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EEN JAAR VAN
D

e 15de Juli was het een jaar geleden, dat voor het
Nederlands Verbond van Vakverenigingen een commis*
saris werd benoemd. Het lijkt mij goed, in dit nummer van
„Arbeid" in het kort na te gaan, wat de beweegredenen tot
het instellen van een commissariaat waren en tot welke
resultaten dit commissariaat in een jaar tijds heeft geleid.
Aangezien de mens snel vergeet en in sommige opzichten
ook geneigd is snel te vergeten, is het noodzakelijk, nog
even te herinneren aan de toestand, waarin de Nederlandse
vakbeweging zich vóór de 10de Mei 1940 bevond en meer
speciaal haar houding ten opzichte van de grote strijd, die
tussen Duitsland en de Westeuropese machten was uitge*
broken. De vakbeweging, modern en confessioneel, was blij*
kens de houding van haar woordvoerders en de uitingen in
haar persorganen vijandig ten opzichte van Duitsland ge*
richt.
Mede als gevolg van deze geestesgesteldheid van de Neder*
landse vakbeweging is tenslotte de fatale 10de Mei over ons
land gekomen err stonden de leiders van de Nederlandse
vakbeweging na de 10de Mei voor een voldongen feit.
In de leidende kringen van de Nederlandse vakbeweging
was dan ook een grote vrees voor de consequentie van een
verloren oorlog, een consequentie, die niet anders deed .ver»
wachten, dan dat de overwinnaar deze voor hem gevaar*
lijke inrichtingen zou opheffen, de vermogens verbeurd zou
verklaren.
De bezettende macht is hiertoe echter niet overgegaan,
maar heeft in alle mildheid en lankmoedigheid de positieve
elementen van waarde, die in het werk van idealistische ars
beiders ligt, erkend en heeft niet het middel van algehele
vernietiging gebruikt.
Integendeel, zij heeft haar saamhorigheidsgevoel met den
Nederlandsen arbeider en haar overtuiging van de positieve
waarde, die de arbeider ook in zijn vakverenigingen- als
bindend.element voor de volksgemeenschap heeft gelegd,
de moeizame weg gekozen om door reorganisatie en ver*
anderd inzicht te komen tot de verlangde vereniging van
arbeiders, die ook in de nieuwe tijd de sociaal^economische
belangen van de Nederlandse arbeiders behartigen.
Daartoe werd ik op grond van het feit, dat ik behoorde tot
diegenen, die reeds jarenlang hun waarschuwende stem
deden horen, tot commissaris benoemd. Met de bevoegd?
heid om in de functies van alle bestuurders te treden, maar
bovenal met de opdracht ook gedurende de oorlogs* en be*
zettingstijd, ook gedurende de reorganisatie de rechten der
arbeiders onverkort te handhaven. Het is verheugend te
mogen constateren, dat het inderdaad gelukt is, ondanks
de moeilijkheden die de oorlogsomstandigheden nu eenmaal
met zich brengen, dat alle sociale inrichtingen, die voor d^n
arbeider van waarde waren, zijn blijven bestaan, maar nog
verheugender is het, dat het Nederlands Verbond van Vak*
verenigingen in zijn nieuwe vorm de sociale positie van de
arbeid heeft weten te verzekeren en te verstevigen door de
ontslagverordening en het verbod van loonsverlaging, door
het verbod van huurverhoging en van huuropzegging, doorreorganisatie van de werkverruiming, door extramitkering
aan werklozen, door de loonbelasting en tal van minder in
het oog vallen.de, maar even belangrijke verbeteringen be*
treffende de lonen. Bovendien zijn te vermelden de talrijke
collectieve arbeidsovereenkomsten, die zijn voorbereid en
algemeen verbindend worden verklaard.
Het spreekt vanzelf, dat al deze maatregelen alleen dan
konden worden voorbereid, uitgewerkt en tot uitdrukking
konden worden gebracht wanneer het N.V.V. verzekerd
was van de vakkundige en daadwerkelijke hulp van zijn
medewerkers.
Deze hulp en medewerking mocht de commissaris vooral
vinden bij de vroegere bestuurders der organisaties, aange*
sloten bij het N.V.V., die vooraf hebben verklaard loyaal,
actief en positief te zullen medewerken.
Het is verblijdend, dat een zo groot aantal leidende per*
sonen uit het Nederlands Verbond van Vakverenigingen,
niet alleen bezoldigden, maar ook duizenden die niet b^-ol»
digd zijn, niet op verdwaasd politiek standpunt bleven
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staan, maar als nuchter^
goede Nederlanders dedran^
in* zich voelden tot practiscb6
arbeid.
Zo is het Nederlands Vet'
bond van Vakverenigingen
door dit eerste jaar gegaa11
en met vreugde heb ik mij"
vertrouwen aan deze bred6
rij van werkers
geven.
Het is ons gelukt een
r"> P "n schappelijke basis
vinden, waarop wij ons
tot opbouw- van een
arbeidersorganisatie kunne11(
bouwen. Thans, na dit jaa
van fundamenteel werk, moeten wij de dingen duidelijke1
tot e)kaar-,gaan zeggen.
Het Nederlands Verbond van Vakverenigingen is niet ver'1
monden aan enige politieke partij of beweging en zowel zijl
pers, n.l. „De Arbeiderspers", als de overige sociaakecono'
mische nevenorganisaties, die haar ten dienste staan, stre'
ven naar het éne doel: Eén^vording van de Nederlands^
arbeiders in de ruimste zin van het woord.
In deze gedachte verbinden wij allen, die het werk uitoefe'
nen, die het werk voorbereiden, die het organiseren, die hè*#
leiden, die er hun geestelijke of lichamelijke kracht en vaadigheid voor geven, kortom allen die zien in de toekomsttot één verband, één gemeenschap: het werkende Nede^
landse volk.
,
Van hen vragen wij geen politiek, maar arbeid en wel arbeid
als plicht, voortspruitende uit het onvervreemdbaar recht
tot arbeid.
Het Nederlands Verbond van Vakverenigingen vraagt vafl
zijn medewerkers loyaliteit, activiteit en een positief stanp'
punt ten opzichte van de nieuwe tijd en de daarin tot uit'
drukking komende vernieuwing van de geest. Wel staafl
wij, als wij dit jaar afsluiten, juist op een scheidingspunt»
waarop van ons verlangd wordt, dat wij elke afwachten^
houding zullen laten varen en doelbewust onze
zullen wijden aan het arbeidende volk van Nederland.
lot van Europa is het lot van Nederland, is dus het lot
den Nederlandsen arbeider. En op dit moment, waarin
titanenstrijd zal beslissen over het lot van den Nederland*
sen arbeider, - - of het zal zijn plutocratische of bolsje\vis#£
e
tische knechting, dan wel of hij als vrije man van de arbe|
in de toekomstige Europese ordening zijn plaats door
arbeid zal kunnen handhaven, zal het aan dien arbeider
zijn om zijn plaats te bepalen.
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n ons kinderrijke land kunnen wij
ons geen blok huizen voorstellen
Zonder spelende kinderen. Zij spelen
langs de weg. langs de straat, op binnenplaatsen, langs waterkanten, op
Pleinen en plantsoenen. Maar hoe verschillend is de achtergrond van dat
spel. Op het platteland is het meestal
een rij kleine huisjes met veel ruimte
er om heen en in de stad is het doorgaans een hoog opgaand huizenblok
met een stoffige straat en gloeiend
asphalt als „speelterrein." Soms zijn
die huizen zelf aantrekkelijk en met
heldere, vrolijke gevels. Dan staat er
een rijtje boompjes voor en verlevendigen hier en daar plekjes groen en
bloemen het aanzien van de buurt.
Doch er zijn ook nog heel wat sombere, ouderwetse straten, miserabele
overblijfselen van de vorige eeuw, een
tijd waarin met het niet nodig vond
voor de huisvesting van arbeiders
enige omslag te maken.
Met die sombere straten en ongeriefelijke woningen hebben de arbeiders
in ons land reeds lang geen vrede
meer. Het terrein van de woningbouw
is wel één van de gebieden, waarop de
arbeidersbeweging zich het krachtigst
heeft geweerd. Een arbeider, die eisen
aan het leven gaat stellen, verlangt
ook een behoorlijke woning. Hij verlangt licht en lucht, een gezonde en
Prettige omgeving voor zijn vrouw en
Zijn kinderen.
In vroegere tijden beschouwde men
dergelijke woningen voor arbeiders
als een luxe. Maar het opvoedingsProces. dat de Nederlandse arbeiders
hebben ondergaan, heeft hun reeds
lang dat gevoel van eigenwaarde bijgebracht, dat hun een behoorlijke
woning als normale levenseis doet
Verlangen. Zeer veel is dan ook reeds
in die zin bereikt, al zijn, evenmin
als Keulen en Aken, afdoende woonwijken in de nieuwe trant op één dag
te bouwen. Doch welk een resultaat
is reeds bereikt, vooral door woningbouwverenigingen en door gemeentebesturen! Overal in onze steden en
dorpen vinden wij de nieuwe woonblokken, die zowel uiterlijk als van
binnen voldoen aan onze verlangens.
Ook particuliere bouwers hebben
daartoe bijgedragen, zij het dan lang
niet in die mate als de Overheid en
de verenigingen. De particuliere bouwers hebben zich over het algemeen
toegelegd op het bouwen van

