaar en begeleiders;
van 8.30—10.30 uur: personen boven 13
jaar.
Eindhoven: Sportfondsenoad, Stratumsedijk (iedere Dinsdagavond):
van 7— 8 uur: kinderen t/m 13 jaar
en begeleiders;
van 8—10 uur: personen boven 13 jaar.
Den Haait: Bosbad, Amalia van Solnir
straat (iedere Woensdagavond):
van 6— 7 uur: kinderen t/m 13 jaar
en begeleiders;
van 7— 8 uur: personen boven 13 jaar.
Haarlem: Sportfondsenbad, Frederikspark (iedere Dinsdagavond):
van 7— 8 uur: kinderen t/ra 13 jaar
en begeleiders;

Groningen: Noorderbad, Oosterhamrlkkade. 6 (iedere Dinsdagavond):
van 18—19 uur: kinderen t/m 13 jaar
en begeleiders;
van 19—21 uur: personen boven 13 jaar.
Leeuwarden: Leeuwarder Overd. Zwembad, Jacob Catsstraat l (iedere Woensdagavond ) :
van 19.30—20.30 uur: kinderen t/m. 13
j. en begeleiders;
van 20.30—21.3O uur: volwassenen.
Delft: Sportfondsenbad:
ledere Dinsdagavond:
van 19—20 uur: voor kinderen en volwassenen.

Leiden: De overdekte Leidse Bad- en
Zweminrichting Haarlemmerstraat:
Dagelijks toegankelijk voor leden N.V.V.
en huisgenoten. .
De toegangsprijs bedraagt hier 15 cent
per lid en per bad.
Maastricht: Sportfondsenbad: Tot nadere aankondiging:
ledere Maandagavond:
van 21—22 uur: voor dames;
ledere Dinsdagavond:
van 21—22 uur: vóór heren.
De toegangsprijs bedraagt 15 cent per
persoon per bad
De toegangsprijs voor georganiseerden
en hun huisgenoten bedraagt voor de
onder A vermelde plaatsen 10 cent voor
kinderen t/m 13 jaar en werklozen en
15 cent voor personen boven 13 jaar en
voor de onder B vermelde plaatsen respectievelijk 12i en 17-i cent.
Men diene badgoed, handdoek en zeep
mede te brengen.

ffultuutfillm vet.tonin.gen
te "Pen Tjimg
Voor
alle
cultuurfilmvoorstellingen,
welke elke Zondagochtend om 12 uur
precies onder auspiciën van de Cultuurfilmcentrale zullen plaats vinden In het
Studio Theater, Kettiugstraat te Den
Haag, geldt voor de leden van het N.V.V.
eveneens de bijzondere toegangsprijsregeling, d.w.z. op vertoon van het lidmaatschapsbewijs kunnen de leden aan
de kassa van het theater tegen gereduceerde prijs toegang verkrijgen, in die
zin. dat men'een toegangsbewijs zal ontvangen, dat recht geeft op een plaats
één rang hoger da'n waarvoor men betaalt. De te vertonen films worden
iedere Donderdagavond per advertentie
ui de Haagse dagbladen aangekondigd.

MET „VREUGDE EN ARBEID" ER OP UIT
Kenen en vacant ie*
Naar Zandvoort
Kaarten a ƒ 0.55 per persoon verkrijgbaar, rechtgevende op: rijwielstalling,
bad en één consumptie en alle aan het
bad verbonden comfort, voor hen. die
slechts één uitgaansdag tot hun beschikking hebben.
Weekeinde in het Grand Hotel, tegen
de uiterst lage prijs van f 6.30 per
persoon.
Verblijf van minstens 3 dagen in het
Grand -Hotel a ƒ 3.50 per persoon per
dag.

i: Bezoek aan het Koloniaal Museum. Beluisteren van gamelanbespeling en rondleiding door museum
Samenkomst om 11.45 uur voor het Koloniaal Musexim. Einde ongeveer 17.30
uur. Kosten ƒ 0.25.
22 J u n i : Fietstocht naar Zandvoort met
bezoek aan het Noorderbad. Kosten met
inbegrip" van fietsenstalling, gratis consumptie en bad ƒ O 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 Leiüseplein. Terug ongeveer 6 uur.
28/29 Juni: Fietstocht naar Over-Holland bij Nièuwersluis. Vertrek 15.30 van
Leidseplein; terug Zondag 29 Juni om
19 uur. Overnachtingskosten ƒ 0.60: voor
eten en drinken dient zelf gezorgd te
worden. Vooraf aanmelden bii Inlichtmgenbureau ..Vreugde en Arbeid". Leidseplein

