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MELKI TJb.c-gevaar dreigt

LIJN
gen werkgever. Bereid tot loonsverhoging? Goed! Maar dan ook ee
\I an een dichter uit de zestiende eeuw zijn de bekende regels
collectief contract opgesteld met de vakbonden, zodat een reeb*8'
' afkomstig: „Och, waren alle mensen wijs en deden daarbij wel,
geldige verdeling van dé bedrijfsopbrengst wordt verkregen. Da
de wereld waar' een paradijs, nu is zij vaak een hel". In de zestiende
contract zal bezien worden door de Rijksbemiddelaars en zal worde
eeuw waren de toestanden dus al niet idealer dan in de twintigste.
vergeleken met de prijzenpolitiek met den Gemachtigde voor (
Ook die wereld, die zich destijds ontworstelde aan de middels
Prijzen, zodat kan worden vastgesteld, of de nieuwe lonen &ef
eeuwen, werd verscheurd door tegenstellingen en zag een nieuwe
verstoring brengen in het zo naarstig nagestreefde en het zo moeiüJ
orde groeien. Het was de'tijd van het opkomende Protestantisme,
te bereiken prijzen=evenwicht.
de tijd van het ontstaan der Europese mogendheden en voor ons
Wij mogen dat evenwicht geen ogenblik uit het oog verliezen, w^o
land de tijd van ontluikend nationaal bewustzijn.
onder de tegenwoordige, moeilijke economische omstandigheden
Wat ook veranderd is in die vier eeuwen, de mensen zelf veranderen
er maar heel weinig nodig om een gevaarlijke spanning in de \
niet zo hard. Wijsheid, weldoen, ach, het zijn eigenschappen, die
te veroorzaken. Alles moet met kalm overleg en met inachtnenU11''
ook thans meer gevraagd dan aangeboden worden en de arbeiders
van alle factoren, die door de beslissing worden beïnvloed, worde
weten daarvan mee te praten. Daarbij komt dat het weldoen, d.w.z.
behandeld en dit zou niet het geval zijn, wanneer een ondernern 6
het goed handelen tegenover onze mede*mensen, lang niet altijd een
op eigen initiatief en alleen rekening houdend met zijn persoonlij"
eenvoudige opdracht is. Men kan zeggen, dat het weldoen nooit
omstandigheden een besluit neemt, ook wanneer dat besluit op zicheen nuttig resultaat zal opleveren, als er. geen wijsheid mee gepaard
zelf den betrokken ondernemer siert. Een geval als dit heeft zicj
gaat. want de wijsheid beslist erover of een goed bedoelde hande*
onlangs bij de landarbeiders voorgedaan en het kost moeite
ling al dan niet een werkelijk goed gevolg zal hebben. Hoe dikwijls
betrokkenen duidelijk te maken, dat hun besluit wel royaal,
zien we immers niet, dat goed bedoelde pogingen in de practiik van
ook te liberaalseigenmachtig voor deze tijd is.
he v leven op niets uitlopen en dat komt dan meestal, doordat met
Dat dé vakbonden overige^8
onvoldoende wijsheid werd op«
niet stilzitten, weet ieder va
getreden.
bondslid. Overal zijn besprek'11
Hef symbool
Wijsheid, dat betekent kennis
gen aan de gang over de verbete'
van mensen en omstandigheden
e vijf vingers van de hand maken de vuist. En dat vuisten nodig zijn
ring van de arbeidsvoorwaarde11
en dat betekent dus het in aan*
voor de plaats onder de zon en voor de dagelijkse strijd om het
en de arbeiderstoestanden. Sys*6
merking nemen van alles wat op
beslftan. weten- alle arbeiders. Het is dan ook geen wonder, dat de vuist
matisch worden de collectie^6
de goede daad en de goede be=
zo dikwijls als symbool voor de arbeid wordt gebruikt, want in de greep
arbeidscontracten bezien en aafl
doeling van invloed kan zijn.
van de vuist liet de hamer of de ploeg; in de kracht van de vuist uit zich
gepast bij de nieuwe omstandin'
Heel merkwaardig komt dat tot
denken en willen van het scheppende volk.
heden. In zeer veel bedrijve
uiting bij verschillende loon*
zijn
loonsverhogingen toegestaai1
onderhandelingen. Er zijn onder(d.w.z. toegestaan door de over'
nemers - - en uiteraard zijn het
Een vuist wordt gevormd door de hand met alle vijf vingers. AUe vijf!
heid),
terwijl in vele ander 6
de slechtste niet — die op het
Wie een vuist wil maken, kan de pink evenmin missen gis de wijsvinger of
onderhandelingen aan de garif
ogenblik goed verdienen en die
de duim, al heeft iedere vinger een eigen waarde en een eigen betekenis.
zijn. Doch al dit werk geschied*
gaarne bereid zijn hun personeel
Ah het gaat om kracht, dun .kan die kracht alleen verkregen worden door
in een sfeer van rust en bezofl'
daarvan mee te laten profiteren.
de aansluiting van de vijf vingers; zonder eenheid geen kracht, zonder
kenheid,
die juist nu nodiger $
vingers geen vuist.
Zij steken de hand in de zak en
dan
ooit.
Kon men vroeger nO»
geven uit vrije wil een min of
in een bepaald bedrijf een bes»1»
meer belangrijke loonsverhoging.
De Nederlandse arbeider heeft zijn vuisten nodig en de vuist van den
sing' nemen betrekkelijk ona1'
Voor de betrokken arbeiders is
Ntderlandsen arbeider is hel N.V.V., want het vakverbond geeft kracht
hankelijk van wat er verder '
dat iets heel prettigs, maar nu
dooi eenheid en tegelijk symboliseert het vakverbond de eenheid van de
de wereld gebeurd, op het og^|
komt de vakbond en vervolgens
Nederlandse arbeid. Maar dit symbool klopt toch niet geheel met de wer=
blik
is dat volstrekt onmogel'J"
het College van Rijksbemidde'ktüjkheid, want er zijn nog talloze ongeorganiseerden en er staan nog
en
ontoelaatbaar.
laars er tussen. De toestand is
belangrijke vakbonden en vakcentralen buiten het N.V.V. Zolang die
Wij weten immers, dat er evefl'
immers niet meer zo, dat de
toestand voortduurt, mist de vuist van de Nederlandse arbeid een deel
wicht, moet zijn tussen prijzen e'
ondernemer op eigen gezag han*
van zijn kracht. Daarom moeten wij er allen met kracht naar streven,
koopkracht. Als de prijzen S$f$
dat de symbolische eenheid van de Nederlandse arbeid in het N.V.V.
delen'kan al naar stand van wel*
gen, kunnen wij met ons 1°°
willendheid en welvarendheid.
minder doen. Als ons loon stij1- '
Want die ondernemer heeft zich
worde tot werkelijkheid
moeten wij op de duur de pr'-\
thans te beschouwen als een
zen verhogen. Als
onderdeeltje van het gehele
onvermijdelijk
is,
zoals
op
het
ogenblik
het geval is, moeten de lofl e
productieproces en dat onderdeeltje moet blijven passen in het
daarmee in overeenstemming worden gebracht, omdat ander
totaal, anders gebeuren er ongelukken en daarom kan met een wille»
ondragelijke spanningen optreden. Het spreekt van zelf, dat dit &
keurige loonsverhoging evenmin genoegen worden genomen, als met
taak is, die alleen met uiterste voorzichtigheid tot een goed eind
een willekeurige loonsverlaging.
kan worden volbracht.
\ A / anneer de lonen op een bepaald punt verhoogd worden, worden
Bij deze taak hebben de vakbonden, die zich reeds sinds jaren oil '
* * daardoor in vele gevallen de productiekosten van de artikelen
wikkelen in de richting van sociale organen van de grootste beteK '
ook vergroot, hoewel dit lang niet altijd het geval behoeft te zijn.
nis, een belangrijk deel op hun schouders genomen. En het succe!)'
Waarschijnlijk zal de ondernemer, die het .hogere loon wenst uit te
dat zij daarmee bereiken (ook ten aanzien van de werklozen, ie
keren, van oordeel zijn, dat hij dit hogere loon kan betalen zonder
positie dezer dagen belangrijk is verbeterd) bewijst, dat zij
de prijzen van zijn producten te verhogen. Hij begrijpt dus niet
recht mogen verlangen, dat geen loon wordt vastgesteld dan n ,
waarom men zich ermee bemoeit, als hij de arbeiders een gróter
voorkennis van en in overleg met de vakorganisaties. Socialisme
geen particuliere liefhebberij, maar sociale rechtvaardigheid
deel van de pobrengst van zijn bedrijf wil geven. Voor zichzelf
.'vrucht van gemeenschappelijk genomen besluiten.
beschouwt hij die loonsverhoging als een daad van sociale rechts
'vaardigheid en hij voelt zich gekrenkt, wanneer zon royaal gebaar
niet alleen wordt afgewezen, maar zelfs afgekeurd.
Toch kan het niet anders dan zo geschieden, want hief gaan wel*
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doen en wijsheid niet samen. Dat wil niet zeggen, dat de arbeiders
ENIGINGEN.
Hoofdredacteur van het algemeen gedeelte van „Arbet
geen hoger loon kunnen verdienen en dat wil evenmin zeggen, dat
fl
de vakbonden niet steeds klaar staan om voor de arbeid een recht'
is: C. F Roosenschoon, Amsterdam. Voor de inhoud der inlegbladen ü
#•
vaardiger deel van de maatschappelijke rijkdom te verkrijgen, —
verantwoordelijk de daarop vermelde redacteuren. Verschijnt iedere
.0"
integendeel, nog steeds is het zo, dat de vrucht van de arbeid op
Adres redactie en administratie: Hekelo'eld 15, Amsterdam-C. Te
een zeer onevenredige wijze wordt verdeeld. Maar juist omdat \ v j,
ƒ'
38811 Postbus 100. Abonnementsprijs voor niet-leden van het
vakbondsmensen, daarvan overtuigd zijn, wensen wij niet af te
f2.50 pee jaar. Giro 21876. Losse nummers 7% ets.
hangen van het goede hart of een royaal gebaar van een willekeur^
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ie ons vruchtbare boerenland
doorkruist, ziet hier en daar
naast de boerderijen een vriendelijk
prieeltje staan en hij, die niet weet
wat dat betekent, zal wellicht zeggen:
„Wat een goede gedachte om een
draaibaar tuinhuis j e te bezitten. Men
kan er de wind uitsluiten en men kan
er de zon in opvangen." Maar zo onschuldig zijn deze prieeltjes niet, want
zij zijn geen tekenen van gezondheid, doch van ziekte
Wie in zo'n prieeltje binnenstapt,
vindt daar meestal een ziek kind
Soms bleek en smalletjes, soms met
een al te hoog kleurtje op de wangen.
Het zijn patientjes, die aan tuberculose lijden: kinderen, die reeds in
hun jonge jaren slachtoffer zijn geWorden van deze hardnekkige infectie. Het is goed, dat die tuinhuis j es
er zijn; zij geven tenminste een kans
op herstel. Ze zijn oneindig veel beter dan de meestal donkere en bedompte kamers van onze oude boerderijen en door licht en lucht en rust
is de t.ta.c. nog het beste te bestrijden.

Maar — ze moesten er niet zijn, want
de t.b.c. kan nog veel verder worden
weggedrongen dan reeds het geval is.
Laten wij hier aanstonds aan toevoegen, dat ons land op het gebied van
de tuberculose -bestrijding een uitstekend effect maakt. In 1913 stierven
bij voorbeeld in ons land op iedere
tienduizend inwoners ruim 14 aan
tuberculose. In 1925 was dit aantal
reeds gedaald onder de 10. In 1930
schommelde het tussen 7 en 8, in
1935 bedroeg het iets meer dan 5 en
in 1939 werd een laagterecord bereikt
met ruim 4. De t.b.c.-sterfte is dus in
25 jaar zeer sterk verminderd.
Betere woningen, verhoogd welvaartspeil van de gehele bevolking, vermindering van het drankmisbruik en behoorlijke organisatie van de gezondheidszorg hebben gezamenlijk dit
resultaat bereikt, maar wrj zijn nog
niet tevreden en wij mogen niet
tevreden zijn, voordat de tuberculose
als volksziekte is verdwenen.
Het is geen utopie -- dit kan! Hoe
eerder de ziekte wordt herkend en
hoe meer infectie-haarden er worden
onderdrukt, des te minder ziektegevallen zullen er komen. En wie wel
eens in zijn onmiddellijke' nabijheid
een geval van t.b.c. heeft meegemaakt,
weet, welk een stroom van leed daardoor wordt voorkomen. Is er iets triesters denkbaar dan een jong kind,
d
at nog een heel leven voor zich heeft
en dat vrijwel geen hoop mag koestere
n, omdat zijn lichaam van binnenuit wordt verteerd door die hardnekkige bacillen.
Wij pleger! al te veel te veronderstellen, dat het leven op het land zo ge-

zond is, en dat de gezondheidstoestand op het platteland dus beter zou
zijn dan die in de steden. Maar dat is
een misvatting. Het leven en werken
in de buitenlucht is wel gezond, maar
het wonen met grote gezinnen In
onvoldoende behuizing is daarentegen een kweekplaats van besmetting.
Daar komt nog bij. dat het welvaartspeil van onze plattelandsbevolking
over het algemeen veel te laag is, terwijl de kleine boeren en arbeiders
vrijwel geen cent durven uitgeven
voor eigen levensstandaard, omdat zij
alles moeten sparen voor pacht of
hypotheek of voor het kopen van het
zo vurig begeerde hoekje grond. Alles
wordt daaraan opgeofferd, tot gezondheid en opleiding van de kinderen
toe
Het aantal t.b.c.-gevallen is op onze
dorpen dan ook nog veel te hoog.
Daar komt nog bij, dat de infectie
thans op het land groter is dan in de
steden, doordat in de dorpen en op

sumptiemelk met
zich mede.
Reeds daardoor
worden
enorm
veel schadelijke
kiemen gedood.
Bovendien oefent
de consumptiemelkcentrale, het lichaam, dat de
voorziening
met
consumptiemelk
regelt, een sterke aandrang op
haar leden uit om de rundertuberculose te bestrijden. Iedereen,
die consumptiemelk wil leveren rm-etf
meedoen aan deze bestrijding. De
resultaten, vooral in Friesland, hebben aangetoond met welk een snelheid de tuberculose onder het rundvee kan verdwijnen, wanneer alle
boeren meewerken.
Wij stellen dus geen onmogelijke eis
als we zeggen: „De runder-t.b.c. moet
binnen tien jaar totaal uitgeroeid
zijn"
Zonder enige twyiei zou daarmee net

de boerderijen veel meer gevaar van
besmetting met rundertuberculose bestaat. Men weet, dat de runderen vrij
hevig aan deze ziekte lijden. Nog niet
zo lang geleden moest vastgesteld
worden, dat de melkveestapel rondom
Amsterdam voor niet minder dan 60
pet. besmet was met t.b.c. Gelukkig
is dat niet in het gehele land zo, maar
omstreeks 1925 was toch zeker een
kwart van al onze koeien behept met
deze infectie. De consumptiemelk, die
naar de steden gaat, wordt altijd gepasteuriseerd, omdat ze anders het
lange vervoer niet zou kunnen verdragen. Op het land daarentegen werd
veel rauwe melk gedronken en vooral
ook karnemelk van ongepasteuriseerde room. Het is gebleken, dat deze melk
en karnemelk een groot gevaar van
infectie met zich meebrengen, terwijl
ook het werken in stallen, waar tuberculeus vee staat, het verspreiden van
de bacillen der rundertuberculose
onder het stalpersoneel sterk bevordert.
De rundertuberculose is wellicht nog
gevaarlijker dan de normale tuberculose der mensen. Zo moet bijvoorbeeld het aantal gevallen van hersenvliesontsteking buiten de grote steden
in niet minder dan 46 pet. van het
totaal door
rundertubercelbacillen
worden veroorzaakt. Deze runder-t.ta.c.
is dus wel een vraagstuk, dat dringend om voortdurende aandacht
vraagt.

totaai aantal gevallen in ons land opnieuw belangrijk kunnen worden verminderd en dat is van des te groter
belang, nu in deze oorlogstijd de vatbaarheid voor de wekte groter wordt
ten gevolge van de magere voeding.
Het kan ons, N.V V.-leden, allen tot
voldoening stemmen, dat het Verbond
reeds enkele jaren krachtig meehelpt
bij de bestrijding van de t.b.c. In 1936
werd het N.V V.-Fonds voor t.b.c.-bestrijding opgericht, waaraan langzamerhand bijna alle vakbonden ziin
gaan deelnemen en waarvoor op het
ogenblik een en een kwart cent per

Gelukkig zijn we daarmee bezig. De
standaardisatie van de melk brengt
pasteurisering van bijna alle con-

lid en per week wordt betaald Deze
leden, hun vrouwen en hun kinderen
tot 13 jaar zijn er zeker van goede,
medische en financiële hulp te genieten voor het geval een van hen ziekmocht worden. Bij sommige bonden
worden ook oudere kinderen geholpen;
dat zijn /bepalingen, die dateren uit
de tijd. dat deze bonden hun eigen
fonds hadden. Deze zeer gunstige
voorwaarden heeft men helaas niet
over de gehele lijn kunnen doorvoeren.
Thans heeft het N.V.V. plannen om.
door aanschaffing van een doorlichtingsapparaat, zoals bij Philips bijvoorbeeld met groot succes wordt gebruikt, de t.b.c.-infecties zoveel mogelijk reeds in hun eerste stadium te
gaan opsporen, waardoor hun bestrijding doeltreffender en goedkoper
wordt en dus met het geld nog meer
kan worden bereikt. Als onze boeren
enerzijds de runder-t.b.c. te lijf gaan
en het N.V.V. van zijn kant .opsporing
en genezing van de infectie onder de
arbeiders krachtig ter hand neemt,
dan kunnen wij zeer zeker steeds
nader komen tot het ideaal : uitroeiing
van de tuberculose. Samenwerking
van de Dienst voor de Volksgezondheid, de Volkshuisvesting, boeren en
arbeiders zal tot dit vurig begeerde
doel leiden. Ook op dit punt staat heti
N.V.V. voor zijn taak.
Linksboven: De melk. stroomt blank en
appetijtelijk in de bus, maar ...... is die
melk gezond?
Rechtsboven: Een koe, die in de Nederlandse melkveestapel niet thuis hoort.