middenstandswoningen, maar gelukkig kan worden geconstateerd, dat
ook vele arbeiders langzamerhand zo
veel zijn gaan verdienen, dat zij een
duurdere woning konden huren
De wijze waarop een volk woont is
een maatstaf voor zijn beschavingspeil. Er zijn ook nog andere maatstaven. Het verbruik van water en
zeep bijvoorbeeld — beide in Nederland zeer hoog — geven ook een duidelijke aanwijzing voor de trap van
de ontwikkeling, waarop het volk
staat. Verder de zorg, die aan het onderwijs wordt besteed, de belangstelling voor boeken, voor lichaamsontwikkeling, voor ontspanning en de
wijze waarop men zich kleedt — het
zijn even zo vele aanwijzingen voor
de volkswelvaart. Over het algemeen
hadden wij over die welvaart niet te
klagen. Zelfs een wereldcrisis van 10
jaar lang list ons volk nog in een toestand, die aanmerkelijk welvarender
was dan vele andere Europese naties.
Woning en vooral ook de verzorging
van de woning zijn in ons land wel
een heel sterke aanduiding van de
wijze waarop een volk leeft Ook minder moderne huizen en zelfs woningen, die uit een huisvestingsoogmmt
onvoldoende zijn. werden toch nog on
aantrekkelijke wijze aangekleed. DP
meubels, de stoffering, de bloemen OD
tafel en in de vensterbanken en ven
met elkaar het bekende ..gezellige binnenhuisje" waaraan Nederlanders 70
gehecht zijn. Toch zou het dwaas ziin
om het voor te stellen, alsof er op
dit gebied niets meer te doen zou zvïn.
Wij moeten ons niet blind staren on
hetgeen bereikt is, maar ter dege
aandacht schenken aan hetgeen nog
verricht moet worden. En dat is heel
wat.
Er zijn nog tienduizenden woningen,
die eigenlijk afgebroken moeten worden. Er zij n nog sloppen en krotten,
die zo spoedig mogelijk moeten verdwijnen. Er leven nog mensen in
wrakke, woonschuiten. er leven en
spelen nog kinderen in bedompte,
nauwe straatjes, er slapen nog kinderen in ongezonde bedsteden. Zolang
die toestanden bestaan, zijn wij in
Nederland nog niet klaar met ons
werk. Het ideaal is: ieder gezin een goede
laoning in een goede omgeving.
Zoals reeds gezegd: dat komt niet uit
de lucht vallen. Daar moet aan gewerkt worden en dat
rj™™^,,;.., „werken" betekent, dat wij
het nu verder niet moeten
overlaten aan de bouwers
en de overheid, maar dat
de bevolking zelf de vraag
naar een goede woning
moet omzetten in daden.
Hierbij zal, men ons onmiddellijk
tegenwerpen,
dat dit gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Nu op
dit ogenblik het bouwbedrijf zo te worstelen heeft
met tekort aan materialen is uitbreiding van de
Een vrolijk fris blok huizen,
dat de arbeiders waardig is
en hun kinderen de gelegenheid geeft, op te groeien tot
gezonde sterke mensen.
(Foto's: „Arbeid")

Het naargeestige slo-pje. dat de volksgezondheid schaadt en dat zo spoedig mogelijk
tot het verleden dient te behoren.

woningbouw een taak. die eenvoudig
niet aan te pakken is. tenzij op beperkte schaal. Maar na deze tijd
komt een andere, een tijd waarin
juist de wederopbouw zo groots
mogelijk moet worden opgezet, een
tijd waarin arbeidsgelegenheid en
volkswelvaart gezamenlijk zullen worden bezien als één groot vraagstuk.
Wij zijn niet bang voor verarming in
de toekomst. De arbeid levert bi.i de
moderne productiemethode zo geweldig veel op. dat ook de wonden, die
de oorlog slaat, voor zover ze stoffelijk
zijn, betrekkelijk spoedig weer zullen
zijn geheeld. Bedenk maar eens met
welk een enorme overcapaciteit de
wereld de laatste tien jaar te kampen
had en die zich uitte in de fatale
werkloosheid. In de samenleving van
de toekomst moet dat tot iedere prijs
worden vermeden en daarom moet die
samenleving ook socialistisch zijn,
anders zouden wij weer in de ellende
van de kapitalistische crisis terugkeren. Juist omdat dit laatste een eis
is. waarvan wij niet mogen afstappen.
kunnen wij er zeker van zijn, dat onmiddellijk na de oorlog woningbouw
op het eerste plan zal staan. Want
woningbouw is een der krachtigste
middelen om werkloosheid te vermijden en de welvaart te vergroten.
En hoe wij dat zullen financieren?
Een vast schema daarvoor is niet aan
te geven, maar wel kan dit worden
gezegd: arbeiders, en trouwens ook
andere lagen van de bevolking, sparen regelmatig grote kapitalen. Zij
sparen bijvoorbeeld door de betaling
van verzekeringspremies. Al dat verzekeringsgeld moet worden belegd en
waarin zou men het nuttiger en veiliger kunnen beleggen dan in goede
woningen voor ons eigen volk. En zo

komen wij terug op die gedachte van
zelf-werkzaamheid van ons volk bil
de woningbouw. Wanneer woningbouwverenigingen kunnen werken met
geld van arbeidersverzekeringen, dan
is het het geld van de arbeiders zelf.
dat voor die betere huizen beschikbaar komt. Zo zien wij hoe samenvoeging van alle arbeidersbelangen
tot een hoger levenspeil voert en zo
zien wij hoe het evenwicht tussen
woning, welvaart en arbeidsgelegenheid eerst in een socialistische maatschappij kan worden bereikt.