Distnbutiemaatregelen in de
Natuurvnendenhuizen en
de Troelstra-Oorden
De distribatiemaatregelen
voor
het
hotel- en pensionbedrijf gelden ook voor
onze vacantiehuizen. Zonder
bonnen
.dus geen maaltijden. Wie derhalve
reeds plaatsen besproken heeft of alsnog van plan is van één onz^r huizen
gebruik te maken, dient de onderstaande opgave nauwkeurig te lezen en
eventueel uit te knippen.
WARME
[MAALTIJDEN (Natuurvriendenhuizen en Troelstra-Oorden):
a. voor , een warme maaltijd met vlees,
l vleesbon;
b. voor een warme maaltijd
zonder
vlees, doch met l of 2 eieren (vegetariërs), respectievelijk l of 2 eierbormeii;
c. 1bovendien voor elke warme maaltijd
(al of niet vegetarisch) boter-wisselbounen.
Boter-wisselbonnen zijn aan alle distributiekantoren verkrijgbaar tegen inlevering van een gewone boterbon (voorzover voorradig ook in onze gebouwen),
BROODMAALTIJDEN (Troelstra-Oorden.)
a. voor de maaltijden Is men verschul-

digd voldoende brood- en boter bonnen.
Met brood, zowel als boter, moet men
uitkomen. Voor een hele week logies
kan ook een hele boterbon worden Ingeleverd;
b. vleeswaren als broodbelegging alleen
voor zover voorradig en tegen inlevering
van vleeswarenbonnen.
BROODMAALTIJDEN (Natuurvriendeahuizen):
a bereidt men deze zelf, dan moeten
alle benodigdheden worden medegebracht;
b. voor door de huizen bereide maaltijden is men verschuldigd voldoende
brood- en boterbonnen. Met brood, zowel als boter moet men uitkomen. Voor
een hele week logies kan ook een hele
boterbon ingeleverd worden
c. vleeswaren als brood belegging alleea
voor zover voorradig en tegen inlevering
van vleeswarenbonnen.
Velen zal het moeilijk zijn bij het
maken van b.v, een weekeinde een hele
boterbon op te offeren voor het verkrijgen van 50 wisselbons. die uitsluitend buitenshuis te gebruiken zijn. In
zxüke gevallen is er niets tegen, dat
men zelf een beetje boter medebrengt
om de boterhammen te besmeren.
Zelfkokenüe logé's doen goed ter plaatsa
naar de wijze van koken te Informeren,
• zoals gas- of kolenverwarmmg. Gevulde
primussen
bestaan
natuurlijk
niet
meer
Men zorge er steeds voor over geldige
bonnen te beschikken en volge nauwkeurig alle mededelingen, betreffende
distributie. Voor grutterswaren, thee en
koffie behoeven voorlopig nog geen
bonnen te worden ingeleverd bij een
verblijf korter dan 5 dagen. Zelfkokers
dienen echter alles mede te brengen
ledere logé denke nu nog meer dan in
andere jaren aan het medenemen van
zeep en handdoeken.
Nu ook melk en'aardappelen op de .bon
zijn, doet men goed alle distributiebescheiden mede te brengen

Zomerhms/es 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 electrisch
licht. Geen gas of waterleiding. Pomp
aanwezig.
De „Eekhoorn is reeds voor net gehele seizoen verhuurd, terwi.il voor .,De
Woudduil" nog enkele weken beschikbaar zijn. ,,De Woudduif" bevat een
huiskamer; 3 slaapkamers, leder met 2
éénpersoonsledikanten; een keuken met
complete inventaris: fornuis en enige
petroleumstellen; een mooie veranda
en eveneens een schuur voor berging
'van bagage, rijwielen enz. De huurprijs voor ,,De Woudduif" bedraagt:
Juni ƒ 60.—; 1—15 Juli ƒ 40.—; 16 Juli—
15 Aug. f 125.—; 16 Aug.—31 Aug.
ƒ40.—; Sept. ƒ60.—; overige maanden
ƒ 35.—.
Inlichtingen en aanmeldingen vooral
aan N.V.V. District Amsterdam, Frederiksplein 14; de aangesloten organisaties en Inlichtingenbureau „Vreugde en
Arbeid", Leidseplein, Amsterdam.