Midden:

Het sanatorium „Zonnestraal"-

in vogelvlucht. Een moacl-in-ïc'iting, doch.

voorkomen is beier dan genzen
Onder: Een lig-tentje bij de boerderij,
droevig bewijs van een hardnekkige t.b.c.-.

besmetting.
(Foto's. „Arbeid."),
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Zaterdag
konden
Douwe,
Sjoerd, Tjeerd en nog drie anderen bij den directeur van de Zuivelfabriek komen en daar werd hun verteld, dat hun loon verhoogd ivas. Dies
was er vreugde in de gezinnen van
de zes arbeiders en zij prezen hun
royale boeren, die wel zo goed waren
rekening te nouden met de hogere
kosten van levensonderhoud. Er werd
trouwens wat verdiend met het vee
en er kon dus wel wat afvallen voor
de arbeiders.Zo royaal waren de boeren niet in
een spontane opwelling geiveest, doch
die verhoging was het gevolg van
langdurige onderhandelingen. Helemaal van harte ging het dan ook
niet. Er kon langs een achterdeurtje
wel weer wat af van die loonsverhoging, want, vonden zij, vóór wat
hóórt wat. De arbeiders kregen het nu
zó goed, dat ze toch eigenlijk wel een
Kleine tegenprestatie konden leveren.
Daar was wel wat op te vinden.
De zes gezinnen woonden in huizen,
die aan de zuivelfabriek toebehoorden en wat was er nu eenvoudiger
dan te bepalen, dat de zes man nu
hunnerzijds weer het royale — maar
evenmin spontane — gebaar zouden
doen tegenover hun werkgeefster, de
coöperatieve fabriek, en van hun verhoogde inkomen 10 stuivers in de
week zouden afstaan voor huurverhoging. Met een variant op Van Alƒ en dachten de boeren: „In een
"beurs zo volgeladen, mist men één,
twee kwartjes niet".
De arbeiders zelf konden zich daar
moeilijk mee verenigen. De lonen
waren al jarenlang niet erg hoog geweest en de uitkomsten van de
fabriek waren daarentegen de laatste
tijd aanmerkelijk verbeterd. De zuivelprijzen waren niet weinig gestegen en het vee werd verkocht tegen
hoge prijzen. Het was dus niet meer
dan billijk, dat de lonen nu ook eens
verbeterd werden. Trouwens, die
verbetering kwam zo maar niet uit
de lucht vallen, die was het gevolg
van een overleg tussen de vakbonden, de werkgevers, de rijksbemiddelaars en den Gemachtigde voor
de Prijzen. M.a.w. deze verhoging
paste volkomen in het kader van het
algemeen bestuur en daarom hadden
Douwe en zijn vijf kameraden recht
op het hogere loon. Dat was geen
douceurtje, geen buitenkansje, hun
door de boeren toegestopt, maar de
vrucht van verstald1'' overleg.
Daarmee hielden de ooeren helemaal
geen rekening, toen zij de huur van
de arbeiderswoningen verhoogden. Zij
vroegen geen ontheffing
van het
huurverhogingsverbod, maar namen
eigenmachtig twee kwartjes terug en
deze eigenmachtigheid nu kon niet
worden toegestaan. De arbeiders wisten beter dan hun patroons, welke
loeg inzake dezen bewandeld moet
worden. Toen het bestuur van de
Coöperatieve Zuivelfabriek niet bereid bleek de huurverhoging ongedaan te maken, gaven zij de. zaak
door aan het Bureau voor Rechtsbescherming van het N.V.V.
Toen moesten de boeren luisteren
naar den rechtskundigen vertegenwoordiger van het N.V.V. in Friesland
en deze heeft de boeren daarna onderricht gegeven in wat wél en wat
niet mag. Hij heeft hun het verschil
aangetoond tussen eigenmachtig optreden en de enig bruikbare weg van
overleg met de officiële instellingen.
De boeren gaven niet aanstonds toe
— waren ze Friezen of waren ze het
.niet! — maar ze wilden toch ook niet
met hun kop tegen de muur lopen
' en het slot van het lied was, dat de
huurverhoging voorlopig
ongedaan
werd gemaakt.
Douwe, Sjoerd, Tjeerd en de drie
anderen blijven dus ongestoord in het
genot van hun hogere loon. Ook die
twee kwartjes voor de huur kunnen
hun niet worden afgenomen, maar...
zij zijn dan ook lid van het N.V.V.
•
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(Vragen voor deze rubriek nctite men rot
den meclisclien medewerker van Het
weekblad .Arbeid" Postbua 100 AmsterJ. Z. te G. Het stijfworden van de kleine
teen en het schuin van elkaar af gaan
staan van de tenen bij uw meisje van 10
jaar in het zwembsd worden i^d^rdpiri
veroorzaakt door kramp in spiertjes van
de voet. Wanneer deze kramp zich zou
uitbreiden tot spieren van de kuit of van
het bovenbeen, komt het kind in diep
water in een gevaarlijke toestand. Geiuklig is dit in de regel niet het geval en
wanneer het'.meisje binnen het zwembad
blijft, behoeft u haar hierom het genoegen van het zwemmen niet te ontzeggen.
Niet zelden ontstaat de neiging tot kramp
door een te groot verlies aan ketikenaoi.it
ten gevolge van overmatig transpireren.
Het drinken van een hartig kopje soep
eens per dag of van thee met een mespunt zout is dan een eenvoudig middel
om kramp te voorkomen.
N. Z. te ? De zweetkliertjes helpen mee
bij het regelen van de lichaamstemperatuur. Ze komen bij een ieder in actie,
wanneer het lichaam te warm dreigt te
worden: het zweet, dat dan wordt afgescheiden, verdampt en koelt het lichaam
af. Of hun werking nodig is. wordt niet
plaatselijk bepaald, maar centraal, d.w.z.
in het centrale zenuwstelsel bevindt zich
een centrum, dat de zweetafscheiding
regelt. Behalve de prikkel van een verhoogde temperatuur kunnen ook allerlei
andere prikkels het zweetcentrum bereiken en tot transpiratie aanleiding geven:
angstzweet, zweten van benauwdheid of
van pijn. Ook eenvoudige nervositeit, b.v.
wanneer men iemand een hand moet
geven, kan tot transpiratie in de hand
aanleiding geven. Men heeft dan een
overgevoelig zweetcentrum. dat reeds op
een lichte prikkel reageert. Voldoende
nachtrust, lichaamsbeweging in de buitenlucht e n . . . een evenwichtig gemoed
kunnen hier wonderen doen.
A. B. te Den H Wallen, of zakken onder
de ogen heeft men veelal bij de geboorte
meegekregen, maar vallen in de regel
meer op bij een tekort aan slaap, en ook
wanneer de nieren hun werk niet naar
behoren verrichten. Men kan het werk
van de nieren aanzienlijk verlichten door
het gebruik van keukenzout bij de toebereiding van de warme maaltijd te beperken.
C. S. V. te A. Vriendelijk bedankt voor
uw mededeling.
N. N. te S. Uit uw lange brief, waarvoor
ik u hartelijk dank zeg, maak ik in de
eerste plaats op. dat u begonnen cent
van de omstandigheden, waarin u bent

geraakt, te maken, wat er van te maken
valt. Het gaat er voor u immers om, nu
u zich niet meer kunt verplaatsen, alleen
met behulp van hoofd en handen een bestaan voor vrouw, kinderen en uzelf te
veroveren. Hierbij zult u waarschijnlijk
voorlichting en hulp nodig heoben.
Schrijft u eens uitvoerig aan het Bureau
voor Rechtsbescherming van het N.V.V.
Hier zult u bii den amWenirtr. die alles,
wat niet steun, arbeidsbemiddeling en
werkverruiming samenhangt, behandelt,
een gewillig oor vinden.
R. F. te U. Zonder onderzoek kan ik over
de breuk van uw zoontje niet oordelen.
De kans bestaat, dat de breukpoort zich
in de loop van de afgelopen twee jaar
heeft gesloten. .
C.. K. te 's-Gr Inderdaad is bij een longaandoening het gebruik van- vitamine C
gewenst in een hoeveelheid van tenminste 100 mg en hoogstens 300 me per dag.
De door u genoemde CCC-tabïetten bevatten 15 mg per tablet.. 8 a 10 tabletten
per dag zou uw zoon hiervan dus moeten
gebruiken. In, de komende weken zal hij
goedkoper aan deze hoeveelheid komen,
wanneer u op zwarte bessen voor hem uit
gaat. Deze bevatten n.l. 160 mg vitamine
C per 100 gram. Hij kan dus met l a 2
pond in de week volop in zijn behoefte
voorzien.
Rode bessen bevatten veel minder vitamine C. n.l. ongeveer 30 mg per 100 gram,
gele aalbessen het dubbele: 60 mg per 100
gram.
Wat uw tweede vraag betreft, doet uw
klacht niet in de eerste plaats aan het
prostaat, maar wel aan de nieren denken.
"Laat u de urine eens onderzoeken.
J. J. t. J. te A. Overmptige slaapbehoefte
bij geestelijke inspanning kan berusten
op overwerken (5 avonden per week studeren, terwijl men overdag op de fabriek
werkt, is niet gering!), óf op een gebrek
aan belangstelling voor het onderwerp
van uw studie. Mogelijke stoornissen in
uw lichamelijke toestand zijn vanzelfsprekend zonder onderzoek niet te beoordelen.
J. K. te H. Tot mijn spijt is over uw toestand zonder onderzoek geen oordeel mogelijk.
K. K. te J. Dw koude, dode, dove vingers,
die dit jaar bij het zwemmen optreden,
berusten op een overgevoeligheid van de
zenuwen, die de kleinste bloedvaten ver'nauwen. Hierdoor wordt het bloed min
of meer in het haarvat-systeem gevangen
gehouden, stroomt dus veel langzamer,
waardoor de vingers afkoelen. Voor zover
mij bekend, wordt deze toestand niet door
een tekort van een of ander vitamine
veroorzaakt, maar in sommige gevallen
wél door veririinderde hormoonproductie.

Vraagt u dus eens raad aan uw huisdokter.
I. R. te D. Bij oorsuizingen op de leeftijd
van omstreeks 60 jaar. waarbij bij onderzoek door een specialist geen afwijkingen
aan het oor werden gevonden, is het van
belang om te zorgen, dat de voeding voldoende phosphor en kalk bevat en dat
men niet te veel in huis blijft zitten,
maar geregeld in de buitenlucht komt.
Bij het microscopisch onderzoek van het
gehoororgaan werden n.l. wel eens afwijkingen in de samenstelling van het "been
gevonden, die mogelijkerwijze berusten
op een te geringe opname van kalk en
phosphor. Vult u dus uw melkrantsoen
aan met taptemelk, karnemelk, yoghurt
of kwark en gebruikt u dagelijks een
grote portie groente.
B. C. L. te U. Zonder onderzoek kan ik
over uw huidaandoening niet oordelen.
K. K. v. S. te O.S. De gezwellen op het
hoofd van uw moeder zijn vermoedelijk
ontstaan door verstopping van de uitgang
van een haarzak. waardoor deze zich vult
met opperhuidcellen en met haarsmeer.
Wanneer men er niets aan doet. worden
ze steeds groter, zodat het wegnemen van
het hele haarzakje c,e beste behandeling
is. Een chirurg heeft er foefjes op, om
hierbij slechts weinig haar weg te hoeven
knippen. Vanzelfsprekend geschiedt d?ze
miniatuuroperatie pijnloos en men hoeft
er niet voor te bed te blijven.
T. P. S. te A. De enige afdoende behandeling van hooikoorts is het ongevoelig
maken van het lichaam voor stuifmeelkorrels door middel van een lange reeks
inspuitingen, die reeds in Maart moeten
beginnen en tot eind Jtmi worden volgehouden. Een dergelijke kuur moet meerdere jaren achtereen herhaald worden;
op de duur neemt dan de gevoeligheid
van den hooikoortslijder af en kan men
blijvende genezing bereiken.
Gevaarlijk kan men deze ziekte niet noemen; een enkele maal vooral wanneer
het slijmvlies van neus en keel met allerlei medicamenten wordt behandeld en
daardoor de afweer' van het neusslijmvlies vermindert kan uit hooikoorts ast/hma ontstaan.
J. D. R. te S. Voor de behandeling van
uw wratten m het gezicht moet u zich
tot uw huisdoktej wennen.
B. C. P. te A. Tot mijn spijt kan ik zonder onderzoek niet over uw dochtertje
oordelen.
P M. te S. v. G. Inderdaad is uw vrouw
veel te zwaar, Vermagering door middel
van de door u genoemde kruidenthee berust op de laxerende werking hievvai? en
is dus een vorm van ondervoeding die in
deze tijden afgeraden moet worden. Beter
is het, haar eens door uw huisdokter te
laten onderzoeken en hem om een leefregel te vragen.
A. N. te 's-Gr. Uw vraag is per brief beantwoord. Deze brief kwam echter onbestelbaar retour. Wilt u uw juiste adres
opgeven?

NV.V.-Bureaux voor
Rechtsbescherming
1. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Almelo, p/a mr 'l'. A. Atema, Esbert
ten Catekian 'ï. tel. 2231.
2. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Amersfoort, l'astetirstraat 9, tel. 4fi25.
3. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Amsterdam, Frcderiks'plcin 14, telefoon
37180, 32180, 37928.
4. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Arnhem. Eusebinshtiitensingel 24, tel.
20932!.
5. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Dordrecht, Prinsenstraat 6, tel. 4753.
6. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Eindhoven, Stratumsedijk 35, tel. 5292.
7. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
'9-Gravenhage, Dr. Kuyperstraat 10,
tel. UG1I5. 116116.
8. N.V.V.-Bweaii voor Rechtsbescherming
Groningen. Turfsingel 75. tel. 4092
?. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Haarlem, Kruisweg 74. tel. 11193. 18359.
10. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Heerlen. Valkenburgerwes 18. tel. 3319.
11. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Hilversum, Stationsstraat 8. tel. 6980.
12. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Leeuwarden. Nieuwekade 84, tel.. 3091.
13. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Maastricht. Kesselkade 40, tel. .4429
14. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Middelburg. Dam 13. tel. 318.
15. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Rotterdam. 's-Gravendljkwal 95, telef.
36492, S3032.
16. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Utrecht. Oudegracht 245. tel. 11570.
17. N-V.V.-Buieau .voor Rechtsbescherming
Zaandam, p/a' Frederiksplein 46, Amsterdani-C., tel. 36833.
18. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Zntphen, Stationsplein 3, tel. 1390.

Ik zou niet meer aan ander zout kunnen
wennen. Dat smettelooze, sneeuwblanke
NEZO in die handige hygiënische, pakken is zoo gemakkelijk: altijd droog,
kristalzuiver (het is immers nog nooit
door menschenhanden aangeraakt) en
je hebt er - juist door die zuiverheid minder van noodig! Ik zeg altijd:
NEZO is het fijnste keukenzout dat er
uit Neerl ands bodem gewonnen wordt!

N 14

N.V. KON. NEDERL ZOUTINDUSTRIE - BOEKELO • HENGELO

KRONIEK VAN DE ARBEID
B

ij een beschouwing van het werkloosheisprobleem dient men zich
op dit ogenblik rekenschap ce geven
van twee dingen, die dit probleem
thans een bijzonder aanzien geven.

In de eerste plaats moet men het
werkloosheidsprobleem thans zien als
een voortvloeisel van een snel wisselend bedri.ifs-economisch leven, een
bedrij f s-economisch leven, dat in
een tijd van oorlogsomstandigheden
aan zeer grote schommelingen onderhevig is. Het is immers zo. dat op het
ogenbl'k de werkloosheid in sterke
rrmte wordt beïnvloed door wisselend
grondstoffengebrek en wijzigingen in
import- en exportmogelijkheden.
In de tweede plaats moet men rekening houden met het feit. dat zich
thsns in het sociale leven grote veranderingen voltrekken. De opvatting,
die door velen vertolkt wordt, dat zij,
die zich niet los kunnen maken van
het oude, van hetgeen histor'sch gegrop'd is. van het traditionele in het
politieke en maatschappelijke leven,
hun krachten versnillen aan dingen,
die in feite als afgedaan beschouwd
kunnen worden, is naar mijn mening
juist
Het is zo, dat de besten onder ons
volk. d'e zich reeds jaren lang bezig
hielden met sociale vraagstukken,
zich thans als het ware plotseling
tezamen gebracht zien door de gedachte: wij moeten ons voorbereiden
op een nieuwe orde van zaken, die —
hoe zij er ook zal uitzien — positief
als kenmerk zal dragen dat de kapitalistische productiewijze als verouderd en voor den arbeider onwaard'g, voor een groot deel ter zijde zal
worden gesteld.
De arbeidende mens zal weer doel
der productie worden.
Wanneer wij nu bij onze beschouwing
met deze twee grondslagen rekening
houden, dan is het mogelijk zelfs op
dit ogenblik in grote trekken het

werkloosheidsprobleem te behandelen
en wel zodanig, dat daarbij niet
"alleen rekening gehouden wordt met
huidige, maar ook met toekomstige
verhoudingen.
Reorganisatie der arbeidsbemiddeling
In een maatschappij, waar de arbeidende mens als doel der productie
geldt, dienen allé gemeenschapszorgen erop gericht te zijn dezen mens
arbeid te verschaffen op de voor hem
geëigende plaats, en hem bij het wegvallen van die plaats een evenwaardise te verschaffen. Uiteraard is het
alleen moarelijk deze taak te verrichten door middel van een instituut,
dat niet alleen in staat is de vraag
naar en de aanbieding van arbe'dsfcrachten te overzien, maar bovend'en- bpsc.Viikt over middelen om in
de ontwikkeling van de verhouding
tussen vraa? en aanbod in te grijpen.
Zo gezien moet dit instituut staatsor°aan zijn. n.l. een rijksarbeidsbureau
Dit rijksarbe'dsbureau wordt thans
georsaniseerd als het centraal orgaan
van arbeidsbemiddeling en werkloosheidszorp-en Vanzelfsprekend wordt
daarbij gebouwd op buitenlandse
ervaringen, met name op die van de
bezettende overheid Was dit niet zo,
dan zouden wij nu terecht als oeenriienaars kunnen worden aanaemerkt.
De organisatie van het Rijksarbeidsbureau vormt een deel van de ordening van de arbe : d in de staatsgemeenschap. Bij deze ordening van de
arbeid zal men reeds bij het eerste
schoolobderwijs rekening dienen te
houden met het werk, dat straks zal
worden verricht en de geschiktheid
van den wordenden arbeider zelf. Dit
heeft dus tot gevolg, dat een der
taken van het Rijksarbeidsbureau zal
zijn voorlichting bij beroepskeuze als-

mede vak- en leerlingenopleiding.
Naast het in de arbeid brengen van
den mens. staat het in de arbeid
houden, waarvoor nodig zal zijn een
registratie van den werker en wel
zodanig dat daaruit zijn aanleg en
vakbekwaamheid alsmede zijn ontwikkeling, duidelijk zullen blij Ken!
Naar mijn mening zal deze registratie
neerkomen op de invoering van het
arbe'dsboekje.
De bemiddeling moet het monopolie
worden van het Rijksarbeidsbureau,
hetgeen wil zeggen, dat plaatsing van
arbeiders, die rechtstreeks door werkgevers door middel van advertenties
of eigen bemiddelingsorgaan wordt
verworven, uiteindelijk goedkeuring
zal behoeven van het Rijksarbeidsbureau
Teneinde de arbeidsmarkt te overzien, zal iedereen verplicht zijn zich
bij -verklöosheid te laten inschrijven
bij het Rijksarbeidsbureau. terwijl het
Rijksarbeidsbureau zich regelmatig
bij het bedrijfsleven zal oriënteren
omtrent te verwachten teruggang,
respectievelijk opvoering van de in
die tak tewerkgestelde arbeiders.
Wanneer men nu in eeri paar korte
woorden deze organisatie samenvatte,
dan kunnen wij zeggen, dat de organisatie van het Rijksarbeidsbureau ercp gericht is de arbeidsmarkt zoveel
mogelijk te beheersen. Wanneer het
rui/ doel bereikt, zal zijn werking zeker
het vertrouwen genieten van de medewerkers in het bedrijfsleven, dus van
de arbeiders en de werkgevers
Reorganisatie werkverruiming
In de slotzin van het voorafgaande
gedeelte heb ik betoogd, dat gestreefd
zal worden de arbeidsmarkt zoveel
mogelijk te beheersen. De woorden
„zoveel mogelijk" houden dus enige
reserve in en dat is ook nodig. Want
zelfs in de meest normale tijd zal
door wisselingen in de economische