Een armelijke woonschuit, triest bewii»
van onvoldoende woningbouw.

[ MEDISCHE VRAGEN]
(Vracien voor rieze ruünek riclite men rot
den medisclien mecteir-erkei van net
weekblad ..Arbeid" Postbus IVH AmsterA. B. te 's-Gr. ..Middeltjes" zullen u alleen
voorbijgaand verlichting kunnen geven
•var. de moeilijkheden, die u met uw
„Eenuwen" heeft. De enige weg tot blijvende verbetering is het zich leren aanpassen
aan de moeilijkheden van het dagelijks
leven, het zich eigen maken, van een zó
grote portie ..levenskunst", dat men tenslotte vrede kan hebben met zichzelf en
vrede kan hebben met de plaats, die men
in de maatschappij inneemt. Dan valt het
werk veel lichter en verdwijnen de uitingen van het nerveuze gestel vanzelf.
S. K. te O. Leest u s.v.p. mijn antwoord
ui het nummer van 11 Juli aan N. Z.
G. B. te H. Gemakkelijk is het niet, om
de bruine plekken in het gezicht, die nu
reeds drie jaar sinds de komst van uw
eerste kindje bestaan, te doen verdwijnen.
In enkele gevallen treedt een aanzienlijke
•verbetering op, indien men een overmaat
van vitamine C met de voeding tot zich
neemt. Dit is in de komende weken gemakkelijk door dagelijks één portie zwarte
bessen (pl.m. twee ons) te geBruiken. Deze
bevatten n.l. 160 rng vitamine C per 100
gram, terwijl onder een overmaat vitamine C 300 mg per dag wordt verstaan.
Er zijn wel artsen, die beweren succes te
hebben gezien van de inwerking van bepaalde zalven. Ook na een aanvankelijk
succes treedt dan echter niet zelden de
bruine kleur weer opnieuw op, zodat men
van deze behandeling niet te veel kan
verwachten.
L H. te V. Zonder onderzoek kan ik over
cle toestand van uw dochter niet oordelen.
Alleen de z.g. open tuberculose, waarbij
met het hoesten druppeltjes met tuberkelbacillen worden rondgezaaid. is besmettelijk. Of iemand aan open tuberculose
liidende is, kan alleen door een deskundige
worden uitgemaakt, aan de hand van tiet
onderzoek van wat met het hoesten wordt
opgebracht en aan de hand van een
Röntgen-onderzoek van de longen. De
eerste verschijnselen van tuberculose zijn
i: i het geheel niet kenmerkend voor deze
ziekte. Hoe eerder en hoe grondiger in
f.üe verdachte gevallen het medisch onderzoek plaats heeft, des te beter. Voor
itmand, die tuberculose in lichte vorm
heeft gehad of misschien nóg heeft, is
roken en zeker inhaleren uit de boze Men
kan in dit opzicht niet streng genoeg zijn;
CTankjes helpen hierbij niet. De betrokkene moet uit vrije wil in het belang van
7ijn gezondheid zich in dit opzicht een
offer getroosten.
Uw zoon moet zich onder behandeling van
zijn huisdokter stellen. De mogelijkheid
bestaat, dat hij een beginnende stoornis
i-i de werking van zijn schildklier heeft.
J M. L. te U. Kiespijn bij het eten van
zoetigheid is toch altijd wel het teken,
dat er ergens weer tandwolf begint op te
tteden. ook al kon in uw geval de tandarts dit plekje nog niet achterhalen. Wanneer men over wat verbeelding beschikt.
kan men hierin weer een van de waarschuwingen zien, die ons lichaam ons
geeft, wanneer we kennelijk op de verkeerde weg zijn. Bij de voorstelling, die
men op het ogenblik heeft omtrent de oorzaak van tandwolf, speelt n.l. de voeding
een belangrijke rol. Tandwolf treedt bij
voorkeur daar op, waar gemakkelijk zetmeel- en suikerhoudende tandaanslag
voorkomt, d.i., daar, waar in het gebit
spijsresten blijven hangen. In deze tandaanslag worden uit suikers door bacteriënwerking zuren gevormd, die in staat zijn
het tandémail aan te tasten. Geen wonder, dat men van oudsher de nadruk heeft
gelegd op het schoonhouden van de tanden^ hetzij door het gebruik maken van
grof voedsel, dat krachtig moet worden
gekauwd en daarbij het email schoonschuurt, hetzij door het op de juiste wijze
gtbruik maken van een goede tandenborstel. Maar bovendien heeft men gevonden, dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het dagelijks suikerverbruik
en de hoeveelheid bacteriën in de mond,
die uit deze suiker de tandwolf-veroorzakende zuren kunnen vormen. Wanneer
r,.en dus liever uit handen van den tandarts blijft, is het zaak om zich in het gebruik van suiker, zoetigheid en fijne meelspijzen te beperken.
Wat uw eerste vraag betreft, zou ik raad
vragen aan mijn huisdokter.
C. W. v. O. te A. De kans is groot, dat de
kwalijke lucht niet uit uw mond, maar
uit uw neus komt. Het slijmvlies van de
neus is dan dun. er worden veel korsten
gevormd, cle reuk is slecht, er bestaat een
droog gevoel in de hals, terwijl de achter-

wand van de keel steeds reet slijm is bedekt. Het pellen van de ampndelen helpt
hierbij niet, maar wel is gebleken, dat
deze aandoening kan genezen, wanneer
men mét de voeding een ruime hoeveelIrnd vitamine A gebruikt. Rijk aan vitamine A zijn: lever, vooral lams- en schapenlever (één ons hiervan bevat voldoende
vitamine A voor ruim 30 dagen, één ons
kslfslever voor veertien dagen, één ons
osselever voor drie dagen en één ons
varkenslever voor twee dagen), paling
(één ons aal bevat voldoende vitamine A
voor een hele week. terwijl het gehalte
door het roken niet afneemt) en ook
andere vette vissoorten, waarvan thans
eigenlijk alleen de makreel verkrijgbaar
is. Groene groenten en ook wortelen bevatten carotine. dit is een stof waaruit
ons lichaam vitamine A kan bereiden. Een
flinke portie groente en dan liefst voor
een gedeelte rauw gebruikt het gebruik
van het volle rantsoen melk. boter, kaas
en ei en. als de gelegenheid zich voordoet,
lever, aal of makreel. kan dus misschien
uw klacht tot het verleden doen behoren.
Vitamine A is bovendien in geconcentreerde vorm als geneesmiddel te verkrijgen,
i1. 5. te A. Nu u prettig werk beeft en dus
de omstandigheden, waaronder u op het
moment leeft, voor u zo gunstig mogelijk
zijn. zult u zichzelf stevig' moeten aanpakken. Wanneer u uit uw gejaagde, overgevoelige toestand wilt komen, zult u dit
uit eieren kracht moeten doen door het.
leven te aanvaarden in de vorm. waarin
het. zich voordoet en daarbij te trachten
zichzelf te vergeten en iets te zijn voor
dieeenen, die uw pad kruisen.
Uw lichaamsgewicht is meer dan 25'V
onder het normale. Op zichzelf is dit een
reden om eens met uw huisdokter te overlegden, of u voor een extra toewijzing van
voedingsmiddelen in aanmerking komt.
J. G. te S. Op vraag l moet het antwoord
luiden: neen. dit is een aangeboren eigenschap, die niet met uw vroegere levenswijze heeft te maken.