In de kantlijn

D

e laatste tijd heeft de werkgemeenschap „Vreugde en Arbeid" zich meer
en meer beziggehouden met de sport.
Zij ziet in de sport n.l. één der wegen
om tot haar doei te geraken en wel: riet
leven der arbeidende mensheid gelukkiger te maken.
De intensivering van het bedrijfsleven
heelt tot gevolg gehad, dat de arbeid tot
een vreugdeloze' automatische werkprestatie verlaagd
werd. terwijl daarnaast als
gevolg van 1 de geestdodende arbeid en de
verkorte arbeidstijd het probleem van de
besteding van de vrije tijd naar voren
kwam.
..Vreugde en Arbeid" «ril nu voor deze
gioepen sport inschakelen om de daarbij
heeisende vreugdeloosheid op te heffen.
Zij zal dit niet doen door het betreden
van het terrein van de wedstrijdsport,
maar zal over het algemeen de lijnen
volgen van een genoegelijkheidssport,
waaronder bedrijfs- en vrije üijdssport
gerangschikt behoren te worden

's: A.P.-archief)
Evenals in het vorige nummer van „Arbeid" komt in dit nummer een advertentie
voor van het N. V. V., welke wij m de
warme aandacht van alle lezers willen
aanbevelen Wanneer de eenheid van de
arbeid bereikt wil worden, dan moet
iedere werknemer daartoe zijn steentje
bijdragen. In bedoelde advertentie vinden wij nu zo'n steentje: een invulforttiulier om nieuwe leden te werven. Ieder
onzer heeft onder zijn kennissenkring of
onder zijn collega's minstens één persoon,
die
nog niet georganiseerd is in het
M
V. V. Thans doet het N.V.V. een beroep
°P al zijn leden om in deze en ie
komende weken hun medewerking te verlenen aan onze „Van man tot man-actie".
Wanneer een ieder hier zijn taak verstaat en een nieuw lid aanbrengt, zal
eer. nieuwe stap gezet zijn op de weg
naar het daadwerkelijke socialisme.
Praat
met uw vrienden, uw kennissen,
u
w collega's, wijs hen op het vele. dat
het N V. V. ondanks de huidige moeilijke
omstandigheden heeft weten te bereitëen
'loonbelasting, rechtvaardig ontslagver?°d atsluitmg van C.A.O.'s. verbetering
MI bednjven, „Vreugde en Arbeid", etc.)

overtuig hen, dat met hun hulp nog veel
meer bereikt kan worden, dat ook hun
wil in de daden van het N.V.V. tot uiting
kan komen. Daartoe dienen zij zich aan
te sluiten. Het N.V.V. rekent Op ieders
hulp en medewerking.
Sedert enige tijd is het N.V.V. ook via de
radio de mogelijkheid geboden doel en
streven van het Verbond in bredere kring
meer bekendheid te geven. De uitzendingen, welke iedere Dinsdag tussen 12.25
en 12.40 uur plaats vinden onder de
samenvattende titel:'
„HET KWARTIER VAN DE ARBEID",
over Hilversum I (golflengte 415 meter),
hebben reeds menig verkeerd idee veranderd. Na een uitzending van de
sociaal-economische afdeling vond deze
week een vraaggesprek plaats met den
leider der afdeling Organisatie en de
luisteraars hebben enig idee kunnen krijgen wat' een z.g. Districtskantoor van
het N.V.V. is. Het trof. dat juist een
dergelijk kantoor te Deventer werd ger
opend, zodat de radioverslaggever hierbij

aanwezig kon zijn. Ook voor de volgende
week staat er weer een interessant onderwerp te wachten. Wij wekken alle
radioluisteraars op, naar dit „kwartier
van de arbeid" te luisteren, waardoor
zij het N.V.V. meer van nabij zullen
leren kennen.
Van verschillende kanten mocht de afdeling Propaganda van het N.V.V.,
P. C. Hooftstraat 178— 180. aanvragen
ontvangen om toezending van een propaganda-plaat van N.V.V. en „Vreugde
en Arbeid", zoals wij die in het vorige
nummer hebben afgebeeld.
Er zijn ook aanvragen gekomen om toezending van de reeds eerder verschenen
N. V. V. -biljetten: het bekende rode biljet
met de slagzin: „De Wil van den WERKER wordt de DAAD van het N.V.V"
Ook deze zijn nog verkrijgbaar, evenals
kleine exemplaren van het biljet; „Eenheid is Macht", maar het aantal is gering en het is dus zaak, om zich hiervoor
vlug tot de propaganda-afdeling van het
N.V.V. te wenden.

verhoudingen en storingen door het
toepassen van technische verbeteringen werkloosheid altijd blijven optreden.
Wanneer echter die werkloosheid tot
een minimum kan worden beperkt
dan rest nog slechts de vraag wat er
met dit minimum kan gebeuren.
Voor dit restant werklozen moeten er
twee dingen ten dienste staan, n.l.
een arbeidsreserve en een werkloosheidsverzekering. In de huidige reorganisatie van de werkverruiming zie
ik dan ook inderdaad iets meer dan
een verandering van lonen alleen. Ik
zie daarin een verwerkelijking van de
arbeidsreservegedachte. De cultuurtechnische werken lenen zich n.l. In
het bijzonder voor uitvoering in wisselend tempo, hetgeen dus wil zeggen,
dat men ten aanzien van het gereed
komen van dïe werken niet aan een
bepaalde tijd gebonden is. Uitgaande
van deze gedachte, is het dus mogelijk om in tijden van grote werkloosheid veel werk te doen uitvoeren,
derhalve ook veel arbeiders te plaatsen, en in tijden van geringe werkloosheid slechts weinig arbeiders te
plaatsen. Kort en goed betekent dit
alzo dat de uitvoering van de cultuur-technische werken afhankelijk
wordt gesteld van de omvang der
arbeidsreserve.
Wanneer wij echter de werkverruiming bekijken van haar sociale zijde
en wij gaan daarbij uit van de gedachte, dat ieder mens recht heeft
op arbeid, en iedere arbeid behoorlijk,
beloond dient te worden, dan is het
ook volkomen duidelijk, dat de lonen
en plaatsingsvoorwaarden het karakter krijgen van die van het vrije bedrijf, met andere woorden: dat de
v/erkverruiming aan de steunsfeer onttrokken wordt
Reorganisatie werkloosheidsverzekering
Toch zal het nog mogelijk blijken, dat
zelfs na reorganisatie van de arbeidsbemiddeling en de werkverruiming,
vooral tijdelijke spanningen optreden
tengevolge waarvan de arbeider voor
een korte periode verstoken zal zijn
van productieve arbeid. Voor de overbrugging van deze periode moet er
komen een goede werkloosheidsverzekering, ledere arbeider zal de gelegenheid moeten hebben tijdens die
korte spanningen een uitkering uit
zijn kas te ontvangen, die hern in
staat stelt, zij het op bescheidener
schaal dan in de tijd, in welke hij
arbeid verricht, behoorlijk in zijn
kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit betekent, dat ook
de werkloosheidsverzekering onttrokken moet worden aan de steunsfeer,
met andere woorden, dat de uit te
keren bedragen in geen geval lager
mogen zijn dan de thans geldende
steunnormen. Voor de uitvoering van
deze werkloosheidsverzekering is wel
een zeer bijzondere taak voor de vakverenigingen weggelegd, omdat zij als
draagsters en uitvoersters der verzekeringen gelden.
In dit licht bezien, zal er voor den
mens, die tot werken in staat is geen
steunverlening en geen armenzorg
meer nodig zijn. Natuurlijk moet er
overheidszorg komen voor hen, die
niet meer tot werken in staat
zijn
Hierboven hej> ik in korte trekken een
overzicht gegeven over de opvattingen van het werkloosheidsprobleem,
zoals het N.V.V. die ziet. en het zal
den lezer duidelijk zijn, dat het
N.V.V. er in geslaagd is deze opvattingen ten dele te doen verwerkelijken, daarbij volkomen rekening
houdende met de voor ons land geldende bijzondere omstandigheden. Ik
stel mij voor in volgende artikelen op
de nadere uitwerking der genoemde
onderdelen terug te komen.
Moge de uitwerking der gedachte er
toe bijdragen den
Nederlandsen
arbeider te verheffen.
A. VERMEULEN,
Leider der Sociaal-econoiitische afdeling
van het N.V.V.
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't water, ver van stof en stenen, temidden van het vriendelijke Hollandse landschap
ziedaar, wat de
roeisport haar grote bekoring geeft.
Daarom juist is het zo jammer, dat
het roeien een elite-sport moest zijn.
Het „waarom" is gauw gezegd: de
roeisport is een dure sport. Zij is duur
omdat het materiaal duur is en het
onderhoud van dit materiaal kostbaar. Slechts betrekkelijk weinig
mensen kunnen ervan profiteren.
Om te beginnen het aanschaffen van
het materiaal. We willen een paar globale
cijfers noemen, waarvan we niet eens weten,
of ze nog wel „up to
date" zijn; vermoedelijk zijn ook deze prijzen gestegen. Een gladde voor l persoon kost ƒ 275 a ƒ 300,
een wedstrijdskiff ongeveer ƒ 400. Een
zogenaamde gladde vier ƒ 2000. Een
wherry kost zo tussen de /1000 en
ƒ1200. Een stel riemen alleen kost al
rond ƒ 40. U voelt dus wel, voor de oprichting en instandhouding van een
roeivereniging is heel wat geld nodig.
Een roeivereniging, die over voldoende materiaal wil beschikken om haar
leden een redelijke gelegenheid te
bieden voor de beoefening van deze
sport en die bovendien ook aan wed-

strijden wil deelnemen, heeft om te
beginnen aardig wat grondkapitaal
nodig.
Behalve de eigenlijke aanschaffing
van het materiaal moet ook met een
duur onderhoud gerekend worden. Elk
jaar moeten de boten opnieuw gelakt'
worden. Ook het bergen is duur. De
vaartuigen zijn lang en voor de bergingsruimte van een roeivereniging
heeft men een flinke oppervlakte
nodig. Zo'n botenhuis moet bovendien
aan de rand van de stad staan, in de
nabijheid van het buitenwater, want eerst
dan komt de beoefening van deze sport
eerst goed tot haar
recht. Het is dus te begrijpen, dat men de
roeisport altijd als een
elite-sport heeft beschouwd. Trouwens
ook die zogenaamde elite-verenigingen
zijn meestal noodlijdend; van contributies alleen kunnen ze eenvoudig niet
bestaan. Als we in de boeken konden
kijken, zouden we zien, dat zo'n vereniging in veel gevallen steunt op bijdragen van kapitaalkrachtige supporters, mensen, die veelal in hun jonge
jaren de sport beoefend hebben en
die er later wat voor over hebben om
de vereniging van hun jeugd in stand
te houden.
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ls we hier een ogenblik uw aandacht willen vragen voor het roeien, dan denken we daarbij niet aan
den vroegen en eenzamen hengelaar,
die er voor het krieken van de dag met
een roeiboot op uittrekt, om in één van
Holland's visrijke wateren met hengel
en snoer zijn hart en. . misschien
nog wat anders op te halen, als-ie
geluk heeft. Ook denken we niet aan
den liefhebber van water en frisse
lucht, die met vrouw en kinderen naar
één der vele plassen trekt.
Het roeien is voor diegenen geen
doel. het is een middel en soms een
lastig middel bovendien.
Neen, we willen het hier hebben over
het roeien als sport. De Amsterdammers, die in de zomermaanden wandelend of fietsend langs de Amstel komen, weten hoe het natuurschoon van
dit fraaie water wordt verlevendigd
door de vele ranke bootjes, die door
deskundige handen gedreven, door het
water snijden. Zij weten ook, dat dit
genot slechts enkelen beschoren Is.
Wij zijn er zeker van, dat vele jonge
arbeiders en arbeidsters met hunkerend verlangen het aantrekkelijke
schouwspel van de sierlijk voorbij schietende vaartuigjes hebben gadegeslagen; dat velen de sterke wens hebben gekoesterd, in hun vrije tijd óók
aan die prachtige spdrt te kunnen
doen, doch dat de meesten hebben
begrepen, dat dit genot voor hen niet
was weggelegd, zonder misschien te
beseffen, waarom de roeisport buiten
hun bereik lag
Dat de roeisport een elite-sport moest
zijn, is eigenlijk altijd als een vanzelfsprekend feit aanvaard. Rijke of althans enigszins bemiddelde jongelui
en welgestelde niet-zo-jonge lui konden roeien... voor den arbeider was
dit een afgesloten terrein.
Toch is dit altijd te betreuren geweest. Immers, de roeisport is een
prachtsport, ongetwijfeld één van de
ge«ondste sporten, die we kennen.

Ons land is
een weiland

elf"

„Arbeid")

De lichaamsbewegingen, welke bij een
juiste en systematische beoefening
van de roeisport ptaats vinden, zijn
buitengewoon goed voor het functionneren van de grote organen, zoals het
hart met de bloedsomloop. Het roeien
is ook een gezonde beweging voor
harding van de huid, tengevolge
waarvan de huid haar functies beter
gaat verrichten.
Behalve het voordeel van een harmonische lichaamsontwikkeling is de
roeisport één van die sporten, die
uiterlijk grote aantrekkingskracht bezitten. Op of in het water is een goed
Nederlander altijd in zijn element;
't water trekt hem onweerstaanbaar,
al kan-ie alleen maar urenlang bewegingloos naar een dobber zitten
kijken
Lichaamsoefening van 't
goede soort paren aan een verblijf op

Zo

roeten
(Foto- „Arbeid")

Naar onze overtuiging zou een arbeidersroeivereniging uit bijdragen
van de arbeiders, die deel van de
vereniging uitmaken, niet kunnen
worden bekostigd. Het zou de moeite
lonen eens grondig na te gaan in
hoeverre het op andere wijze mogelijk zou zijn deze sport, die zo in alle
opzichten een populaire sport verdient te zijn, ook binnen het bereik
van de arbeiders te brengen.
Want sport heeft uit een oogpunt van
versterking van de volksgezondheid
en van de volkskracht alleen haar
ware betekenis, indien zij massaal,
dat wil zeggen, door alle lagen van
de bevolking op grote schaal beoefend
wordt.
B.

Foto; De Herder.