Op vraag 2: m.i. kunt u gerust een huwelijk aangaan, wanneer u tenminste een
meisje ontmoet, van wie u gaat houden.
P v. H. te ?. Niet voluit ondertekende
vragen kunnen niet in behandeling worden
genomen.
M. R. te A. Tot mijn spijt is zonder onderzeek geen oordeel over de toestand van
uw moeder mogelijk.
J v. K. te U. Het spijt mij, dat ik niet
aan uw verzoek kan voldoen.
H. te A. Uw koude handen en voeten berusten vermoedelijk op een aangeboren gevoeligheid van dié zenuwen, die de kleinste
bloedvaten moeten vernauwen en zo de
verdeling van het bloed over de oppervlakte van het lichaam beheersen. Soms
vindt men hierbij ook een verminderde
werking van de schildklier en ook wel een
verminderde werking van de eierstok. In
die gevallen kan de arts met behulp van
geneesmiddelen soms veel bereiken. Plaatselijk helpt een warm voet- en handbad
voor het naar bedgaan soms uitstekend.
M. B. de B. te 's-Gr. Zonder onderzoek
kan ik over uw aandoening bij de knie
niet oordelen. De door u bedoelde wijze
van opereren is mij niet bekend.
J. L. K. te N. T. De wijze, waarop in een
bepaald geval asthma tot genezing kan
worden gebracht, hangt geheel af van wat
bi.i een deskundig onderzoek van den
lijder aan het licht komt. Zoekt u dus bij
'gelegenheid in overleg met uw huisarts,
eens een specialist voor allergische ziekten
op.
M v. d. M. te M. Vermoedelijk i? bij u de
wortel van de slechte tand ontstoken. Laat
u zich door een tandarts behandelen.
1. v. d. B. te E. Voor veel mensen is een
nachtrust van elf uur des avonds tot half
acht des morgens maar nauwelijks voldoende. De enige oplossing is een uurtje
vioeger naar bed te gaan. Mocht dit niet
baten, dan is de sterke slaapbehoefte een
reden om de raad van uw huisdokter in
te winnen.
Of voor uw dochtertje een rechthouder gewenst is. kan alleen de huisarts of de
specialist na onderzoek uitmaken.

Nuttige wenken voor een prettige vacantie
Wat we doen, vóór we op reis gaan

Voor hen, die zo gelukkig zijn, écht
met vacantie te gaan. laten wij hier
enige nuttige wenken volgen:
1. Zorg, dat er geen etensresten in de
verlaten woning achterblijven.
2. Maak melkkan, theepot, koffiepot,
suikerpot e.d. schoon voor ge weg
gaat.
3. Breng de kamerplanten bij iemand,
die ze tijdens uw vacantie kan verzorgen.
4. Draai de stoppen van de electriciteitsmeter los. Dan weet ge zeker, dat
er nergens licht brandt en dat er
geen kortsluiting kan ontstaan.
5. Sluit de hoofdkranen van gas- en
waterleiding af.
6. Geef de motten' zo min mogelijk
vrij spel! Indien u langer dan een
paar dagen weggaat, rol dan het kleed
in kranten, na dit eerst een stofzuigerbeurt te hebben gegeven.
7. Hang nat of vochtig goed, zoals
handoeken, theedoeken, vaatdoeken,
enz. uit Ge beloopt anders de kans,
dat als u terug komt het „weer" in
het goed zit.
8. Waarschuw de leveranciers, dat u
niet thuis bent. Zij behoeven dan
niet nodeloos aan de deur te komen.
9. Geef tijdig uw vacantie-adres bij
de krant op. Ze kan u dan op tijd
worden nagestuurd.
19. Wenst ge correspondentie, tijdschriften e.d. op uw vacantie-adres
te ontvangen, geef dan uw tijdelijk
adres bij de posterijen op.
11. Doe bloemen en vooral het bloemenwater weg.
32. Sluit ramen en deuren en laat
geen goed buiten hangen.
13. Vergeet vooral niet uw distributiebescheiden mee te nemen.

14. Haal de bedden af en hang de
dekens zoveel mogelijk uit.
15. Laat bij e«n der buren uw vacantie-adres achter, zodat men u kan
waarschuwen, wanneer uw terugkomst om de een of andere reden
noodzakelijk mocht zijn.

NW.-Bureaus voor
Rechtsbesckerming
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WAAR 'T RECHT
RECHT WORDT

„Verdomme", vloekte Rinus en hij
maakte met zijn rechterhand nog een
gebaar om de naar "beneden vallende
doos op te vangen, maar als je als
chauffeur van een autobus tussen
stuur en v er snelling shandle in zit,
heb je niet veel bewegingsvrijheid om
verschuivende bagage op zijn -plaats
te houden en dus kiepte de doos over
zijn handen heen en kwam niet een
smak op het vloertje terecht. Rinus
ketterde nog wat na. Zo'n lamme
bergplaats ook voor extra "bagage, die
hoek naast de ingang! Maar ja, de
vracht moest toch mee en de ruimte
op het dak werd ingenomen door pakken en koffers, die beter f.en regenbuitje konden verdragen dan deze
kartonnen dozen.
De autobus schokte verder Het was
een late dienst. Hier en daar stapte
nog iemand in, hier en daar stapte
iemand uit.
De laatste passagier stapte uit en
Rinus sloeg de deur dicht. Mooi even
tijd om de verschoven doos op zijn
plaats te leggen. Hé, daar rolde er wat
uit! Er was een grote scheur onder
in de doos gekomen door de smak en
een handvol bonbons lag op de i-loer
van de autobus. „Zo. snoepgoed",
dacht Rinus en hij raapte de boel opNou. het was zijn schuld niet dat de
bonbons zo slecht waren verpakt. Hij
schakelde in en raasde verder de dijk
af.
De losse bonbons lagen nu "boren op
de doos en dansten naar alle konten.
Wat moest je nu eigenlijk met die
dingen beginnen. Straks lagen ze iceer
op de grond en werden ze fiin gewreven door de bagage. Dat wan toch
zonde, vond Rinus. En trouwens zo'n
bonnetje lust ik wel
Ze smaakten niet slecht. Kortom, de
weg was lang en vervelend, de bonbons lagen daar voor zijn neus te
dansen en de een na de an^e.r verdween trss°n de malende koken van
den chauffeur. Hij at ze bijna vit verveling- zonder verder over de zaa^ na
te denken. V "el waren het er niet. bij
elkaar misschien een goed ons en de
laatste losse bonbons stopte hij in zijn
zak voor het meisje — neen nu zijn
vrouw, ze waren sinds zes weken getrouwd.
De volgende dag grote herrie. De koekebakker, voor wien de doos was bestemd, stond op te spelen over de gebroken doos en over de mankerende
bonbons. Rinus werd t°r verantwoording geroepen Ln hij vertelde hoe het
was gegaan. Dat kon de directie niet
over. haar kant laten gaan Zij kon
geen chauffeurs in dienst hebben, die
de bestellingen van de klanten opaten. Rinus had de bonbons dan maar
los moeten meebrengen, hij had ze in
ieder geval niet mogen opeten. Rinus
kon afrekenen, hij stond op de keien.
Daar stond hij nu als pas getrour
chauffeur op wiens werk nooit een
aanmerking was gemaakt en die altijd een uitstekende werkkracht u-as
bevonden. „Ontslagen wegens diefstal," het was wel een straf, die heel
iaat ziaaarder was dan het vergrijp!
Heel zijn toekomst leek bedreigd.
Gelukkig was Rinus lid van de Bond
van Transportarbeiders en dus lid
van het N.V.V.. Hij ging eens met zijn
bestuurder^ praten en die brachten de
zaak bij het Bureau voor Rechtsbescherming.
Het slot was weer eenvoudig. De
rechtskundige van het Bureau stelde
zich in verbinding m.et de Directie, belichtte de leiten nog eens zoals ze belicht moesten worden, maakte het de
directeuren duidelijk, dat het toch
niet aanging de gehele loopbaan van
den flinken jongeman te vernielen
wegens die paar ongelukkige bonbons
?n de Directie, was voor het betoog
toeaankeUik. De bui was geluwd —
werkelijk het was toch bij nader inzien niet zo ernstig, dat ontslag moest
volgen. Met veertien dagen schorsing
kon Rin-i^ weer aan de slag gaan
mnar... hij laas dan eek lid van het

v.v.v.
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KRONIEK VAN DE ARBEID