Mogelijk ligt op dit gebied nog een
terrein braak voor de werkgemeenschap „Vreugde en Arbeid", welke
het zou kunnen bevorderen, dat
deze „elite-sport" tot een algemene
volkssport uitgroeit.

it de Etf Provinciën J
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ban ©trëtfjot
H

alverwege tussen Eindhoven en Til» het oude en edele handwerk raakte hij
burg ligt Oirschot. ^De peppels staan in gesprek over het ouderwetse meubel,
er op zwenkende rijen langs de weilanden, dat zowel den mens. die maakte, als nen
precies als in Schijndel en Sint Oeden» mens. die het gebruikte, zooveel voldoe»
rode. het klompcnmakersland. Nochtans ning gaf En daarbij kwam de nuchtere
gebruikt men in Oirschot die bomen overweging, dat juist in de tijd van de
niet alleen om er de vergankelijke „hou» moderne bazarmeubelen het verlangen
ten schoenen" van te maken, die thans^ naar het oude. degelijke handwerk ster» .
zo veel gevraagd worden. Al sedert ker zou worden en dat de vervaardiging
eeuwen maakt men in Oirschot blijven» opnieuw lonend zou kunnen zijn
der houten zaken: stoelen en tafels.
Twee 'moeilijke jaren heeft deze Oir»
Overal in het Brabantse land kunt u in schotse meubelmaker doorgebracht ach»
boerenwoningen nog de getuigenissen
ter de gevel, die versierd was met de
vinden van het oude solide handwerk, fabrieksstoel. Toen was hij er weer
dat eens in Oirschot beoefend werd. • bovenop
Kisten en kasten, stoelen. en tafels, die De uitleg, die de twee broers Meeuwis»
sen van deze herleving van hun oude
ambacht geven, is even v eenvoudig als
overtuigend. „Toen wij ons gingen be»
zinnen op wat wij eigenljjk deden, ver»
tellen zij. kregen wij al gauw zo'n hekel
aan de stoelen, die wij tot dan toe ver»
vaardigd hadden, dat wij ze eenvoudig
niet meer konden maken. Kijk nu zo'n
stoel eens — en zij halen als afschrik»
wekkend voorbeeld een bazar»stoel voor
de dag — en ga er eens op zitten Zo .
of zus of zó.
probeert u het maar
op geen enkele manier zit u gemakkelijk.
De stoel is goedkoop en licht en ziet
er, op het eerste gezicht, nog niet eens
zo gek uit, maar je kunt er alleen niet
op zitten. Een stoel, die geen stoel is!
Moesten wij diu maken? Moesten wij
volgens het fabrieks»procédé poten blijven
van geslacht op geslacht de mensen draaien en spijlen voor de rug en daar
dienden. Zwaar, degelijk, zorgvuldig' af» dan die harde en ongemakkelijke zit»
gewerkt. Te zorgvuldig en te degelijk tingen aan monteren?
voor deze tijd?
Wij keerden deze manier van werken
Er kwam een ogenblik, waarop de be» om en begonnen eens helemaal opnieuw:
stellingen bij de Oirschotse ambachts» aan het begin Wij maakten een zitting,
lieden trager begonnen binnen te komen. die gemakkelijk zat. een beetje uitge»
De klanten reden niet meer op, hun lang» hold, met een soort richel aan de voor*
zame boerenwage'ns naar het vreedzame kant en daar maakten wij poten en een
dorp om daar, in de maanden vóór hun leuning bij. Wij bestudeerden oude voor»
trouwen, hun stoelen en tafels, hun kis» beelden, waar architect Valk ons op
ten en kasten te bestellen, maar zij pak» wees en wij gingen vooral te rade met
ten een bus en reden naar de grote de practijk: wij wilden een stoel maken,
stad, waar zij in het warenhuis en in de waarop men niet behoeft te draaien of
grote winkels, vaak nog „op gemakke» behoeft te zoeken naar een beste stand,
lijke voorwaarden", goedkoop een heel maar een stoel, waarop men werkelijk
meubilair* aanschaften.
uitrust, waarop men zit!
t Was meestal wel niet zo gezellig als Toen wij dat eenmaal gevonden hadden,
het oude, maar 't was „modern" — en konden wij zoveel variaties maken als
daar troostte men zich dan maar mee. wij wilden Ons ideaal is: voor iedere
Dat de haastig in elkaar geslagen stoel» klant een eigen stoel. Een stoel, die juist
tjes niet lang bestand waren tegen het voor hem gemaakt is en die speciaal
dagelijks gebruik bleek weldra. Maar de voldoet aan de eisen, die hij stelt Wij
bazar leverde nieuwe. Kil en kaal, maar maken bij voorkeur niet dezelfde stoel
..heel modern",
eens Liever passen wij weer een
De Oirschotse meubelmakers voelden, nog
dat zij de bakens moesten verzetten, als paar wijzigingen toe, waardoor wij weer
zij niet allemaal werkloos wilden wor»
den. Men ging zich toeleggen op massa»
Productie en serie=fabricage. Wie Oir»
schot nu binnenrijdt ziet van de gevel»
top van een huis nog een ijzeren arm Bij de foto's:
naar voren steken met 'daarin een have» Boven links:
Meeuwissen
loze houten stoel, die zo uit de bazar
kon komen. Ook Oirschot ging leveren schuurt een e~~iv
voudige Oirschotoor het warenhuis en de stoelen, die de se
stoel nog wat
•.moderne" kopers nu gingen aanschaf» bij. Dan is deze
*en in de grote stad, kwamen voor een houten stoel, die
groot deel uit Oirschot, dat sterke con» zo gemakkelijk zit
currentiemogelijkheden ontplooide.
als eenieren clubHet hout rond Oirschot schiet snel OD. fauteuil, klaar!
de arbeiders zijn er vlug, het systeem Boven rechts:
v
an de lopende band werd zoveel moge» Dit is geen stoel
"jk gevolgd. De één zaagde de hele dag meer, maar haast
sittingen. de ander draaide poten, de een „troon". Hij
werd gemaakt
derde boorde de gaten.
stoel na stoel
kwam in razend tempo klaar en de Oir» voor den imr-'eme&ster in een
schotse stoelen werden opnieuw bekend, raadzaal.
Nu
niet
als
voorbeelden
van
degelijk
v
akmanschap, maar als „concurrentie» Sechts:
Meubelen". Vijf, zes fabrieken leverden Een stoel biedt
:e
uitmuntende
over het hele land. En toch nam de een
gelegenheid
tot
erkloosheid toe. En ook de ontevre» versiering. In een
enheid over het vaak geestdodende stoel voor een
raadzaal werd
dit tergen ? --•"•'"~
*oen kwam het ogenblik, dat het één
**n de fabrikanten ging verdrieten. Ook den door een een•J 'i kwam in contact met architect Valk, voudioen stoelen^en Brabantsen „vader van het a m» maker.
"acht", en met dien voorvechter van
(Foto's: „Arbeid")

tot iets nieuws komen Trouwens, als
wij „dezelfde stoel" toch nog eens
moéten maken, omdat de mensen „zes
gelijke" svillen hebben, dan worden het
toch nooit precies gelijke, omdat de
levende ambachtsman nu eenmaal geen
machine is .Gelukkig maar 1 "
De gebroeders Meeuwissen krijgen 'in
hun Oirschotse meubelfabriek nu op»
drachten van heinde en ver en het mooi*
ste voor hen is, dat de opdrachtgevers
het meestal volkomen aan hen overlaten
om er „iets aardigs" en
iets goeds
van te maken
In den beginne wilden de klanten nog
wel e^ps „precies zo" of „precies zus"
iets hebben Maar weldra merkten zij,
dat het beter was om de precieze uit»
voering over te laten aan de vrij schep»
pende verbeelding van de ambachtslieden.
Meeuwissen werkt trouwens nooit naar
tekeningen op papier; hij krabbelt slechts
enkele lijntjes op het hout en dan zaagt
en schaaft en boort hij er maar op los,
lijkt het Het schuin boren van de gaten
in de zitting voor de spijlen en alle
mogelijke andere kunstbewerkingen ge»
beuren uit de vrije hand De leek houdt
er -*oms zijn hart bij vast. maar de am»
bachtsman vertrouwt op zijn oog en zijn
gevoel en komt nooit bedrogen uit!
Nu ontwerpt Meeuwissen de éne stoel
na de andere. Moet een dokter een stoel

hebben? Hij krijgt er een mooie Aescu»
laap in gesneden" Moet een onderdirec»
teur van Bat'a een bureau met stoel
hebben en moet daarin iets van zijn aan»
hankelijkheid aan het bedrijf tot uiting
komen? Meeuwissen snijdt'in het bureau
de kop van Bat'a en trekt de stoel»
poten schoenen aan!
De belangstellende moet om deze door»
tastendheid glimlachen en hij vindt iets
Uilenspiegeliaans in de uitvoering van
deze opdracht Maar hij herinnert zich
te rechter tijd. dat ook de middeleeuwse
ambachtslieden zich bij de uitvoervig
van hun werk allerlei grapje? veroorloof»
den op hun opdrachtgevers en hun werk»
kring en dat deze „grapjes" hun in dank
werden afgenomen Wie het niet gelooft,
moet maar eens de middeleeuwse kapit»
telkerk in Oirschot binnenlopen en zien
hoe de ambachtslieden van voor zes
eeuwen daar de banken van de kanun»
niken versierden.
Hij zal zien hoe zij niet alleen de banken
voorzagen van prachtig houtsnijwerk,
maar hoe zij zelfs aan de onderkant van
de opklapbare zittingen nog kleine
steuntjes maakten, opdat de dikke mon»
niken als zij moesten staan om te zingen
toch nog een klein rustpuntje aan het
ondereind van huji rug vonden En wat
beeldhouwden de middeleeuwse stoelen»
makers onder die misericordes „mede»
lijdentjes". zoals zij ze noemden? Aller»
lei spotternijen met de dikke monnikenf
Moge daarom de onderdirecteur van een
modern grootbedrijf. waar het oude a m»
bacht is uitgebannen, zijn plezier hebben
aan de schoenen en aan het door een
ambachtsman gesneden portret van zijn
patroon! Dat juist een leider van do
Bat'a»fabrieken die men slechts kan
denken met meubelen van staal glas,
rubber en kunsthars, zijn stoelen bestelt
bij een schrijnwerker, die definitief met
alle seriesfabricage heeft gebroken, i»
typerend!
Steeds meer mensen zijn er, die het
„persoonlijke" meubel gaan waarderen
en die gaarne wat meer geld uitleggen
bij de eerste aanschaf, omdat zij beset»
feri. dat ambachtsmeubelen een bezit
voor het leven zijn En voor lan'ger.
Want de stoelen, die nu weer in Oir»
schot gemaakt worden, zijn opnieuw ge»
zellige en degelijke meubelstukken, die
van geslacht op geslacht in de familie
zullen blijven M ubélen vol stijl en
stemming meubelen met k-rakter.
Geen wonder, dat de beweging voor het
ambacht thans allerwegen om zich heen
grijpt Dat de „vader van het ambacht"
ook in andere plaatsen werkers met
hoofd en handen heeft kunnen wekken
en dat overal thans de scheppende fan»
tasie van ambachtslieden weer aan dé
dag treedt.

nze naaste buurvrouw in het heelO
al, de maan, maakt het ons in één
opzicht niet gemakkelijk haar te bestuderen, want in tegenstelling met de
andere hemellichamen keert ze ons
steeds maar één helft van haar oppervlakte toe, de andere kant krijgen
wij nooit te zien. Maar die ene helft
kennen we dan ook heel goed. De
maan heeft n.l. geen dampkring zoals de aarde en er Is geen water,
dus ook geen nevels en wolken, die
het zicht op haar oppervlakte belemmeren; vandaar dat de maanfoto's,
die men op de grote sterrenwachten
maakt, zo helder en scherp zijn en
ook de kleinste details laten zien.
Maar. hoe interessant die foto's ook
zijn, we willen toch ook wel eens op
de maan zelf .rondkijken en zullen
haar daarom, zij het voorlopig in onze
verbeelding, een bezoek brengen. We
stappen in ons raketvliegtuig, dat
thans nog slechts in beginsel bestaat,
maar dat onze achter-achterkleinkinderen wel in werkelijkheid zullen
kunnen gebruiken en varen af.

Weldra hebben we de' aarde en
haar dampkring verlaten en bevinden ons in de luchtledige wereldruimte Hier is geen onderscheid
meer van dag en nacht, onafgebroken
bevindt ons voertuig zich in de volle
straling der zon, en die is'hier veel
en veel feller dan op aarde, waar de
atmosfeer een groot deel der meest
Intensieve stralen, de ultra-violette,
voor ons afschermt Erger is. dat we
voortdurend blootstaan aan de ontmoeting met rondvliegende meteoor-

stenen, grote en kleine, die voortschieten met snelheden van 50 en
meer k.m. per seconde, veel sneller
dus dan kanonskogels. We zullen er
maar niet aan denken, wat het voor
ons zou betekenen, als we door zo'n
projectiel werden getroffen.
Maar, tenslotte hebben wij dan over
alle gevaren getriomfeerd en zijn
veilig op de maan aangekomen.
Allereerst willen we ons na de lange
reis in die kleine ruimte wat vertreden, maar wat gebeurt ons nu? Het is
of we bijna geen gewicht hebben; in
plaats van lopen springen we, als
kangeroes, en komen licht als een
veertje neer. Daar is een afgrond van
wel vijftien meter breed; we nemen
een aanloopje en springen er met
gemak over; een hoogtesprong van
vijf meter levert niet de minste moeilijkheid, rotsblokken van tientallen
kilo's werpen we meters ver weg.
Maar ja het kan ook niet anders,
want de maan is veel kleiner en
lichter dan de aarde, zodat de zwaartekracht hier ook veel geringer is en
alle voorwerpen, ook wij zelf wegen
maar i van het gewicht op aarde.
We zeggen elkaar hier iets over, maar
hoe hard we ook schreeuwen we
kunnen elkaar niet horen Nu valt
ons ook op. welke een absolute stilte
hier heerst. Geen wonder, er is hier
geen lucht, dus ook geen luchttrilling
en dus kan het geluid zich ook niet
voortplanten. Een anti-lawaaicampagne is hier heus overbodig.

Foto: „Arbeid".

Intussen straalt de zon met meedogenloze kracht op ons neer, de
grond, alle gesteenten zijn gloeiend
heet, meer dan 100 graden is het
zeker, zodat we water niet op het
vuur zouden behoeven te zetten om
het te doen koken, het kookt in de
zon als een zee. Wij behoeven echter
niet te proberen naar water te zoeken,
want dat is hier niet, geen druppel.
Het wordt ons nu echter te heet en
we zoeken de schaduw op. Alweer wat
nieuws, daar is het opeens ijskoud,
het vriest er meer dan 100 graden, alweer een gevolg van de afwezigheid
van lucht, want op aarde zou de wind
de hete en de koude lucht door elkaar
mengen. Ook is het in de schaduw,
en om dezelfde reden, pikdonker,
want ook het licht wordt op aarde
door de lucht verstrooid.
Wij kijken eens rond, of we ook
levende wezens kunnen ontdekken,
maar daarvan is niets te bespeuren.
Het verwondert ons niet. want een
gezellige woonplaats lijkt het ons hier
geenszins.

Laat ons nu eens naar boven zien,
naar de hemel. Die is hier niet blauw,
zoals op aarde, maar pikzwart en hoewel de zon fel schijnt, zijn de sterren
evengoed, ja beter waarneembaar
dan bij ons 's nachts. Dat hadden we
trouwens op onze reis hierheen al
kunnen zien Een en ander is natuurlijk ook weer een gevolg van de afwezigheid van lucht, die op aarde de
zonnestralen verspreidt.
Maar het meest fantastische schouwspel levert onze zon op Niet alleen is
het een volkomen onaards gezicht, de
zon en de sterren tegelijk aan de
hemel te zien, maar het lukt een heel
andere zon dan op aarde Ze is hier
niet geel, maar als een vreemdkleurige, staalblauwe schijf schiet ze haar
felle stralen omlaag. Tevens zien we
om de zon rossige vlammen kronkelen terwijl het geheel fantastisch en
majestueus omhuld wordt door een
schitterende, parelkleurige stralenkrans, de corona, twee verschijnselen,
die op aarde alleen maar bij de zeldzame ogenblikken ener totale zonsverduistering zichtbaar zijn Het is
een onvergetelijk, indrukwekkend
schouwspel, dat alles overtreft -wat
op aarde te zien is
En daar zien we waarlijk ook onze
eigen aarde, ais een schijf veertien-
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maal groter, dan we bij ons de maan
zien. Ze Is nog donker, want we
kijken tegen de nachtzijde, maar
naarmate de zon daalt wordt ze meer
en meer zichtbaar. Een helderlichte
sikkel is reeds te zien, die groter en
groter wordt, de aarde komt in eerste
kwartier, want ze vertoont hier de
zelfde schijngestalten als bij ons de
maan; steeds breidt het verlichte gedeelte zich uit en als de zon onder
is,-dan schijnt de aarde in volle glans
en».stralend in een zachtblauw licht
overheerst zij geheel de Maanhemel.
Als een reusachtige globe, vastgenageld aan de hemel, blijft ze steeds op
dezelfde plaats, maar niet als een
bleke stille schijf, zoals we op aarde
de maan zien, maar we zien haar,
wonderlijk schouwspel, langzaam om
haar as wentelen waardoor beurtelings alle zeeën en vaste landen aan
ons oog voorbijtrekken. We zien de
witte poolgebiederi, de geelachtige
woestijnen, de groenblauwe oceanen.
We onderscheiden de omtrekken der
werelddelen en met een goede kijker
kunnen we ons eigen land gemakkelijk terugvinden.
Geboeid door dit unieke schouwspel
hebben we niet bemerkt dat, nu de
zon onder is gegaan, de gloeiende
hitte van zoeven heeft plaats gemaaktuyoor felle koude. Het is hier nu
wel 150 graden onder nul en vóór we
geheel bevriezen haasten we ons nu
maar naar ons toestel, dat ons hier
bracht, stappen in en keren weer terug naar onze oude aarde, die, vergeleken bij het hemellichaam, dat we
bezocht hebben, nog niet zo'n slechte
woonplaats is.

BIJ DE ILLUSTRATIES:
Boven: Een idialistisch roeitochtje in
de maannacht. Onder: Hoe men vanaf de maan, zon en aarde ziet.
Let op de zwarte hemel en de
sterren, die gelijk met de zon
zichtbaar zijn. Links de zon met de
hier steeds zichtbare zonnevlammen
en corona. Rechts onze aarde,
s chijnbaar veel groter dan de
zon, want zij staat 400 maal dichter
bij de maan. Men kijkt tegen de
nachtzijde der aarde. De lichte ring
om de aarde is de aardse dampkring,
die van achter door de zon wordt
verlicht.