H

et leven gaat verder, van dag tot
dag, van week tot week. Temidden van het grote wereldgebeuren
staat de dagelijkse arbeid niet stil,
van niemand van ons afzonderlijk,
maar evenmin van hen, in wier handen de belangen van duizenden enkelingen zijn gelegd, de vakbondsbestuurders.
Zij. die menen, dat er in de tegenwoordige tijd niets meer te doen is
over gebleven, omdat, zoals zij zeggen,
alles tot in bijzonderheden in wetten,
verordeningen en besluiten is geregeld, zullen nu toch wel langzamerhand tot de conclusie zij n gekomen,
dat zij het mis hebben. Zij.hebben
Wel leren inzien, dat wetten, verordeningen en besluiten in de practijk
v
an het dagelijkse leven moeten worden toegepast niet alleen, maar dat
de taak van de vakbeweging niet in
de laatste plaats hierin gelegen is,
steeds betere
arbeidsvoorwaarden
voor eiken Nederlandsen werker te
scheppen
De loonverordening, hoe dikwijls hebben wij al niet betoogd, dat zij geen
verbod tot loonsverhoging inhoudt?
Wie dagelijks het werk van de vak-

bonden volgt, kan er zich van overtuigen, dat ook thans wel degelijk
loonsverhogingen gegeven worden,
met name daar. waar de lonen tot
nu toe bijzonder laag waren gebleven.
Wij kunnen hier niet wekelijks opsommen wat er op dit gebied werd
bereikt; wij moeten een enkele greep
doen Wij doen die 'willekeurig en
wijzen er alleen op. dat het de Algemene Nederlandse Bond van Meubelmakers gelukte om. in afwachting
van de totstandkoming van een landelijke collectieve arbeidsovereenkomst in het meubelbedrijf, waaraan
wordt gewerkt, voor een belangrijk
centrum van de meubelindustrie in
ons land. namelijk Culemborg. een
voorlopige arbeidsvoorwaardenregeling te verkrijgen, waarbij de uurlonen van ongeoefende, geoefende en
geschoolde werknemers werden vastgesteld, benevens een regeling der
personeelssamenstelling en een vacantieregeling.
et is de lezers van „Arbeid" bedat de leiding van het

H kend,

N. V. V. zich de laatste tijd intensief zijn nog andere duizenden arbeiders,
bezighield met de werkverruiming. voor wie de vacantie niet geregeld is.
Deze bemoeienissen zijn thans met De Nederlandse Bond van Mannelijke
succes bekroond. In de dagbladen en Vrouwelijke Arbeiders in de Kleheeft men kunnen lezen, dat de be- ' dingindustrie boekte dezer dagen op
perkende bepalingen, die tot nu toe dit gebied een belangrijk succes. Wat
golden voor de tewerkstelling in de toch is het geval? Sedert enige tijd
werkverruiming, zijn ingetrokken.
zijn er onderhandelingen gaande in
Bovendien is een reorganisatie van de de confectie-industrie over enkele geloon- en arbeidsvoorwaarden in wer- schilpunten. waaromtrent aan het Colking getreden, die niet minder dan lege van Rijksbemiddelaars verbineen sociale revolutie op dit gebied be- dendverklaring was gevraagd. Daar
tekent.
echter de verbindendverklaring van
Wij komen op dit onderwerp nog de C.A.O. niet vóór 15 Juli verkregen
nader terug, maar moeten er nu reeds kon worden, verzochten partije. de
op wijzen, dat zo ooit dan toch wel vacantie-regeling uit de overeenkomst
uit deze reorganisatie is gebleken, dat te lichten °n nu reeds verbindend
het N. V. V., hetwelk een uitermate be- voor te schrijven. Aan dit verzoek
langrijk aandeel had in de voorberei- is voldaan, zodat de belanghebbenden
ding hiervan, op de bres staat voor nog dit jaar vari deze nieuwe regeling
de belangen van werkend Nederland. kunnen genieten. Het betreft hier
niet minder dan 30.000 mannelijke en,
vrouwelijke arbeiders.
is vacantietijd. Maar
hoewel in een groot aantal colZlectieveomertijd
arbeidsovereenkomsten, geldende voor duizenden arbeiders, vacantiebepalingen zijn opgenomen; er

r
n nu we het toch over vacantie
•^ hebben — hoe kan het ook anders
in deze warme dagen? — willen we op
een enkel feit wijzen, dat tot grote
voldoening stemt Dit, dat de directie
van de schoenenfabriek Jagil te GilzeRijen besloot het gehele personeel met
hun gezinnen -- omvatten ongeveer
350 personen — voor rekening van het
bedrijf een vierdaagse reis naar Valkenburg aan te bieden van 21 tot en.
met 24 Juli. De organisatie wordt verzorgd door ..Vreugde en Arbeid".
Voorwaar een prachtig voorbeeld.
De uitzending van vrouwen en kinderen naar moeder- en kindertehuizen,
verzorgd door N.V.V. en N.S.V. is
buiten verwachting geslaagd. Zo zelfs,
dat men deze week de inschrijving
onherroepelijk moest sluiten.

aar het N.V.V. beweegt zich niet
alleen op het terrein van arbeid
M
en ontspanning. Ook aa~n de cultuur
wordt zorg besteed. Deze zorg is niet
iets, dat aan de arbeiders wordt opgelegd, want met geestelijke dwang
wordt niets bereikt. Wat getracht
wordt, is het opwekken van een eigen
cultureel leven. Zo wordt in Amsterdam op het ogenblik gewerkt aan de
oprichting van een of meer muziekgezelschappen. De beoefening van
muziek heeft altijd in het Nederlandse arbeidersleven een belangrijk deel
van de belangsteling gehad en wij
weten hoe zang en muziek gezamenlijk de arbeiders tot steun en tot
troost zijn geweest. Ook thans kunnen deze belangrijke zaken in het
dagelijks leven tot ontplooiing, komen
en daarom wordt er niet gezegd: „De
vereniging is er. sluit u aan!", doch:
..Liefhebbers voor'~-om vervolgens te
kijken over hoeveel krachten en enthousiasme beschikt kan worden.
Voorlopig is dit een Amsterdams initiatief. maar ook in andere streken
van ons land bestaat de behoefte aan
muziek en zang. Dat de begaafdheid
er is en dat wij over goede stemmen
beschikken, is zeker, het komt er nu
maar op aan. dat men gezamenlijk
een muziekerezelschap opbouwt. Van
alle materiële steun kan men zeker
zijn en het ligt dus voor de hand, dat.
als de wil er is, iets goed bereikt kan
worden.