Zoo ooit, dan geldt dit voor het sluiten
van een levensverzekering. De steeds stijgende lijn, die zoowel het aantal der verzekerden als het totaal bedrag der polissen
vertoont, spreekt een duidelijke taal van
groot vertrouwen. Solide - coulant - het
vaste principe, dat „De Centrale" sinds tal
van jaren volgt, heeft haar een prachtige
reputatie bij werkend Nederland bezorgd.
Vraag eens om een bezoek van onzen vertrouwden agent - hij geeft U gaarne alle
inlichtingen en een goed advies.
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Dam-rubriek
Over samenwerking der
stukken
In een goed opgezette partij is elk
stuk niet zo maar aan zijn eigen lot
overgelaten. Iedere speler zal trachten zijn kansen te berekenen. Is de
uitslag nog niet zeker, dan zal men
zich tegen verrassingen trachten te
wapenen door de stukken zó te groeperen, dat de stand in de meeste
gevallen zal voldoen.
Hoe dat moet, leert de ervaring. In
het algemeen kan men zeggen, dat
de stukken moeten kunnen samenwerken, want als dat niet het geval
is, zal men zeker niets kunnen bereiken. Dat die samenwerking ook van
belang is voor stukken, die op een
heel andere plaats van het bord staan,
leert de vnleende stelling.
Zwari

:1

Wit

Zwart: 15 sch. op l, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10. 12, 13, 14, 15, 16, 23 en 25.
Wit: 15 sch. op 24, 31, 32, 36. 38 t.m.
47 en 49
Zwart moet in deze stand spelen,
ledere speler zal nu dadelijk overwegen, wat zijn kansen zijn, als zwart
het witte stuk op veld 24 gaat aanvallen. Dit kan gebeuren door 14—20
en ook door 14—19. In beide gevallen,
staat wit gedekt. Met de schijven 4. 9,
10 en 14 zal zwart vier maal kunnen
aanvallen op veld 19 en wit heeft ook
vier maal een dekking door de stukken, die nu staan op 40, 44, 45 en 49.
Afgezien van enig positieverschil (als
de aanval is doorgezet) bereikt zwart
hier niets mee.
Maar nu denkt zwart:',,Als ik niets
bepaalds kan bereiken, dan speel ik
op een kans". Hij doet nu een zet, die
bij een goede uitslag winnend voordeel geeft. Slaagt het plan niet, dan
is er nog niets bedorven. Wij nemen
nu eens aan, dat het spel als volgt
verloopt:
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De meeste liefhebbers denken er niet
aan, doch het is nu een heel geschikte
tijd om van die aardige, kleine bolgewasjes te bestellen. Voor narcissen, tulpen en hyacinten is het nog meer dan
vroeg genoeg, immers deze worden eerst
in October. November geplant. De kleine
bolgewasjes, zoals Sneeuwklokjes, Blauwe
druifjes, Crocussen, Scilla's, .Lenteklokjes
enz., kunnen beter in Augustus-September geplant worden. Men bestelle vooral de bolletjes bij een souden handelaar,
want juist onder dat kleine goed komt
veel uitschot voor.
Vooral Sneeuwklokjes zijn bijzonder
mooi in de tuin. doch men moet ze niet
op rijtjes of op perkjes planten, daarvoor zijn ze niet geschikt. Als we een
vasteplantenborder bezitten of een heesterbosje dan kunnen we ze daar prachtig uitplanten. Eerst de grond behoorlijk
los spitten en dan de bolletjes over de
te beplanten oppervlak!* uitstrooien.
Daarna planten, precies zoals ze neer
rollen, hoe natuurlijker hoe mooier
Sommige Lelies kunnen nu ook geplant
worden, en dan denk ik vooral aan de
j witte Madonnalelie. Plant men haar
vroeg, dan vormt ze voor de winter nog
een roset van bladeren. Tijdens de winter moet men ze met een laagje turfmolm afdekken. Plant men deze Lelies
later, dan bloeien ze de eerste zomer
meestal niet. Misschien heeft u nooit veel
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Wit
Zwart
l
..........
7—11
Dit schijnt een rare zet .Wat moet
die beweging betekenen aan een vleugel, waar wit in het geheel niet bedreigd kan worden? Toch is het een
mooie afwachtende zet, waarvan de
waarde straks duidelijk zal worden.
2. 41—37
14—19
Nu komt de aanval op schijf 24 op
een voor wit ongunstige manier.
19x30
3. 40—35
10—14
4. 35x24
5. 44—40
14—19
19 x 30
6. 40—35
9—14
7. 35x24
14—19
8. 45—40 .
19x30
9. 40—35
10.35x24
4—10
11. 49—44
10—14
12. 44—40
14—19
13 40—35
19x30
14 35x24
........
Ook nu kan zwart het witte stuk
niet winnen. Maar hij heeft wit's stel- '
ling verzwakt, want er kan volgen:
Zwart 13—19, wit 24x13. zwart 8x19.
Hierna moet wit verhinderen, dat
zwart bijv. met 25—30 gaat doorbreken. Wit dus 39—34, zwart 19—24 <?n
wit zou nu 38 — 33 moeten spelen, maar
dat kan niet. omdat dan volgt zwartr
23—29. wit 34x23. zwart 12—18 wit
23 v 12. zwart 11— 17 .en 16x49
Het gevolg is dus. dat wit zijn beste
zet niet kan spelen, omdat dan een
damslasc volst. 7.r> niet men. dat d.e
zet 7— 11 in de dipgramstelline. on de
14de zet. 7iiri waarde kriisrt Dit stuk
werkt samen met de aanvallende
stukken op de andere -zitfle van het
bord. De diagramstelling leert tevens,
dat het antwoord van wit. n l 41 — 37.
niet goed was.
wü npmen
nu eens aan. dat wit — in
nntwonró 1 on 7— 11 van wart — niet
41 —37 speelt maar 45> — 37 Ai? wü nu
de boypnstaandp zptfpnrppv^ o-oVia^j
volgen, dan is het voor wit Keen bezwaar. dat nli m'ot 38 — 33 Iran snplpr}.
want dan hppft hij nosr redding in de
ruil

mot

39 — 9^

wttrt 93^39

De vraagstukken van deze
week

Zwart: sch. op 6. Dam op 1.
Wit: 2 dammen op 49 en 50.
Voor beide geldt: Wit begint en wint.

De tweede reeks vraagstukken van
Klasse B
onze Juli-wedstrijd bevat in klasse
No. 3.
A twee eindspelen. No. 3 (Van A. Jacobs) bevat een heel aardige practiZwart
sche mogelijkheid. In no. 4 (Van C.
Blankenaar) zou het spel, als het in
een partij voorkwam, al eerder remise
zijn geweest. Maar de winst voor wit
in deze stand is toch heel leerrijk.
No. 3 in klasse B. werd door den oudkampioen van Nederland. R. C. Keiler,
voor een cursus samengesteld. Met
no. 4 (van L. Tévan) wordt het voor
de B-klassers al wat moeilijker.
Zoals men weet, worden de nummers
l tot en met 8 gedurende de maand
Juli gepubliceerd en kan men de oplossingen tegelijk en voor één klasse
inzenden tot uiterlijk 11 Augustus. De
Wit
namen van alle goede oplossers worZwart:
2
sch.
op
6
en 30.
den gepubliceerd. In totaal zijn er
acht prijzen beschikbaar. De eerste Wit: 3 sch. op 21, 26 en 45.
vraagstukken voor deze wedstrijd verNo. 4.
schenen in ons blad van 4 Juli.
Zwart
Klasse A
No. 3.
Zwart

Wit

Zwart: 2 sch. op 10 en 38.
Wit: 2 sch. op 20, 30. Dam op 22.

w't

37x28 Wel is z'in stelling dan ook
verre van mooi. m q a r toph aH-i-H bpt-er
dan in dp pprsfp snelerang.
Over deze stelline is eigenlijk nog
IIPP! wat t p vaatrpn. Vnor het oepnbük
gebruiken wij ZP alleen om aan te
tonen, dat een zefc aan de ene kant
van het bord in nnmiddpilüt vp--b o nd
kan staan met een aanval, die aan de
andere kant zal volgen. 7-wart hield
tijdig rekening met een damslag, die
eerst veel later kan volgen. En dat is
dikwijls juist de grote moeilijkheid in
het damspel. In vele gevallen is het
niet moeilijk, een zetje te zien, als het
al in het spel zit. De moeilijkheid is,
...... er eerder dan de tegenstander
rekening mee te houden.

Wit

resultaat met uw Lelies in de tuin gehad, doch dat is dan meestal eigen
schuld. Indien een Lelie het op een bepaalde plaats eenmaal naar haai zin
heeft moet men die niet meel gaan
verplanten. Juist door h<;t verplanten
gaan ze op de duur sterk achteruit. De
grond dient voor het planten van Lelies
voedzaam te zijn. we spitten er dus een

weinig oude stalmest onder. Nu moet u
vooral met één ding rekening houden en
dat is dit: Lelies vormen zowel onder
de _bol als boven de bol wortels.
Natuurlijk koopt ge in het voorjaar ook
Violen voor uw tuin, immers die bloeien
het gehele voorjaar door. Dat is natuurlijk heel aardig, doch het is helemaal niet nodig ze elk iaar te kopen.

Pioenrozen

Foto: „Turkenburg".

Wit
Zwart: 7 sch. op 10, 11, 12, 13, 18, 20
en 25. Dam op 23.
Wit: 9 sch. op 32, 35, 37. 39, 40, 41.
42. 44 en 47.
Voor beide geldt: Wit begint en wint.t
Oplossingen van de gedurende de
maand Juli verschijnende vraagstukken nummers l tot en met 8 kunnen
tegelijk worden ingezonden tot uiter-,
lijk 11 Augustus. Men kan slechts in
één klasse meedingen.
Adresseren: Redactie Weekblad „Arbeid". Postbus 100, Amsterdam.
Bij adres duidelijk Damrubriek vermelden.
Correspondentie, de algemene redactionele
leiding van het weekblad „Arbeid" betreffende, richte men aan den Hoofdredacteur van tiet Weekblad „Arbeid"
Postbus 100, Amsterdam. Geen versoonsnaam vermelden!
Bij brieven, bestemd voor de verzorgers def
onderscheidene rubrieken, vermelde men
de naam van de rubriek duideliik op de
omslag. Voorts adresseren aan: Redactie
Weekblad „Arbeid" Postbus 100, Amsterr

ö kunt ze namelijk ook heel goed in.
eigen tuin uitzaaien Het zaad is in het
geheel niet duur. daar behoeft men tiet
dan ook niet om te laten. Voor een luttel
bedrag heeft men reeds een pakje zaad, '
waaruit men zeker wel een paar honderd planten kan opkweken. De juiste
tijd van zaaien is nu aangebroken, daarom is het gewenst het zaad nu zo spoedig mogelijk bij een vertrouwden handelaar te bestellen. We strooien het zaad
op een enigszins beschaduwd plekje in
de tuin en dekken dit stukje de eerste
dagen met een paar vochtige lappen of
zakken af.
De Delphimums pi Riddersporen staan.'
thans m de volle bloei, het is een weelde .
van kleuren. Aanvankelijk beschikte men
alleen over de blauwe kleuren, doch rui
heeft men ook witte en rose. zelfs rode
en gele, terwijl het blauw in alle schakeringen vertegenwoordigd is. De Delphimums kunnen een hele tijd bloeien,
doch dan dient men er wel rekening mee. •
te houden, dat alle uitgebloeide bloemstengels direct verwijderd moeten worden.
Ongetwijfeld behoren ook de Pioenrozen
"tot de populaire tuinplanten, immers, ze
kunnen ons een schat van bloemen geven. Maar, wil een Pioenroos elk jaar '
volop bloeien, dan moet men ze niet •;
te veel verplanten. Hoe langer ze vast
staan, des te rijkere bloei kan men verwachten. Mocht het op de een of andere
reden toch nodig zijn de pioenen te verplanten, dan kan men dat nu doen, ze
zijn dan voor de winter nog weer aan de
groei. Heeft men oude soorten in de tuin,
dan kunnen die hu opgeruimd worden.'
er zijn de laatste jaren prachtige soorten
bij gekomen.

Op de drempel der waarheid
n
Ais kinderen liegen

kind zijn vertrouwen schenken; dan
zal het trachten dat vertrouwen
waardig te zijn.
En men moet beginnen zelf nooit te
liegen, zelfs niet in onbetekenende
zaken. Als vader bijvoorbeeld zijn
zoontje opdracht geeft tegen een
ongewensten bezoeker, die aanbelt,
te zeggen, dat vader „niet thuis" is,
dan zal hij de waarheidsliefde van
zijn zoon niet versterken. Zelfs
al zouden er ouders zijn, die nooit
eens liegen, dan kunnen zij niet
voorkomen, dat de kinderen door de
omgang met hun kameraadjes toch
de leugen en het voordeel, dat zij
brengen kan, leren .kennen. Heeft het
kind in zijn eerste levensjaren echter
geleerd in alle gevallen de waarheid
te spreken, dan zal het later veel
beter tegen de verleiding van de
leugen bestand zijn. Ook opvoeding
tot zelfbeheersing en offerbereidheid
kunnen sterke wapenen tegen die
verleiding verschaffen.

Bank voor Nederlandschen Arbeid N.V.

Amsterdam-C. - Keizersgracht 452 - Tel. 38121 - Tet.-adr. Arbeidsbank
Ons vorige artikel over „jokkende"
kinderen beëindigden wij met de
vraag: Wat is liegen?
Hierop moeten wij thans antwoord
R e k e n i n g bij de
Postrekening
Eeven.
Iemand liegt als hij: ten eerste weet
Nederlandsche Bank
No. 4 1 4 7 0 0
dat hij onwaarheid spreekt; ten
tweede met opzet bedriegt; ten derde
Met
zijn leugen een bepaalde bedoelj
Vertegenwoordiging van de
ng heeft. De bedoeling houdt dan
Meestal in, dat de leugenaar zich een
Bank der Deutschen Arbeit A.G., Berlin
Voordeel wil verschaffen of aan een
Ostdeutsche Privatbank A.G., Danzig
n
adeel wil ontkomen.
en alle bijkantoren.
Een
kinderleugen is heel dikwijls een
n
oodsprong. Als een kind liegt, doet
het dat in de regel uit angst Een
Jongetje heeft met een bal in de
*amer gespeeld en daarbij een vaas
Eebroken. Vaak gebeurt het in zulke
Bevallen, dat het jochie zijn misdaad
ontkent. Waarom? Uit vrees voor de
straf, die hij verwacht Zijn leugen
k een angstleugen. Hij hoopt door
Negen aan de straf te ontkomen
.Natuurlijk is de vrees bij het kind
het grootst als het gewend is streng
Bestraft te worden. Ouders, die hun
hinderen voor kleine vergrijpen de
zwaarste
straffen opleggen, moeten
n
iet verwonderd zijn als hun kind
Eaat liegen. Het tragische in zulke
Bevallen is maar al te dikwijls, dat'
de ouders, als zij de leugen ontdekken, nog naar strengere straffen omwaarmee zij slechts bereiken
het kind nog erger en... geraffigaat liegen. Het is niet waar,
Q
at de strengst opgevoede kinderen
de beste leden der gemeenschap worden.
Behalve
de angstleugen is er nog
e
en andere leugen, waaraan kindeVertelt U hem dan, dat in het N.V.V. duizenden werkers van hoog tot
ren — en... volwassenen — zich nog
W eens schuldig maken. Dat is de
laag eendrachtig zijn vereenigd, die allen zooals U, hebben onderleugen, die men in het gewone leven
•
vonden en weten, dat
••opschepperij" noemt. Vele mensen
hebben de neiging zich flinker voor
te doen dan zij in werkelijkheid zijn.
Hóe meer iemand „weg gedrukt",
Vernederd of gekleineerd wordt, hoe
Sroter zijn neiging zal zijn zich te
bij voortduring strijdt voor redelijke loonen, menschwaardige arbeidsvoordoen gelden. Als zijn krachten te kort
Schieten, neemt hij vaak minder mooie
waarden, naleving van sociale wetten, bestrijding der werkloosheid enz.
Middelen
te baat, in de ergste gevale
Het is het N.V.V., dat een doelbewusten, onpolitieken strijd voert voor
' n de misdaad. Dan betekent hij tenMinste als misdadiger wat.
de eer en het recht van den arbeid en het
Een kind is in vergelijking tot een
Volwassene
klein en onbeholpen. Als
Zi
3n ouders of anderen hem dat wat
sterk laten voelen, zal het kind wilkn tonen, dat het toch helemaal niet
als werker in de Nederlandsche arbeidsgemeenschap
*°'n nietig wezen is als zij wel den*en. Het neemt maar al te dikwijls
siJn toevlucht tot de leugen. Het vertelt heldendaden, die het niet bedreven heeft, noemt eigendommen op,
die het niet bezit enz. Als Jantje
•^ietje ergens „de ogen mee uitsteekt", zal Pietje niet achterblijven
^n trachten Jantje te overbluffen.
Toont Uw zin voor solidariteit en laat hem niet langer onwetend staan
•Deze leugens spruiten voort uit wat
Men
„minderwaardigheidsgevoelens"
buiten de gelederen dier duizenden, maar overtuig hem nog heden en U
fi
oemt. Hóe sterker deze gevoelens
hebt een lid gewonnen voor dit machtige leger van den Arbeid.
*yn, hoe eerder en hoe veelvuldiger
het kind naar de leugen grijpt. Als
Gaat nóg vandaag met hem praten en laat hem onderstaande invulstrook
Men zorgt deze minderwaardigheidsinvullen
en opzenden aan het
gevoelens niet aan te kweken of te
versterken maar veeleer tracht ze
*eg te nemen, kan men het kind
Voor deze soort leugens behoeden.
HIER LANGS
Voorkomen is beter dan genezen.
a
f"e t is niet alleen in de geneeskunde AFKNIPPEN
"l t geval maar ook bij de opvoeding
l heeft men dat nog lang niet geh°eg ingezien. Ieder weet dat het
"eter is te zorgen niet verkouden te
gorden dan drankjes oï dropjes te
*°Pen, die de hoest verzachten. Zo
Moet ieder ook weten dat het beter
Ondergeteekende verzoekt hiermede ingeschreven te worden als
j?e te zorgen, dat het kind niet tot
^ 6en vervalt dan achteraf de leulid van het N.V.V. en ziet daartoe nadere inlichtingen tegemoet.
?*n te bestrijden.
f^aar bovenal moet men zorgen, dat
het
kind wordt opgevoed in een sfeer
Werkzaam als .
a
n
oprechtheid
en
vertrouwen.
Dat
^ertrouwen moet wederzijds zijn. Als
\->
....
het kind op een leugen betrapt
bij (firmanaam)
-...-...-.-.....
^
moet men het verder niet met Straat
trouwen tegemoet komen. Als
het kind wantrouwt, voorkomt
niet dat het liegt maar bereikt
Handteekening
..*:..
slechts, dat het zijn leugens wat Datum ,
gaat spinnen. Men moet het
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het N.V.V.

zal daarom ook voor hem

het daadwerkelijke socialisme
bereiken

Nederlandsen Verbond van Vakvereenigingen
P. C. Hooftstraat 178-180, Amsterdam
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i Voor de vrouw j

Gced wassen in deze tijd (III)
V/eek-in - Burnus - Leeropaan - I.L.V O.
(dit laatste betekent: ik los vuil op)
zijn handelsnamen voor een weekmiddel, dat uit een bestanddeel van
de pancreas-klier van slachtvee bereid is. Dat bestanddeel uit genoemde
klier heeft het vermogen, eiwit-vet
en zetmeelstoffen
oplosbaar
te
maken, zodat deze voedingsstoffan
door het bloed opgenomen kunnen
worden. Een buitenlands geneesheer
kwam op de gedachte, dat klierbestanddeel voor het oplossen der
hechtmiddelen uit wasverontreinigirigen aan te wenden: deze hechtmiddelen bestonden immers ook uit
eiwit, vet en stijfsel (een zetmeel-stof). En de toepassing is een waar
succes geweest!
'
Deze weekmiddelen zijn duurder dan
soda, echter veel minder schadelijk,
wanneer ze in de voorgeschreven
hoeveelheid gebruikt worden, nl.
2 afgestreken eetlepels per emmer
van 10—12 liter.
Ook hier moet het weekwater van
tevoren onthard zijn of regenwater
gebruikt worden.
Vraagt uwen drogist of kruidenier.
of hij deze weekmiddelen reeds in
voorraad heeft. Week-in, en I.L.V.O.
zijn .reeds in kleine hoeveelheid ver-

krijgbaar. Zo niet, vraag hem dan ze
te bestellen.
Neemt u eens een proef op de volgende wijze:
Meng 2 afgestreken eetlepels met wat
lauw water aan en voeg het aan eeri
emmer lauw water toe. Bij twijfel
liever te koud dan te warm water
gebruiken. Keer enige eerste huidbedekkingen, flanellen of interlockhemden, binnenste buiten, leg ze
luchtig in het weekbad gedurende een
half uur. Roer het wasgoed af en toe
eens om en knijp het even door hot
weekwater. U bent op slag voor deze
weekmiddelen gewonnen!
Vergeet niet alles flink in lauw
onthard water of regenwater te
spoelen, het wasgoed door de wringer te halen, flink uit te slaan en
dan eerst in het wassop te doen.
De grotere uitgave, die u. zich voor
deze weekmiddelen getroost, wordt
dubbel vergoed door een veel mindere
slijtage van uw wasgoed en het gebruik van slechts één sop
Wanneer u niet meer gebruikt dan
de voorgeschreven hoeveelheid, kan
-de gehele witwas (ook linnen) wasecht gekleurd katoen en linnen, licht
gekleurde wol. met' succes in deze
weekmiddelen geweekt worden.
Voor zieken- en keukenwas, slagersen bakkersgoed een pracht weekmiddel. Voor slagers- en ziekenwas
moet een koud > weekbad gebruikt

worden, waarin men het goed minstens 3 uur laat staan.
Het spreekt vanzelf, dat de weektemperatuur niet hoger dan elleboogswarmte, 35" C., mag zijn, ie
temperatuur van het dierlijk lichaam.
Bij hoger temperatuur 'worden deze
weekmiddelen onwerkzaam, terwijl
koud gebruikt, het vuil evengoed loslaat: het duurt alleen langer, minstens 3 uur.
Zó geweekt is driekioart gewassen.
Volledigheidshalve noem ik u nog
enige andere weekmiddelen.
Borax: 2 algestreken eetlepels per
emmer van 10 a 12 liter. Borax
werkt op dezelfde wijze als soda,
echter veel zachter. Borax is duurder
dan soda, ze is geschikt voor zijde,
kunstzijde, celwol, melkwol teer gekleurde stoffen en kant.
Zout: 1-J ons per emmer. Zeer geschikt voor verkoudheidszakdoeken
en nieuw wit katoen en linnen ook
gekleurd katoen en linnen. Zout
heeft
een enigszins reinigende werk ; n?. Ook in deze tijd gewenst voor
het weken van wollen dekens. Altijd
wanneer eerstgenoemde weekmiddelen niet in uw bezit zijn.
In dat geval noem ik nog azijn. Vier
kopjes per emmer voor stijf gesteven boorden en manchetten en
terpentijn twee kopjes per emmer
voor het weken van gordijnen, die in
kamers hingen waar veel gerookt
werd.
Ik hoop uw belangstelling voor het
zo gewichtige weekproces gewekt te
hebben, daarmee «niet alleen tot heil
van uw textielkaart. maar ook tot
heil van uzelf.
Het reinigen der goed geweekte en
gespoelde was zal u heel wat minder
inspanning en zeepbonnen kosten!

WIJ MAKEN EEN OVERAL

22

De taak der vrouw
e leven in een moeilijke tijd D*
W
arbeidersvrouw zal de laatste zijn.
dat te /ontkennen, ongeacht, of zij de
vrouw is van een werkloze, van eett
fabrieksarbeider of van een ambtenaar-'
Het heeft geen zin te ontkennen, dat
de vrouw thans een uitermate z\vare
taak heeft te vervullen. Ondanks het
prijzenswaardig streven van de overheid,
de vrouwen zo goed mogelijk van "oor*
lichting te dienen, is het probleem van
de voeding nog lang niet opgelost Deel*
valt dit toe te schrijven aan het teit.
dat vele vrouwen zich zo moeilijk lo*
kunnen maken van oude gewoonten e"
voor nieuwe opvattingen in de voeding**
leer zo weinig toegankelijk zijn. Een vet»
schijnsel, dat vroeger ook ten aanzien
van algemene maatschappelijke vraag'
stukken viel waar te nemen Toen d*
mannen al lang voor de strijd voor lots»
verbetering waren gewonnen, stonden d*
vrouwen nog zeer sceptisch tegenovel
de voortschrijdende arbeidersbeweging'
Naast het probleem der voeding zijn ef
nog enige andere dingen, welke moeder*
zorgen hebben vergroot. \Vij denken
hierbij aan kleding, schoeisel, huisraad
enz., wat slecht te krijgen is of voor
prijzen die boven de draagkracht de'
grote massa liggen, niettegenstaande de
overheid veel heeft gedaan om onrede*
lijke prijsverhoging te voorkomen
Even dwaas als het zou zijn. voor al
deze ongunstige factoren de ogen te
sluiten, even onverstandig is het er tegen
te mopperen. Daarmede veranderen we
niets aan de-toestand, laat staan, dat «'ij
deze er door zouden kunnen verbeterenHet wereldgebeuren houdt immers geen
halt voor onze huisdeur!
Wanneer ook de vrouw dit beseft, zal
zij óók tegrijpen. dat zij veeleer moet
trachten zich aan de gewijzigde omstan'
digheden aan te passen, door zo hlU'
moedig mogelijk haar taak te verrichtenDie taak is zeer belangrijk en zoveel
dankbaarder, wanneer zij er in slaag*
van het huishouden te maken, wat ef
van te maken valt. Zij kan er van op
aan. dat man en kindje-ren haar dubbel
zullen waarderen, wanneer het haar luk'
ken zal de grote en kleine moeilijkheden
van alle dag het hoofd te bieden.

p verzoek van een onzer lezeressen plaatsen wij hier het patroon
O
van een overal voor een leeftijd van
ongeveer 14 jaar.
Maten van dit patroon zijn als volg*
. berekend: bovenwijdte 92 cm., zijlengte van de broek 96 cm.
Is het kind langer of korter, dan kan
deze lengte natuurlijk worden gewijzigd..
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De ontwerpster heeft er op gerekend,
dat een treksluiting zal worden aangebracht.-Maakt men de overal met
een andere sluiting, b.v knoop en
knoopsgat, dan wordt middenvoor
2 cm. bretler geknipt voor de overslagIs de stof 125 cm. breed, dan heef*
men 2£ nieter stof nodig.
Bijgaand schetsje laat zien hoe ie
patroondelen op de stof worden gelegd.
Figuur l is de voorkant.
Figuur 2 de achterkant van de
pantalon.
Figuur 3 rugpand.
Figuur 4 bovenmouw, het hoogst6
punt, dat aangegeven is, komt l ciövoor de schoudernaad.
Figuur 5 ondermouw.
Figuur ff kraag."
Figuur 7 zakje.
Figuur 8 is het stukje, dat bij figuu f
2 moet worden aangezet.
De gestippelde lijn op het voorpand
laat zien, hoe de voeringzak moet
"worden geknipt.
(
Met zulk een practische overal aaö
kunnen onze kinderen naar hartelust
stoeien en ravotten. Vooral voor de
vacantie is deze kleding voor
wildzangen een Ideale dracht.
Het patroon van deze overal
a ƒ0.40 bij de redactie „Arbeid"Postbus 100 worden besteld. Op &e1
enveloppe vermelde men „patroo*
overal".

f Wat de pot schaft |
Smakelijke „éénpansgereckten."
Zuinigheid op brandstof blijft een gebiedende eis; hoe meer we bij de be*eiding van ons middagmaal het aantal pannen beperken, des te beter
Zullen we aan die eis voldoen.
Set toppunt zal dus gevormd worden
door de maaltijd, die in zijn geheel
Wt één pan wordt opgeschept en
*aarbij dus in die éne pan al de beö
odigde bestanddelen - - d e aardappelen, de groente, de saus en misschien een enkele keer het vlees —
samen op één vuurtje worden gaarSemaakt.
Vreemd zijn zulke gerechten niet. We
kennen als veel gebruikte voorbeelden de stevige soep en de stamppot
*H niemand van ons zal ontkennen,
Öat we daarin zowel voedzame als
Söiakelijke maaltijden hebben te zien.
Naast die twee vanouds bekende tyPen bestaat echter nog een derde
Mogelijkheid, namelijk dezelfde sa-

öienvoeging van groente en aardappelen, maar dan losjes door elkaar
Beroerd in plaats van gestampt, zó
öus,
dat alle bestanddelen duidelijk
v
an elkaar te onderscheiden zijn en
" Riet — zoals in onze stamppot — een
Gelijkmatig geheel vormen.
Laten we vandaag eens zien, hoe zo'n
Serecht wordt klaargemaakt: moeilijk
^ het niet en ik ben er zeker van,
u er bij de huisgenoten eer mee
inleggen wat de smaak betreft.
—*-al in deze tijd van het jaar. Imkers we beschikken nu weer over
lekkere aardappelen en over groenten, die juist in deze maanden in
Meer soorten voorkomen dan in de
andere seizoenen. Bovendien sparen
^e in deze gerechten onze boterpot,
Sonder dat de smakelijkheid van onze
Maaltijd er onder te lijden heeft. Ten
Slotte bereiken we, uit een voedingsteeroogpunt bekeken, een prachtig
^esuitaat,
omdat we geen snippertje
v
an de voedingswaarde laten verloren.
Baan: het vocht, dat na het gaar
öiaken nog in de pan achterblijft,
doet namelijk uitstekend dienst als
saus.
Zoals in bijna elke maaltijd vormen
de aardappelen bij onze keus het uitSangspunt.
Hoe groot ons rantsoen
2
ai zijn, wanneer u dit artikeltje
°nder de ogen krijgt, kan ik onmogefcjk met zekerheid voorspellen, maar
de kansen staan in dit opzicht vrij
6oed. Laten we het in algemene trekken zó uitdrukken, dat we vóór cns
^errpansgerecht (ouderwets ook wel
•.stoofpot" genoemd) per persoon ome
n-bij 500 g. (l pond) aardappelen
Gebruiken.
Als groente kiezen we natuurlijk de
Soort — of de soorten — die die dag
betrekkelijk goedkoop te krijgen zijn;
bovendien valt onze keus uitsluitend
°P de enigszins stevige soorten: de
^orteltjes,
bloemkool, peulen, doperw^ert, zomerbieteii, spersiebonen.. tuinjtonen natuurlijk ieder in haar eigen
'*Jü. Bladgroente nemen we in onze
"Stoofpot" liever niet: die maken het
^erecht te moezig, terwijl we juist
*Ulen. dat ieder van de onderdelen
?B zichzelf goed te onderscheiden, is.
"el kunnen we uitstekend een paar
nten bij elkaar nemen; dat geeft
alleen een lekkere smaak en een
— 0 „ kleur, maar komt ook dikwijle
Voordeliger uit, omdat we een goed«o pe groente ^an kunnen samenvoemet een iets duurdere.
combinaties van deze soort
: wortelen mst peulen, doperwten
tuinbonen; bloemkool met peulen,

wortelen of sperciebonen; zomerbieten met spersiebonen.
Ook kunnen we slechts één verse
groente kiezen en er als tweede soort
wat peulvruchten bij doen, n.l. bruine
bonen, groene erwten. of witte bonen.
Die smaken alle bij dé verse groente
heel goed, maar bovendien verhogen
ze de voedingswaarde van het vleesloze midddagmaal en vullen ze aan
wat er aan aardappelen misschien
aan de anders gebruikelijke portie
thans ontbreekt.
Houden we vast aan de daareven genoemde 500 g. aardappelen, dan zullen we in de éénpersoonsportie b.v.
50 g. (^ ons) peulvruchten kunnen
doen, terwijl we aan verse groente
ongeveer 250 g. (i pond) kunnen
rekenen.
Nu volgt nog de vraag, hoe we het
gerecht aan vet zullen helpen. Die
vraag laat zich niet gemakkelijker
oplossen dan bij een stamppot het
geval is; immers de fijngestampte en
daardoor drogere massa vertoont een
sterkere behoefte aan vet dan de los
naast elkaar liggende groente- en
aardappelstukjes, die in het kooknat
al een soort sausje vinden. Voegen
we aan dat vocht dus slechts een
klein klontje vet of boter toe, dan zal
de smaak reeds zeer bevredigend zijn;
10 gram (ongeveer i afgestreken eetlepel) per persoon is voldoende.
Als laatste bestanddeel van de ,,stoof pot" zou ik nog willen noemen: wat
taptemelk of wat -met water aangemengd taptemelkpoeder, n.l. per persoon l klein theekopje melk. De bedoeling hiervan is, dat een aanvulling wordt bereikt van de voedingswaarde. In gevallen dat geen peulvruchten in de maaltijd worden opgenomen, zal het zelfs zijn aan te bevelen om de aanvulling nog te versterken. We gebruiken dan geen taptemelk, want dan zou het mengsel te
vochtig worden; we vervangen die
vloeistof door taptemelkpoeder ( 25 a
50 g., dat is i a i ons per persoon),
maken dat met wat water aan tot
een gelijk goed vloeibaar papje en
roeren dit door het overgehouden
kooknat, dat daardoor nog meer het
uiterlijk krijgt van een smakelijk
sausje.
Gaan we nu na, wat we achtereenvolgens te doen hebben, dan komt dit
in korte trekken op het volgende
neer:
1. Boen en was de aardappelen en
snijd ze in vierde parten (kleine
soorten kunnen héél blijven).
2. Maak de groente schoon, ieder op
de gebruikelijke wijze.
3. Breng in de pan een bodempje
water aan de kook (ongeveer 2 kopjes
per persoon) met wat zout.
4. Leg onder in de pan de helft van
de hoeveelheid aardappelen, verdeel
daarover de groente en dek ze af met
de rest van de aardappelen.
5. Laat alles samen vlug aan de kook
komen en daarna op een zacht vuur
verder gaar worden in de stevig gesloten pan (ongeveer J uur).
C Roer de gare bestanddelen losjes
door elkaar en breng ze met een
schuimspaan over in de schaal.
7 Voeg bij het overgebleven kooknat
de aangemengde melkpoeder en het
vet of de boter, laat de vloeistof even
doorkoken en bind ze desverkiezende
met een ietsje aardappelmeel (niet
bepaald nodig).
8. Giet een gedeelte van de saus over
het gerecht in de schaal; presenteer
de rest er in een sauskom bij.
9. Laat, wanneer in de maaltijd ook
peulvruchten worden gebruikt, deze
van tevoren afzonderlijk gaar worden, b.v. volgens de hooikistmethode;
roer ze vóór het opdoen-met de verdere bestanddelen door elkaar. Gebruik in dit geval een kleinere hoeveelheid melkpoeder of vervang dit
door per persoon l theekopje taptemelk.

CORRESPONDENTIE

Wdsproblemen
Mevr. S.—K. te Wassenaar schrijft
ons:
Kunt u mij misschien ook vertellen,
hoe het komt, dat het goed, dat ik
thuis zelf was, bij het strijken zo
spoedig schroeit, terwijl het goed. dat
ik door een wasserij laat wassen,
maar óók zelf strijk, dit niet doet?
Wij antwoorden: Wasgoed, dat niet
voldoende wordt gespoeld, schroeit
heel gauw bij het 'strijken. Als onze
lezeres dus wat meer aandacht aan
het spoelen van haar was besteedt,
zal het goed zeker minder gauw
schroeien.
Onze lezeres H. v. d. S. had eveneens
een vraag betreffende de was. Hoe
komt het. vraagt zij, dat er bij het
wringen met een wringer zoveel
knopen van het goed worden gescheurd?
Wij kunnen ons best voorstellen, dat
deze lezeres het niet leuk vindt, na
het wassen steeds weer knopen te
moeten aanzetten. Dit is echter hele7
maal niet nodig, als zij er voor zorg
draagt, bij het wringen steeds de
knopen naar binnen te vouwen. Wie
het wringen met overleg doet, bespaart zich het werk van knopen
aanzetten.
Mevr. C. J. K.—R. heeft een kindje
van 4 jaar, dat nog steeds in zijn
slaap en als het moe is, op twee
vingers zuigt. Die vingers zijn daardoor breder en platter dan de andere.
..Zoudt u daar misschien raad op
weten?" vraagt zij. „Ik kreeg al de
raad van een vriendin, de vingers
met groene zeep of mosterd in te
smeren. Daar kan ik echter niet goed
toe besluiten."
Wij hebben onzen jongen het duimzuigen afgeleerd, door hem 's nachts
wollen wantjes aan te trekken. Het
heeft ons wel gedurende enkele dagen
een gedeelte van onze nachtrust gekost, want telkens als hij de duim in
zijn mond wilde steken, werd hij
wakker. Wij hadden dat er echter
graag voor over, want ho*e ouder een
kind wordt, des te moeilijker het
vingerzuigen kan worden afgeleerd.
Mej. v. S. te Amersfoort. De vloerbedekking, die hobbelt, nadat u de

twee banen matting aan elkaar heeft
genaaid, heeft u waarschijnlijk met
een te kleine steek genaaid en te
stevig aangetrokken.
Hoewel het een fteel werk is, zouden
wij u toch aanraden, de matting los
te tornen en met een grote steek en
dan wat losser over te naaien. Van
bobbelen en trekken zal dan geen
sprake meer zijn,

NUTTIGE WENKEN
M odderspatten
Moddervlekken moet men altijd eerst
geheel laten opdrogen.
Als ze goed droog zijn, kan men ze door
flink borstelen verwijderen.
/n/ctvie/c/cen
Is de inkt po t omgevallen — dit komt
nogal eens voor als de kinderen huiswerk moeten maken — dan kan het
meeste vocht met vloeipapier en eventueel
kranten worden opgenomen,

Brilleglazen
Vuile brilleglazen kan men het best met
een beetje eau de cologne opwrijven. Dit
lost de vette aanslag op.

Matting
Een vloerbekleding van matting kan men
het best reinigen met zeepsop, waar een
scheut ammoniak is ingedaan en waaraan een beetje glycerine is toegevoegd.
De matting niet te nat maken en met
schoon water naspoelen.

Droge planten
Planten, die te weinig water hebben gehad en daardoor lelijk werden, aullen
over het algemeen weer opknappen als
ze gedurende enige tijd in een bak met
water worden geplaatst.