Na de inneming van Lemberg werden duizenden Oekrainers, die door de
Bolsjewisten terechtgesteld waren, in de gevangenissen gevonden.
Foto: Atlantic/Van Eysden.

Wij zeiden het. —* wij geven slechts
enkele willekeurige feiten. Wij kozen
ze slechts om een vluchtige indruk te
geven van het vele werk. dat er wordt
verzet. Op velerlei gebied.
En de conclusie? Hoe kan ze anders
luiden, dan dat toch wel heel' overtuigend bewezen is. dat organisatie
voor den arbeider het enige middel is
om zijn arbeidsvoorwaarden verbeterd
te zien niet alleen, maar .tevens om
zün gehele leven meer inhoud te
geven.

B

agblad en weekblad jagen op
nieuws. Daarom schenken zij bij
D
voorkeur, in hun boekenrubriek, aandacht aan het nieuwe boek. En het
nieuwe boek is voor hen dan het pasverschenen boek. Dat is fout.
Nieuw voor den lezer is —• ten eerste —
elk boek. dat hij nog niet gelezen
heeft. En nieuw voor hem is — ten
tweede — ook het boek, dat hij mogelijk al eerder heeft gelezen, maar dat
hij, onder de indruk van nieuwe ervaringen, verrijkt met nieuwe kennis, in
een heel andere periode van zijn leven
nog eens ter hand neemt en plotseling
„met andere ogen" kan lezen. „Nieuw"
kan dus elk boek zijn, het ligt hem
maar aan de vernieuwingsmogelijkheden van den mens, die het leest.
Daarom is het goed eens terug te
grijpen naar de „ouwe getrouwen", de
boeken, die wij, half stukgelezen, toch
nog altijd voor de hand op ons boekenplankje hebben staan. En ook Ls het
goed eens na te gaan of er nog boeken
zijn, uit dezelfde generatie als die
„ouwe getrouwen", die wij door een
samenloop van omstandigheden tot
nog toe verzuimden te lezen. Vaak bezorgen zulke boeken ons de aangenaamste verrassingen!
Grijp niet altijd naar het allernieuwste, inspecteer zorgvuldig uw oude
boekenvoorraad en daal af in uw geheugen om daar nog eens te zoeken
naar de boeken, die gij hadt willen
lezen. En leest die!
Weldra zult gij merken, dat gij aldus
een heel lijstje krijgt van boeken, die
gij nog moet lezen. Een heel programma. Schrijf het op en werk het hele
lijstje systematisch af.
Het zal soms zijn als een bezoek aan
uw geboorteplaats. Veel mensen en
boeken herkent gij op het eerste gezicht. Direct zijn het oude vertrouwen
en de oude vriendschap hersteld. Ja,
soms lijkt het. of het contact nog
inniger, de vriendschap nog warmer
Is dan vroeger.
Onbewust hebt gij vaak verlangd naar
uw geboorteplaats terug te keren, de
oude vrienden terug te zien, de boeken
te herlezen, met welke gij opgegroeid
zijt. Gij herdenkt met een warm gevoel de samen doorgebrachte gelukkige uren, gij zont u in de oude vriendschap en groet met blijdschap al die
oude. vertrouwde dingen, die zolang
verdwenen waren uit uw dagelijkse
levenskring en die gij toch nog zo
goed kent. Zo goed, dat gij al weet,
wat die goede vriend, dien gij zo juist
in uw oude boekenstad ontmoet hebt,
zal zeggen en dat gij bij voorbaat weet,
hoe het huis, dat gij straks zult binnentreden, gemeubeld is en hoe de
klok er tikt.
En toch... er is iets nieuws: de kleuren zijn feller dan uw verbleekte herinnering bewaarde, de figuren zijn
geen schimmen, maar mensen van
vlees en bloed, hun woord is levender
en bezielder en soms veel actueler dan
gij u in uw langzaam vervagende gedachten hebt voorgesteld.

Hoe actueel zijn sommige oude en zeer
oude boeken! Hoe nieuw zijn hun
woorden, hoe bevrijdend soms, hoe
aansluitend bij nieuwe perspectieven.
Soms menen wij, onafhankelijk van
onze oude boeken, hele nieuwe wegen
ontdekt te hebben en het blijkt juist
dan, dat wij, na lang'dwalen en afdwalen precies op een punt zijn gekomen, waar een oude en vertrouwde
weg ons direct heen had kunnen voeren, als wij hem niet op een toevallig
ogenblik verlaten hadden.
Zo opent het oude boek, met nieuwe
ogen gelezen, ons een doorblik op de
samenhang en voortgang, op de continuïteit, van de geschiedenis. Een
continuïteit, die wij in de actualiteit
van het gebeuren wel eens uit het oog
verliezen.
Gaat daarom eens voor uw oude vertrouwde boeken staan, beleef en herbeleef de goede uren, die gij met hen
hebt doorgemaakt, maar doe het met
uw gehele nieuwe, dagelijks zich nog
vernieuwende persoonlijkheid.
Uw herlezen zij geen wegdromen „met

„Wat in de kinderjaren
Het harte boeit en tooit,
Blijft eeuwig in''t geheugen
En men vergeet het nooit."
LOVENDAAL

Hun ander werk blijft in de practijk
voorbehouden aan een kleine kring en
pas langzamerhand zal de school
daarin enige verandering ten goede
kunnen brengen. De lagere school
vooral heeft daarbij een taak, want
een letterkunde heeft voor het
volk slechts betekenis, als zij in het
gehele volk leeft. Het is voor een letterkunde niet voldoende als zij exameiistof biedt voor middelbare scholen. . . .
De schrijvers, die een bredere kring
nog met genoegen kan herlezen, liggen een eeuw achter ons. Zij leverden
niet zulk groot werk als tweehonderd
jaar vóór hen en vijftig jaar na hen
werd geschreven. M a a r . . . zij stonden
dichter bij het volk. Zij wilden een-

_MJÉ3P
Met een boek m kei
een boekje in een hoekje", zoals een
oude slagzin zegt, die het boek lijkt
aan te bevelen als een middel van
wereldontvluchting, maar het zij een
opnieuw Toeleven, een opnieuw tot
leven brengen. Het boek behoort ons
niet in een hoekje te drukken, maar
juist in het volle leven te stuwen, dat
door de omgang met het boek slechts
rijker en gelukkiger moet worden.
Onze eigen Nederlandse letterkunde
heeft niet, zoals andere volken, een
grote klassieke periode pas goed een
eeuw achter zich liggen. Onze klassieken liggen drie eeuwen achter ons
en het lijkt vooreerst ondoenlijk deze
verzenschrijvende klassieken nog anders tot ons volk te brengen dan door
grote feestelijk gemonteerde opvoeringen van hun dramatische werken.

voudige vertellers zijn en beoefenden
de kunst nog niet om de kunst. Daarom grijpen velen in deze tijd terug
naar boeken uit de romantische
periode van onze letteren. En het is
geen wonder, dat de uitgevers nu
juist deze werken in nieuwe grote
oplagen gaan verbreiden. Het is geen
wonder, dat „Het Huis Lauernesse"
van A. L. G. Bosboom—Toussaint opnieuw wordt bewerkt, dat misschien
ook „De Delftse Wonderdokter" wordt
herdrukt, dat „De Roos van Dekama"
in de Mei-serie verscheen en dat van
„Perdinand Huyck" van Jacob van
Lennep een jubileum-uitgave ververschijnt, dat Oltmans, die, ondanks
de slechte aantekening, die hij in
sommige letterkundige geschiedenissen kreeg, terecht door het volk ook
nu nog regelmatig gelezen wordt, even
regelmatig herdrukt wordt en, helaas

Bij de bibliotheken is een zeer
grote vraag naar boeken. De
leeszalen zijn ware schatkamers
van geestelijke rijkdommen Hoe
meer mensen van deze schatten
gebruik maken, des te beter is
het. De boeken liggen trouwens
niet meer aan de ketting zoals
in vroeger eeuwen, de wereld
van de geest staat thans open
voor iedereen.
(Foto's Arbeid.)

bekort en verminkt, ook in een nieuwe
uitgave het licht ziet (,,De Schaapherder").
Veel van deze boeken hebben wij in
onze kinderjaren als „jongensboeken"
gelezen. Het is de gewone weg van veel
klassieke volksboeken, dat zij als kinderboeken aan een volgend geslacht
worden overgeleverd eri zij zijn er niet
minder om. Herlees deze boeken uit
uw jeugd en lees er ook die andere
boeken bij, die gij eens voor „kinderboeken" hield, maar die toch wel
degelijk voor volwassenen zijn geschreven of verteld. Van de sprookjes
van Grimm tot die van Andersen!
Maar blijf bij het teruggrijpen naaf
het oude en vertrouwde boek ook gerust dichter bij huis. Wij hebben vaaK
zo haastig en zo verkwistend met onze
boeken geleefd, dat wij de boeken van
onze jeugd ontrouw zijn geworden.
Herlees ze en begin, juist om u terug
te leven in die tijd met de boeken, die
zelf vertellen van een jeugd. Toen gÜ
veertien waart, hebt gij mogelijk genoten van die prachtige „Keteltjes"serie van Cor Bruyn (waarom verschijnt er naast de schooluitgave toeft
geen volksultgave van dat mooie
boek?), toen gij vier en twintig waart
hebt gij „Kees de Jongen" van Theo
Thijssen gewaardeerd en toen gij vier
en dertig waart, hebt gij genoten vann
„Jaapje" en „Jaap" van Jacobus va
Looy. Maar herleest thans deze boeken
eens. Vereenzelvig u op de rij af me*
Keteltje. met Kees de Jongen en met
Jaapje. Herlees en herleef. Zoek naar
het boek, dat u eens zoveel heeft gezegd en onderga opnieuw de zegenrijke
gewaarwording, die slechts het „oude"
boek u kan geven: het innige contact
met een oud vriend, dien gij hebt verwaarloosd, maar die voor u klaar
stond, direct toen gij hebt aangekloptDat is het goede boek: een vriend voor
het leven. En vergeet nooit de vrienden van uw jeugd.

BRONCAS EN GASBRONNEN
Uit de Elf
provinciën

Motorkracht
uit het
„slijk d er aarde"

C

oud heet: „Het slijk der aarde",
en als wij deze uitdrukking gebruiken, doen wij dat spottend, sarcastisch. Wij vergelijken het goud dan
öiet het meest onreine, met het volkomen waardeloze: het slijk, het
modder, het afval van ons leven. Wij
willen daarmee zeggen, dat goud
e
igenlijk niets is en dat sluit dus in,
dat ook het slijk iets nietswaardigs is.
Maar deze kwalificatie gaat niet meer
°P, want zelfs slijk heeft waarde. Wij
hebben daar een bron in ontdekt van
öiotorkracht en van productiekracht.
^lotorkracht in de vorm van methaanSas en productiekracht in de vorm
v
an meststof.
Dat wij daartoe gekomen zijn, vindt
zijn oorzaak in de oorlogstoestand.
Ons land is immers plotseling voor de
Noodzaak
gesteld over te schakelen
y
an het gebruik van buitenlandse
Producten op inheemse. Niet het
üiinst ontstonden daarbij moeilijkheden op het gebied van de vloeibare
Motorbrandstoffen,
zoals olie en benz
ine. Een zeer belangrijk deel van ons
e
conomisch leven hangt ten nauwste
samen met de aanwezigheid van deze
stoffen. Wij behoeven dat hier niet
verder uit te spinnen. Iedereen weet.
dat verkeer en transport voor een
Zeer groot gedeelte met motoren werd
verzorgd. Men bedenke alleen maar
ee
ns, dat begin 1940 ons land een aantal van 210.000 automobielen in gebruik had. Op het ogenblik moeten
het transport en het verkeer voornarnelijk gedreven worden door stoom,
electriciteit. hout, anthraciet en gas;
°h'e en benzine zijn op de achter Srond gekomen.
Onder de verschillende vormen van
ttiotortractie door gas, neemt het gebruik van methaan een bijzondere
Plaats in en daarom zullen wij ons
een ogenblik bezighouden met de
*inning
van dit gas, dat zowel uit de
Vr
ije natuur wordt gewonnen als opZe
ttelijk wordt geproduceerd.
"i6* methaangebruik is zeker geen
vinding van de laatste tijd. In ons
Polderland treft men bijvoorbeeld bij
honderden boerderijen kleine gashoudertjes aan, die meestal in de sloot
ïebouwd zijn. Gewoonlijk leveren deze
^!gen
gasfabriekjes net voldoende gas
v
°or het huishoudelijk gebruik, dus
oor verlichting en voor voedselbereiding.
Wat voor installaties zijn dat eigenHet is in de grond van de zaak
anders dan een bron van gasudend water. Er wordt een gat in
e
grond geboord tot op een diepte
aar de gashoudende laag wordt geGewoonlijk treft men die
a °nden.
'atl> waar veen overdekt wordt door
eïl
laag klei. Onder deze kleilaag
(
'bindt het veen geleidelijk en daarJ ontstaat het methaangas, dat ook
®! bekend is als moerasgas of bronSWleDe gasbellen, die men ih moddern ziet opstijgen en de bekende

„dubbeltjes" in het ijs, worden ook
gevormd door dit gas. Waar nu de
kleilaag heeft gezorgd, dat het gas
niet naar de buitenlucht ontwijken
kon. is het gas in het diepe grondwater als het ware ..opgeslagen" en kan
men uit die voorraad putten door het
water naar de oppervlakte te brengen
Zo spoedig het water aan de oppervlakte komt. verdwijnt de druk. die
daar onder de kleilaag heerste en
daardoor komt het gas vrij Het water
stroomt in de sloot en het gas wordt
verzameld onder de gashouder. Men
rekent, dat gemiddeld iedere 1000
liter water 100 liter gas oplevert. Een
voor de boeren niet te versmaden bijvoordeel is. dat dat bronwater een
temperatuur van 8 tot 9 graden C.
heeft en daarom uitstekend geschikt
is voor koeling van melk
Ditzelfde gas ontstaat door de gisting van de modder uit rioolwater.
Hier zijn het bacteriën, die de omzetting van de afvalsoorten bewerkstelligen en deze aanwezigheid van bacteriën maakt het mogelijk de gasproductie te bevorderen De rottingsbacteriën gedijen namelijk in het bijzonder bij een temperatuur van 35 gr.
Dit geschiedt in de ,.slij kgistingstanks". maar voordat het zover is,
wordt het rioolwater gezuiverd". In
Hilversum hebben wij deze methaanwinning van nabij kunnen bekijken bij de Reinigingsdienst, die
daarmee zo'n succes heeft gehad, dat
het gehele wagenpark van deze dienst
en de gemeentelijke autobussen op
methaan rijden, dat gewonnen wordt
uit de riooimodder.
Het afvalwater wordt eerst ont-