Peau de Suède-schoenen
Peau de suède-schoenen, die glimmende
plekl&n vertonen, kunnen met fijn
schuurpapier voorzichtig worden afgewreveii. Daarna moet men de schoenen
even boven de stoom houden.
Zijn de schoenen zo oud, dat ze op die
manier niet meer op te knappen zijn,
dan kan men er leren schoenen van laten
maken. Dit moet echter door een vakman
gebeuren, omdat ze tevens geverfd moeten worden.
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VOOR DE JEUGD

Babbeltje
van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
Het zal met jullie wel net zo zijn als
met mij: de dingen gebeuren vaak
heel anders, dan je vooraf had verwacht. Om maar eens een paar voorbeelden te geven: je hebt in de repetitietijd geweldig zitten te vossen
op een proefwerk: de hele avond heb
je zitten te studeren — de volgende
ochtend ben je nog eens extra vroeg
opgestaan om alles wat je hebt gehad
nog eens flink door te nemen... je
gaat naar school met de gedachte:
nou kan me niets gebeuren en kijk:
daar staan er nu net een paar repetitievragen op je briefje of op het
bord, waarvan je hebt gedacht: dat
zal-ie warempel wel niet meer vragen.
De hele avond heb je zitten te blokken en alles wat je er hebt ingestampt
heb je net niet nodig.
Het kan óók gebeuren, dat je aan de
hele repetitie niets hebt gedaan. Er
zijn van die knappe bollen, die alles
wat ze hebben geleerd onthouden —
er zijn, helaas ook anderen, die denken: het is vanavond veel te mooi
weer om me suf te werken... ik ga
lekker zwemmen. Maar de neef of de
nicht, die de avond tevoren zo fijn
heeft gezwommen, krijgt het voor de
school toch lelijk benauwd, dat hij of
zij aan die hele repetitie niets heeft
gedaan. Vlug nog even in het boek
neuzen... Ja, het zwemmen was zalig,
maar van die repetitie breng je geen
sikkepit terecht. En laat me die
zwemmer (zwemster) nu juist de vragen krijgen uit het gedeelte, dat hij
(zij) kort tevoren voor de school nog
even had doorgenomen.
Je bent een bofferd of... je bent het
niet, maar zeker is, dat de dingen
heel vaak anders uitpakken, dan we
tevoren hadden berekend óf gedacht,
hoewel daar gelukkig óók tegenover
staat, dat de ernstige werker op de
duur aan het langste eind trekt.
Een ander voorbeeld: Pietje Puk
heeft slootje gesprongen. Hij heeft er
helemaal geen erg in gehad, dat hij
een paar lelijke modderbenen heeft
opgelopen. Dat merkt de stakkerd
pas, als hij de straat inkomt waar-ie
woont. Drommels nog aan toe... daar
zal wat voor me opzitten, denkt Pietje.
Hij doet nog gauw even z'n best, de
ergste modder van z'n voeten en van
z'n kleren te halen, maar hij ziet zelf
wel, dat hij er niet bepaald toonbaar
uitziet. Pietje Puk heeft wel eens
meer zoiets bij de hand gehad. Moeder is niet gemakkelijk. Hij kreeg
toen van dik hout zaagt men planken:
Pietje ging over de knie. Met een benepen hart — laat ik het eens plechtig zeggen — sukkelt Pietje het laatste eind naar huis. Heel bescheiden
belt hij aan en... „Daar is de jongen
eindelijk. Vooruit... gauw je nette
pakje aan... Moeder Puk heeft visite
gekregen. Als je f link - gewassen bent
en aangekleed, krijg je een koekje!"
Daar heeft moeder er niet eens erg
in, dat-ie half in een sloot heeft gezeten en als Pietje met een schoon
snuit even later de kamer met visite
-binnenkomt, krijgt-ie nog een koekje
ook!
Ja. als Kind merk je vaak, dat de
grote mensen heel anders zijn dan je
denkt. Die grote mensen zeggen, dat
er anders op wordt gereageerd dan je
verwacht. Zo reageren grote mensen
vaak heel anders op hetgeen kinderen
doen, dan die kinderen verwachten en
het omgekeerde is óók waar.
Dat merkte tante Cor deze week, toen
2e met Reg en Ron en nog een jongetje uit de straat, dat eerst van z'n
moeder toestemming had gekregen,
naar een speeltuin trok. „We zullen
de schepjes en de emmertjes meenemen", had tante Cor gezegd. „Er
is daar een zandbak en dan kunnen
de kinderen er heerlijk in het zand
spelen."
Tante had gedacht, dat ze eens een
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heel gemakkelijke middag zou hebben. Zij zou lekker in een_soort prLeeltje zitten met een handwerkje en
dan af en toe eens opkijken, of de
jongens nog zoet aan het zandpoffertjes waren bakken.
Maar, jammer genoeg voor tante Cor,
pakte die hele speeltuingesehledenis
anders uit dan ze had gedacht: de
jongens... reageerden anders.
Nauwelijks stapten ze die speeltuin
binnen, of Reg en Ron stevenden met
een vaartje naar de speelwërktuigen
toe. En ze smeten hun emmertjes en
schepjes op de grond. „Ha...! een
rutsbaan!" riep Reg. „Een lutsjbaan",
bauwde Ronnie z'n groteren broer na.
In plaats dat tante Cor rustig met
haar handwerkje kon gaan zitten,
moest ze dadelijk beginnen, de jongens te leren, hoe ze op die rutsbaan
moesten komen. Zelf hield ze haar
hart vast, toen ze het smalle laddertje op ging, maar Reg en Ron klommen als apen voor haar uit. Het
duurde niet lang, of de twee wisten
precies hoe ze naar beneden moesten
komen en Reg zag er zelfs kans voor,
op z'n buik omlaag te rutsen.
De hele middag heeft het stel de
meegenomen emmertjes en schepjes
niet aangekeken. De wip was hun
zelfs te min. Ja, je gaat daar rustig
wippen, als er schommels zijn en een
draaimolen, die je zo prachtig zelf
kan duwen!
Reg werkte zich 'in het zweet en
Ron niet minder.
Ik had met tante Cor afgesproken,
dat ik haar die middag uit de speeltuin zou komen halen. Je begrijpt
misschien, dat Oom Niefc maar zo
niet voor z'n plezier op een middag
in - de week naar een speeltuin kan
gaan. Maar toen hij er dan eenmaal
óók was — toen heeft-ie plezier gehad, dat beloof ik je. De hele speeltuinbevolking had al gauw in de
gaten, dat die meneer een goede -hulp
was. Ik mocht eerst een zwaar-beladen draaimolen voortduwen —
daarna kwamen er van verschillende
kanten verzoeken, de schommels eens
lekker hoog op te duwen, vervolgens
moest ik helpen bij het opladen van
een wip - - kortom, Oom Niek had
haast handen tekort en hij werkte
aan de ringen, of hij nog een jonge
kerel was.
Tante Cor en Oom Niek hadden gedacht, dat Reg en Ron en ook het
buur jongetje, dat met ons mee was,
het lang niet plezierig zouden vinden,
dat we tegen etenstijd de tuin
moesten verlaten. En kijk, dat ging
nu weer bijzonder vlot. Het drietal
liet zich gewillig opknappen, zodat
•we weer met goed fatsoen met hen
over straat konden gaan. En weer
moest ik er aan denken, dat wij,
oudere mensen, ons zo vaak in de
kinderen vergissen.
Vergissen is menselijk — daar dacht
ik óók aan, toen ik zag, dat ik van
de grote serie beroepsnamen, die ik
opgaf, veel minder antwoorden binnen kreeg dan gewoonlijk. Was de
warmte jullie een beetje in het hoofd
geslagen?
Hadden jullie het te
druk met repetities of met zwemmen? Of
waren de raadsels ditmaal te moeilijk? Als dat zo is,
maak ik ze een beetje gemakkelijker.
Het invulraadsel van Hans Ziessen
moest er als volgt uitzien:
Amsterdam (grote stad)
Meimaand
(mooie maand)
Siberië
(land om kou bekend)
Tuitje
(zit aan een theepot)
Elsje
(meisjesnaam) Ellie was
ook „goed
Raap
(knol)
Dak
(bedekking van een gebouw)
Ar
(slee)
M
(medeklinker)
DE HOOFDPRIJS.
voor de goede oplossing van dit
raadsel werd toegekend aan Jaap
Kampers, j., 13 j., Celebesstraat 12 bis,
Utrecht.
Nu het beroepenraadsel. De beroepen
waren:
1. Slager
L. Segar

2. Smid
M. Dis
3. Slager
G. Lares
4. Schilder
C. Risheld
5. Slager
S. Gerla
6. Verver
R. V. Ever
7. Dokter
R. T. Kode
8. Machinist
C. Ahiminst
9. Stoker of Koster
E. Stork
10. Vrachtautochauffeur Ch. Vaofuurafa, Utrecht.
Ziezo, daar is ons tiental dan compleet.

NU KOMEN DE NIEUWE
RAADSELS.
en ik verwacht een stroom van goede
oplossingen... ondanks de warmte...
als die er tenminste nog^ is.
We beginnen met een
KRUISWOORDPUZZLE,
die door Annie Rib te Amsterdam
zelf werd bedacht. Hier is de figuur:

DE HOOFDPRIJS.
voor het beroepenraadsel kreeg Johannes Verwijs, Karreveld A 170, St.
Philipsland, Zeeland.
Voordat ik nu met de toekenning der
TROOSTPRIJZEN.
begin, moet ik eerst even het adres,
én de leeftijd vragen van W. C. Th.
Middelplaats. Wim of Willy — ben
je een jongen of een meisje? — heeft
een troostprijs tegoed omdat hij voor
de Kareltje Kraanprijsvraag een idee
aan de hand deed, dat door den tekenaar is uitgewerkt. Had je dat al
gezien Wim?
Voorts worden troostprijzen gezonden
aan: Charel Lernout, j., 14 j., Bischopdreef B 183, Clinge, Zeeland:
Ubo van der Spoel, j., 14 j., A. P.
Fokkerstraat 20a, Groningen; Hennij
Guddee, m., 14 j., Nachtegaalstraat 7a,
Rotterda-m Z.; Albert Jan Hooijer, j.,
12 j., Alteveerstraat 152, Hoogeveen;
Loesje Demelinne, m., 13 j., Joris van
der Haagestraat 4, Den Haag.
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De omschrijvingen zijn:
Horizontaal:
1. stuk hout
3. voertuig
6. voorzetsel
8. lengtemaat (letters omkeren)
9. huisdier
11. familielid
12. voegwoord
14. ander woord voor nummer (afkorting)
15. onguur knaagdier
16. ander woord voor vod.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Pietje Zeur en het ijsje

l
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• Een grappige tekenfilm
Regie en tekst: N. J. P. SmitH

Beeld. Jan Lutz

1. „Hier Kareltje — da's voor een ijsje."

2. „Kijk eens. . een dubbeltje gekregen.

3. „Aannemen: twee grote van vijf."

4. „Een voor jou, Pietje.'

5- „Dat ijs ruikt vies,"

6. #ie moet tiet proevetU"

t;
K
2
4
7
2

Vertikaal:
l tegenovergesteld von rechter.
2. meisjesnaam
Het feest van koningin
4. ander woc 1 voor reeds
5. directeur van gymnasium
Zonneschijn
7. Peruaans schaap
9. jongensnaam
iep in een groot bos woonde in een
10. zegt een klein kind
mooi paleis de elfenkoningin Zonne*
13 voorzetsel.
-schijn. Zij werd door alle bosbewoners
Vervolgens heb ik twee spreekwoord- zeer bemind.
raadsels, die zijn gemaakt door Klaas
Wzn. Dantuma te Driesum, Fr. Als je Koningin Zonneschijn was gauw jarig.
het tweede niet kent, dan stuur je Dat zou me een feest worden. De elfjes
naaiden de mooiste kleertjes en de ka»
alleen het eerste in.
Daar gaan we: het spreekwoord be- bouters en dieren studeerden een feeste
lied in.
staat uit 11 letters,
's Nachts om twaalf uur zou het feest
l, 2 ander woord voor slee,
beginnen Het \vas juist volle maan en
6, 7. 8. 9. 10 is een vrucht.
3, l, 8 nemen we in deze tijd graag, klokslag twaalf uur waren alle dieren,
11. 4, 5. 10 ander woord vcor waskom. kabouters en elfen aanwezig. Het was
Het tweede spreekwoord bestaat uit een rumoer van jewelste.
25 letters en vormt tevens een be- Daar klonk trompetgeschal. Allen gingen
kende uitspraak van Reintje de Vos. in twee rijen staan, toen koningin Zon»
l, 16. 17, 19. 18. 24. 25 is een zand- ' neschijn aankwam. Zij had een mooie
witte jurk aan en een kleine zonnebloem
vlakte.
12. 20. 21, 22, 15, 6, 4 kunnen apen had ze in het haar Haar juwelen schits
terden in het maanlicht. Na het begroe»
goed. •
8. 9 verzoek om stilte,
tingslied nam de koningin plaats op haar
22. 13, 14 is niet raak
troon, die aan het hoofd van één van de
4, 5. 3. 12 is een bekende jongensnaam feestelijk gedekte tafels stond.
7. 2, 3. 4 is een hoog cijfer op school, Nu begon de maaltijd. Wat zag alles er
23, 10, 11, 12 een ander woord voor lekker uit Er waren taarten, broodjes,
'grafsteen.
fruit, honing en nog veel meer. Wat
Oplossingen zo spoedig mogelijk in- zaten de gasten te smullen. Ze hadden
zenden — doch in elk geval vóór 24 de grootste pret.
Juli aan Oom Niek, p/a Redactie Na de maaltijd werd alles opzij gezet.
Arbeid, Postbus 100, Amsterdam-C. De dieren zorgden voor muziek en de
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M'N CORRESPONDENTIE.
begin ik ditmaal met een oude getrouwe van me: Jo Lange te Amsterdam-W. Jo heeft hooikoorts gehad
en daarom heeft ze een schreef j e
voor. Gelukkig ken ik zelf die ziekte
'niet uit eigen ervaring. Dat is — alwéér: gelukkig —. met heel veel
ziekten het geval, doordat ik altijd
zo gezond ben als een vis. Als je de
foto in de krant hebt gezien, weet je
nu precies hoe Ron er uitziet. Viel
hij tegen? Ik ben benieuwd naar die
oper*tte. Daar krrjg ik natuurlijk een
reuzeverhaal over. nu de vacantiezon zo langzamerhand begint te
schijnen.
Huiüertje, Groeneveld te Eindhoven
is een nieuweling in de neven- en
nichtenkring. Je hebt gelijk: de aanhouder wint/ Je had de kans. Je zal
nog eens zien, hoe goede bekenden
we worden.
Kees Jonker te Amsterdam moet zich
van d i e last maar niets aantrekken.
Jij en je zusje hebben al heel wat
gezien. -Daar zijn ze misschien wel
jaloers op.
Cor -Notenboom te Roermond en ook
andere jongens en meisjes moeten er
aan denken, dat zij steeds weer hun
leeftijd moeten opgeven Ik heb al
eens gezegd, dat ik voor kinderen
schrijf en dat de raadsels voor kinderen worden opgegeven. Grote mensen mogen best meedoen. Maar een
meneer van 50 of een juffrouw van
82 jaar — ik noem maar. een leeftijd
- zouden toch niets aan een mooi
jongens- of meisjes boek hebben.
Willy Adriaans te IJmuidenrO. moet
ik teleurstellen. Als het tenminste
een teleurstelling is, als'ik vertel, dat
ik nog nooit te Assendelft ben geweest. Van IJmuiden uit lijkt het me
een flinke fietstocht met de warmte.
Laura van Oort, Utrecht. Had jij het
briefje en de oplossingen van Jaap
overgeschreven? Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar het leek er veel
op.-Als dat zo is, neem dan de goede
raad aan een probeer eens zonder
hulp de raadsels op te lossen. Dan
heb je er veel meer voldoening van.
Dit laatste geldt voor de hele familie,
die tenslotte de hartelijke groeten
krijgt van

Wanneer U

K AA L
dreigt te worden, volg dan
Prof. Dr. Polland's advies.

Prof. Dr. Polland, de f>ekcnrfe dermatoloog en
hooglecraar, komt door
zijn onderzoekingen -n aaide oorzaak en de bestrijding van kaalheid tot het
resultaat:
„Negentig
procent van kaalheid is
een gevolg van uithongerïng der haarwortels.
Wanneer de bloedsomloop de haarwortels rtiet
meer voedt, schrijf ik
steeds Silvikrin voor.
Silvikrin is de natuur^
lyke voeding, die het
haar voor den ff roei
noodig heeft."

Onder den
microscoop
Dr. Weidner, Prof. PohlP i n c u s en Prof. Z u n t z ,
Een gedeelte van de f \ menschelijlte hoofd"
huid. waarop duidelijk het bolletje van het
speciaïisten van naam, behaar. de z.g. wortel, te zien is. die met het
steedden jaren van onderh&ar uitvalt. De werkelfjke wortel is het
zoek naar de oorzaak en de
pfzelachtigr weefsel onderaan; dit
bestrijding van haarverlies
blijft altijd in de hoofdhuid
en kaalheid, met verrassend
dt d
resultaat. Niemand behoeft
gevoed.
thans nog te vreezen, kaal te
worden.

elfen en kabouters begonnen in het
maanlicht te dansen. De koningin keek
glimlachend toe. Ze danste zelf ook een
paar keer mee.
Toen werd het tijd om huiswaarts te
keren, want de maan begon al te ver*
bleken.
Ze namen afscheid van de koningin en
pratende en lachende gingen ze heen.
Wat was dat een heerlijk feest geweest.
Jnnnie Sandman, oud 14 jaar.
Dordrecht.

STOND OP HET PUNT
KAAL TE WORCEN
De foto bewijst, hoe dik het haar
thans is, dank zij Silvikrin.
De Heer Hall schrijft:

r

MXme M e e r e n .
O n g e v e e r twee J a a r g e l e d e n f c e gDn myn haar h e v i g uit te
vallen en er v e r s c h e n e n kale
Cl e uk e n Mijn v r o u w ü r o n g er op
aan d a t ik I e t s er t e g e n zou
doen n a a r hoe*e l IK tl en t a l •
l en g u l d e n s u i t g a f , w e r d de
t c P s land steeds erger
Ten-

rtn en vust utuncui.er personeel tot maandinkomen ZONDER BORG
Wettelijk tariet Vlug en discreet
j
Inlicht en afwikk mondel ot scttriltel |
Rottenlam-C.: Muurltsweg 45;
.
Amsterdam-C.: Sarpluitistraat 3ö;
VGncvenliitge;. Rlvlervfechmarki 4.

I

Een verrassende verandering
w a s r e e d s bU d e n e e r s t e n f l a COQ te m e r k e n en t h a n s heb Ik
« e e r e e n d i k k e n h a a r d o s , zoow g
Verkrijgbaar

V. J

Hall

verstrekt de V.V.V. Het Geuldal Valka.Mburg <L. i alle Inlichtingen, Hotel- en Peiisiongids gratis verkrijgbaar. De zeldzaam
mooie natuur met haar heuvels, dalen -eu'
rotspartijen, alsmede de vele bezienswaardigheden en attracties maken een verblli:
>n het dal der Geul tot een ideaal vacanne8enot Alle 95 hotels en pensions geopend
*ls voorheen.

De geconcentreerde haarvoeding (die alle 14 organische substanties bevat) wordt toegepast in alle gevallen van roos, haaruitval, dun haar, vet haar, kale plekken en dreigende kaalheid.
Flacon voor e e n maand
.
.
.
- ƒ 3-80
De Complete Kuur (met Lotion) voor een maand
. f 4.95

in alle goede znhen.
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In open envelop ver-

Rechttoe

Silvikrin Laboratoriuin WesivJïBtweg 99-1OO VoorburgjDan
Zend mij gratis en franco Uw brochure over den Haargroei.

Aan

H..g j

1

Straat

Naa

B

rechtaan

Zonder omwegen, recht op het
doel af. Zo is de opleiding voor
alle examens in:
Bouwkunde, Waterbouwkunde,.
Werktuigbouwkunde, Electroteckniek,
Cbem. techniek of Speciale vakken,

ENSAiD helpt U tijd, geld
en punten besparen!
Dames en meisjes

maakt nu thuis zelf uw kleding

volgens de persoonlijke schriftelijke methode van:

OOM NTEK,

VALKENBURG (L.) of HOUTHEM

NEO SILVIKRIN HAARVOEDING

Haren groeien door

speciale machtiging

Postbus 100, Amsterdamse.
Voor een verblijf te

"TV- Weidner, de bekende bio-chemicus, ontdekte, dat
•*—^ veertien verschillende organische substanties noodig
zijn, om het haar te voeden, teneinde zijn gezonden
groei te verzekeren. Deze veertien stoffen zijn in dezelfde verhouding zooals de natuur ze in ons lichaam
vormt, in Neo Sïlvikrin, de natuurlijk haarvoeding, vereenigd. Wanneer de bloedsomloop niet meer in staat
is, om de haarwortels te voeden, dan ontstaan roos en
haaruitval en dreigt kaalheid. De eenige wijze, om dit
te voorkomen en te bestrijden is een behandeling met
Neo Silvikrin, dat alle stoffen bevat, welke de haarwortels te kort komen.
In deze bijzondere, natuurlijke samenstelling ligt de
verklaring voor het verrassende succes bij de bestrijding van roos, het tot staan brengen van den haaruitval en bij den groei van nieuw gezond haar.

DIRECTIE i
E. J- Rotshuizen en
F. Wmd.
CURATORIUM i
Ir H.. R.
., P .van Dijt,,
D ^j •• c i j
Ing. W. Huizmga, A R N H E M

Pro/. Dr. f. Koets,
fnf. Dr. A. Sizao,
Ir J. É. A. Tilden,
Air. }. Ttrpstra,
Prof. Ir. E. Thienas,
Prof. Ir. J. C. Valtja.

vraag nèfc'-Kcxsïë/oze prospectus Ar'

Deze zegels worden aan ons
uitbetaald. Totaal dus 35 cent.
En geen bon inzenden, doch
vermeldt ..265"

BON 265
Naam:
Straatnaam:
te ..

Zendt onderstaande bon en 30 cent postz.
(4 x 7* cent of 10 x 3 cents postzegels)
aan Ênsaid-instituut. Tolsteegsingel 54,
Utrecht, en wij zenden U een mooi boek met
100 maten en modellen en 'n gratis apparaat
om U te laten zien, hoe gemakkelijk U
THUIS ZELF alle kleding kunt maken en
vermaken.
Doet de zegels in een envelop met deze bon,
of plakt ze OP een briefkaart zoals hiernaast voorbeeld.
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en heeft derhalve alleen rekening te
houden met de capaciteit daarvan. Met
het bezoek van de onoverdekte inrichting heeft zij niets uitstaande en zij is
derhalve genoodzaakt bij het bereiken
van de maximum-capaciteit van het
overdekte bad het binnenlaten van
N.V.V.-zwemlustigen te staken.
Gezien de enorme kosten is het voorlopig nog niet mogelijk het open bad
erbij te huren.

J-icha.melijke ontwikkeling
A.
Amersfoort: Bisschopsweg Sporttondsenbad (iedere Dinsdagavond) van 8—10
uur
Amsterdam: Sportfondsenbad Oost (Llnnaeusstraat):
ledere Dinsdagavond:
van 6—7 uur: Ie ploeg kinderen t/m
13 jaar en begeleiders;
van 7—8 uur: 2e ploeg kinderen' t/m
13 jaar en begeleiders;
van 8—9 uur: Ie ploeg personen boven
13 jaar;
van 9—10 uur: 2e ploeg 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—9 uur: Ie. ploeg personen boven
13 jaar en begeleiders;
van 8—9 uur. Ie ploeg personen boven
13 jaar;
van 9—10 uur: 2e ploeg personen boven
13 jaar.
Zuiderbad (Hobbemastraat):
Ledere Dinsdag- en Donderdagavond:
van 19.15—20.16 uur: kinderen t/m 13
j. en begeleiders.
van 20.30—21.30 uur: personen
boven
13 Jaar;
van 21.30—22.30 uur: personen boven
13 jaar
Apeldoorn: Sporttondsenbad. Binnenweg
(iedere Donderdagavond):
van 19.30—20.30 uur: kinderen t/m 13
1 en begeleiders;

Venlo: Sportfondsenbad (ledere Dinsdagavond ):
van 7.30—8.45 uur: heren;
van 8.30—9.45 uur: dames.
Min uiden Oost: Overdekt zwembad
„Velserbad" (iedere Dinsdagavond):
van 20—21 uur: kinderen t/m 13 Jaar
en begeleiders;
van 21—22 uur: personen van 14 t/m
18 Jaar.
Iedere Vrijdagavond:
van 21—22 uur: personen boven 18 Jaar.
Zaandam: Sportfondsenbad „Zaanland".
Mauvestraat :
ledere Dinsdagavond:
van 19—21 uur. voor kinderen en volwassenen.

B.
Delft: Sportfondsenbad:
ledere Dinsdagavond:
van 19—20 uur: voor kinderen en volwassenen.
Groningen: Noorderbad, Oosterhamrlkkade 6 (iedere Dinsdagavond):
van 18—19 uur: kindereu t/m 13 Jaar
en begeleiders;
van 19—21 uur:personen boven 13 Jaar.
Leeuwarden: Leeuwarder Overd. Zwembad, Jacob Catsstraat (iedere Woensdagavond ):
van 18.30—19.30 uur: kinderen t/m 10
J. en begeleiders:
van 19.30—20.30 uur: kinderen van 11
t/m 13 Jaar en
begeleiders;
van 2O.30—21.30 uur: personen boven
13 jaar
Zwolle: Sportfondsenbad. Turfmarkt. Van

eijen en va.ca.ntie*
Naar Zandvoort
Kaarten a ƒ 0.55 per persoon verkrijgbaar, recht gevende op: rijwielstalling,
bad en één consumptie en alle aan net
bad verbonden comfort, voor hen. die
slechts één uitgaansdag tot bun beschikking hebben
Kaarten ook verkrijgbaar bij N.V.V.district Haarlem, Kruisweg 74 te Haarlem.

13 Juli: Fietstocht naar Zandvoort met
bezoek aan het N oorder bad Kosten met
Inbegrip van fietsenstalling, gratis consumptie en bad ƒ 0.55.
Vertrek 9 uur Leldseplein. Terug ongeveer 6 uur.
Fietstocht naar het Gooi, met wandeling
dgor het Spaanderswoud en bezichtiging
van Gooilust
Kosten 10 cent per persoon; vertrek
9 uur, terug 19 uur.
13 Juli: Boottocht naar het Bra&emermeer: vertrek 9.80 uur vanaf de S'.oterkade bij de Zeilstraat, terug ongeveer
18 uur
Deelneming: kinderen tot 14 jaar 60
cent en voor de overigen ƒ 1.—.

10—20 Juli: Weekeind-fietstocht naar
„Ons Honk". Vertrek 's Zaterdagsmiddags 2.30 Leidseplein, terug "s Zondags
18.30 uur. Met inbegrip van logies, ontbijt en*koffiemaaltijd, kosten voor volwassenen ƒ 1.70, voor kinderen ƒ 1.45.

boven

Eindhoven: Sportlondsenbad. Stratumsedijfc (ledere Dinsdagavond):
van 19—20 uur: kinderen t/m 13 laar
en begeleidsters;
van 20—21 uur: dames:
van 21—22 uur: heren.
Den Haag. Bosbad Amalla van Solmsstraat uedere Woensdagavond):
van 6—7 uur: kinderen t/m 13 Jaar
en begeleiders;
van 7—8 uur: personen boven 13 Jaar
Haarlem: Sportfondsenbad, Frederlkapark (iedere Dinsdagavond):
van 7—8 uur: kinderen t/m 13 Jaar
en begeleiders;
van 8—10 uur: personen boven 13 Jaar.
Rotterdam: Sportlondsenbad, v. Manenstraat (ledere Maandagavond) In drie
groepen:
van 19.30—20.30 uur: kinderen t/m 13
J. en begeleiders;
van 20.30—21.30 uur: personen boven
13 Jaar
Oostelijk Zwembad. Vredenoordlaan:
ledere Maandagavond:
'
van 2030—2130 uur: personen boven
13 jaar.
ledere Donderdagavond:
van 19.16—20.15 uur: kinderen t/m 13
J. en begeleiders.
Schiedam: Sportfondsenbad. Burg. Knappertlaan 245c:
ledere Maandagavond:
van 18.25—19.25 uur: kinderen t/m 13
J. en begeleiders;
van 18.55—19.65 uur: personen boven
13 laar.
Utrecht: Zwembad O.Z.E.B.I. in de Blltstraat:
ledere Donderdagavond:
van 20.30—21 15 uur: kinderen t/m 13
jaar en begeleiders;
van 21.15—22 uur: personen boven 13 ].

20 Juli: Fietstocht naar Natuurbad Velserend. Wij kunnen hier naar hartelust zwemmen. Een grote speeltuin is in
de badiiirichting aanwezig. Er is gelegenheid voor het maken van kanovaarten enz. Kosten entree bad ƒ 0.20.
Inlichtingen en aanmeldingen vooraf aan
het N.V.V. „Vreugde en Arbeid". Leidseplein en aan het district Amsterdam,
Frederiksplein 14.
4 Augustus a.s. a£ (iedere Maandagavond):
van 19—20 uur: kinderen t/m 13 Jaar
en begeleiders;
van 20—21 uur: personen boven 13 J.

C.
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: Bpórttondsenbad: Tot nader aankondiging:
ledere Maandagavond:
van 21—22 uur: voor dames;
ledere Dinsdagavond:
'van 21—22 uur: voor heren.
De toegangsprijs bedraagt 15 cent per
persoon per bad
Twente: Zee op de helde „Bad Boekelo".
ledere Zondagmiddag na 13 uur geopend
voor leden van het N.V.V. en hun hulsgenoten. Toegang halve prijzen.
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 12-i en 17è cent.
Men diene badgoed, handdoek en zeep
mede te brengen.
Van verschillende zijden Is de klacht
geuit, dat — nadat een bepaald aantal
N.V.V.-leden de zwembad-controle Is
gepasseerd — verdere N.V.V.-zwemlustigen geweigerd worden, terwijl wel particuliere bezoekers worden doorgelaten,
die dan meer betalen.
Teneinde dit misverstand uit de weg te
ruimen, delen wij mede, dat dit alleen
daar mogelijk Is, waar het overdekte
bad direct met een onoverdekte Inrichting in verbinding staat. „Vreugde en
Arbeid" heeft uitsluitend het overdekte
bad op de bovenvermelde uren gehuurd

Elke Zondag om 12 uur precies onder
auspiciën van de Cultuur-filmcentrale in
het Studio-Theater. Kettingstraat te
Den Haag
De ce vertonen films worden ledere Donderdagavond in de Haagse dagbladen
aangekondigd Voor leden van het N V. V.
en hun huisgenoten geldt de reeds enige
malen in deze agenda aangekondigde
speciale toegangsregeling.

MET „VREUGDE EN ARBEID" ER OP UIT

20 Juli: Fietstocht naar Zandvoort. Kosten ƒ0.55, zie 13 Juli.

van ~M.'M—21.30 uur: personen
13 jaar.

ie Isen

Fietstochten vanuit Groningen
Op 19, 20, 21 Juli en 7. 8. 9 Augustus
a.s. worden deze door het bureau v.
Vreemdelingenverkeer te Groningen georganiseerd.
Prijs per tocht t 0.50 voor adm.-kosten
en bezoek aan musea en bezienswaardigheden.
Voor N.V.V.-leden, die zich aanmelden
bij het N.V.V.-district Groningen, Turfsingel 75, Groningen, geldt de speciale
prijs van 25 cent
Vertrek op 19 en 20 Juli en 7 en 8
Augustus des morgens om 9 uur en op
21 Juli en 9 Augustus des morgens om
9.30 uur.

Reizen Troelstra-oörden
Behalve Natuurvriendenhulzen heeft het
N.V.V. voor het organiseren van '•eizen
de beschikking over de Troelstra-Oorden,
welke gelegen zijn te Egmond a Zee.
en Beekbergen. Deze gebouwen zijn
volgens de eisen des tij ds ingericht
en beschikken alle over één- en tweepersoons kamers. Op verzoek kan een
klnder- of hulpbed op de tweepersoons
kamers worden bij geplaatst.
Eels 1. Verblijf van 7 dagen te Egmond
aan Zee, van 31/5 af tot en met 6/9
elke Zaterdag. Prijs per persoon ƒ 17.50.
Egmond aan Zee Is een echt vissersplaatsje en biedt aan haar gasten. Indien de weersomstandigheden een verblijf aan zee niet aangenaam maken,
aardige duinwandelingen en wandelingen
In de bossen om Schoorl. Schoorl Is met
de bestaande tramverbinding zeer goed
bereikbaar.
Met de deelnemers aan onze reis zullen
wij, indien daarvoor belangstelling bestaat, Vrijdags een bezoek brengen
aan de kaasmarkt te Alkmaar.
Reis 2. Verblijf 7 dagen In Troelstraoord te Beekbergen bij Apeldoorn, vaa

17/5 tot en met 13/9 elke Zaterdag.
Prijs per persoon ƒ 17.50.
Het Troelstra-oord te Beekbergen biedt
•plaats aan 120 personen. Behalve eetzalen en conversattezalen Is er ook een
leeszaal en heeft^het huls een eigen
bibliotheekvleugel Het ligt geheel door
bos en heide omgeven, terwijl op net
grondbezit, hetwelk 20 ha. bedraagt, een
wandelpark Is aangelegd Voor hen. die
een rustige vacantie wensen, een Ideaal
oord.
Voor nadere bijzonderheden, alsmede
voor verdere meerdaagse reizen verwijzen wij naar het bekende V & A.reisboekje. dat verkrijgbaar Is ft 10 cent
bij de bekende adressen.

Zomerhuisjes te huur
Voor verblijf op de Veluwe zijn te huur
In de directe omgeving van Apeldoorn:
twee houten huisjes Zij zijn geheel gemeubileerd en voorzien van electrisch
licht. Geen gas en waterleiding, pomp
aanwezig.
Beide huisjes zijn nog slechts beschikbaar in September en daarna Huurprijs
bedraagt voor September voor ..De Eekhoorn" ƒ45 en voor de ,,Woudduif" f 60
en voor de overige maanden daarna resp.
ƒ25 en f 3 5 .
DP Eekhoorn en Dt> Woudrtuif. Ze bevatten een huiskamer, respectievelijk
2 en 3 slaapkamers, ieder met 2 éénpersoonsledikanten, -een keuken met
complete inventaris, fornuis, een mooie
veranda en bergplaats voor bagage en
rijwielen. Bovendien is in beide huisjes
een compleet, servies voor de maaltijden
aanwezig, evenwel geen messen, tepels
en vorken: ook wordt geen linnengoed
verstrekt. Men gelieve dus zelf te zorgen voor bed- en tafelllnnen. handdoeken enz.
De huisjes worden niet verhuurd voor
een groter aantal personen, dan ledikanten daarin a,anwezig zijn, terwijl
voor korter dan 14 dagen niet gereserveerd kan worden
In beide huisjes Is een Inventarisstaat
aanwezig. Eventueel gebroken of beschadigde voorwerpen moeten worden
vergoed.
Te bevragen- bij het Troelstra-Oord te
Beekbergen of Amstel 224—226 te Amsterdam.
Volgeboekte perioden Troelstra9orden en Natuurvriendenhnizen.
Men wordt erop attent gemaakt, dat het
Troelstra-Oord te Egmond aan Zee van
12—19 Juli en van 2—9 Augustus en
het Troelstra-Oord te Beekbergen van
26 Juli—9 Augustus geheel bezet zijn,
evenals het Natuurvriendenhuls ..Het
Hxmehuis" te Havelte van 20—27 Juli
en van 2—23 Augustus en „De Brummel" te Bennekom van 2—23 Augustus.
Voor nadere inlichtingen wende men
zich rechtstreeks tot onze Natuurvriendenliuizen of tot ons Centraal Bureau
van Troelstra-Oorden en Natuurvriendenhuizen Amstel 224—226 te Amsterdam.
Binnenkort zullen nadere mededelingen
worden verstrekt ten opzichte van de
huizen „De Hondsrug" te Noordlaren
(Groningen), „De Krikkenhaar" te Borne (Overijsel) en „Ons Honk" te Lage
Vuurse bij Hilversum.
Verder wordt er de aandacht op gevestigd, dat „Avegoor" te Enecom en „Morgenrood" te Oisterwijk dit jaar niet ter.
beschikking zullen zijn. Zij, die voornemens waren daar te gaan logeren,
doen goed nu hun keuze op een ander
huis te laten /vallen.

Naar wij vernamen, is het voor
degenen, die bezwaar hebben
tegen te grote treinreizen, mogelijk, om gebruik te maken
van ingestelde autobus- en
bootdiensten.
Inlichtingen omtrent prijzen en
vertrektijden,. kunnen ingewonnen worden aan het reis- en'
inlichtingenbureau, Leidseplein
te Amsterdam.