Ontstaan en gebruik van brongas
Op onze foto's ziet men de primitieve gashouder van een gasbron op de
boerderij en de uitgestrekte installaties van de riooimodder gisting te
Hilversum Het .resultaat van beide installaties is hetzelfde: opvanging
van het methaan, dat door ontbinding van rottende stoffen
ontstaat Tenslotte — een auto met gascylinders in de bagageruimte wordt
gevuld.
(Foto's „Arbeid")

Helpt elkaar

daan van het grootste vuil, dan van
het zand en vervolgens naar een tank
gepompt, die men de „vcorbezinking"
noemt.
Na enkele uren wordt het water daar
afgetapt en blijft het slib over Dit
slib wordt dan naar de gistingstanKs
gevoerd en op een temperatuur van
35 gr. gebracht. Deze temperatuur is
veel hoger dan in de natuur voorkomt, waardoor de gasvorming ook
veel sneller verloopt. Ongeveer 30 kubieke meter methaan wordt daar in
iedere tank per uur gewonnen, wat
gelijk staat met 30 liter benzine.
Merkwaardig is, dat de methaanproductie voor een gedeelte samenhangt
met het vetgehalte van het slib. In
normale tijden bevat riooimodder
vrij wat vet, doordat het huishoudelijke afwaswater alle vetresten uit de
keuken meevoert. De bacteriën schijnen zich bijzonder goed te ontwikkelen in vethoudende modder . ; tengevolge van de distributiemaatrege-

len met het vet zuiniger wordt omgesprongen, wordt er veel minder vet
weggewassen en is de productie van
methaan ook minder hoog Het methaan wordt vervolgens naar een gashouder en van daaruit in de stalen
gascylinders geperst, welke de motoren voeden Op iedere vulling kan een
wagen ongeveer 40 -km. rijden, zodat
methaan als motorbrandstof hoofdzakelijk geschikt is voor wagens, die
in de stad rijden.
Is het slib afgewerkt, dan is het nog
niet waardeloos. Integendeel, na droging is het een uitstekende meststof,
die ook al in deze tijden hoog gewaardeerd wordt. Er gaat dus bij deze
rioolwaterverwerking niets verloren.
Het is geen bedrijf, dat in normale
tijden rendabel zou zijn, maar het is
een uitkomst, dat wij door middel
van deze verwerking van voorheen
waardeloze modder thans de gemeentebedrijven behoorlijk kunnen
laten, functionneren.

Thee-extract
K.unt u mij in de rubriek „Helpt elkaar"'
eens vertellen, hoe ik langer met m'n
thee toe kan komen, zo, vraagt een onzer
lezeressen uit Schiebroek.
Daar bestaan verschillende manierea
voor. Men kan de thee malen of stam»
pen. Voorts kan voor de 'helft thee en
voor de helft surrogaat worden gebruikt.
Verder kan men gebruik maken van tiet
theesei, een handig apparaatje, dat ons
in staat stelt, langer met onze thee»
voorraad toe te komen.
Men haalt het ei, zodra de thee de ge»
wenste kleur heeft, uit de theepot en
droogt de theebladeren. Dan kunnen ze
de volgende keer weer dienstdoen en
behoeft er maar een heel klein beetje
verse thee bij te worden gedaan.
Heel goede resultaten bereikt men, door
van de thee extract te maken. We doen
daarvoor drie schepjes thee in de thee»
pot. gieten daar kokend water op en
laten de .thee goed trekken. De thee mag
echter vooral niet koken.
In een ijzeren pannetje op een matig
vuur laten we suiker bruin branden tot
ze gaat bruisen. Het pannetje van het
vuur nemen en er al roerende de thee
bijdoen. Het extract koud laten wor»
den, door een doekje zeven en in fles»
sen overgieten. Bij gebruik van dit
extract doet men een klein beetje in een
kopje — alsof het limonadesiroop was
— en giet daar kokend water bij. Naar
verkiezing wat melk.
De theebladeren kunnen worden ge»
droogd en daar kan men nog thee van
zetten.
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nder de vele wonderlijke uitvindingen, die het leven van vandaag beheersen, neemt zeer zeker de
vervaardiging van textiel uit kunstmatig vervaardigde vezels wel een
der eerste plaatsen in. Vraagt u maar
eens af, hoe wij ons op het ogenblik
zouden kleden, indien niet tientallen
Europese
fabrieken onophoudelijk
kunstzijde, celwol en dergelijke stoffen voortbrachten. Het publiek neemt
het feit -r an die productie dikwijls als
iets. dat vanzelf spreekt, aan. Het is
gewend te denken bij kunstzijde en
celwol aan stoffen, die de natuurlijke
textielmaterialen als katoen, linnen
en wol vrij bedriegelijk imiteren,
maar het weet eigenlijk niet, welk
een geweldige verovering op de natuur hier is gemaakt.
Stel u voor, dat wij u zouden vertellen, dat u gekleed gaat in water,
lucht en koolstot. Dat zou u vreemd
in de oren klinken en toch is dit een
vrij juiste weergave van het procédé,
dat zich afspeelt bij de vervaardiging
van celwol. En kunstzijde heeft al een
niet minder merkwaardige afkomst.
Wij spinnen die kunstzijde uit hout,
Btro en andere plantaardige ruwe
stoffen, die op zich zelf hoegenaamd
geen overeenkomst vertonen met textiel.
De kunstzij, die in zo veel verschillende kwaliteiten, kleuren en patroontjes in de winkels te bewonderen is, is een weefsel, dat verkregen
wordt door houtachtige stoffen op te
lossen. Kunstzijde is namelijk een
stof, die ontstaat uit de celstof van
planten en celstof (cellulose) is de
stof. waaruit dat deel van de plant
bestaat, dat wij het geraamte zouden
kunnen noemen; dus het harde,
stugge gedeelte, dat de plant als
bouwsteen dient. Deze cellulose wordt
opgelost met verschillende chemische
middelen, waardoor een vrij taaie
vloeistof wordt verkregen. De kunst
is nu deze vloeistof om te zetten m
uiterst fijne draden, die precies als
een zijden draad geweven kunnen
worden. Om dit resultaat te bereiken
wordt de cellulose-oplossing door een
„spindop" heen geperst, dat is een
mondstuk van ?en buis, waarin een
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kelijk gering aantal, bijvoorbeeld 36, Honderd jaar na zijn dood was het
gaatjes. Hoe uiterst fijn een draadje, de Franse natuurkundige René de
trouwens enige malen groter zijn) Reaumur, die een soortgelijke opvathebben wel 1500 en zelfs wel 15000 ting huldigde. In de vorige eeuw gegaatjes. Hoe uiterst fijn een draatje, lukte het een Zwitsersen scheikundige,
dat op die manier wordt gespoten, is. Audemars, vloeibare cellulose te makan men zich wellicht voorstellen al* ken en daaruit draden te trekken. De
men weet, dat een kabel van celwol- eerste kunstzij, die fabriekmatig werd
draden ter dikte van een vinger 200 gemaakt, kwam uit een fabriek van
strengen van ieder 1200 draadjes bevat, ledere celwoldraad van deze
kabel is gekomen uit een openingetje
van een twintigste millimeter groot
en die kabel van een vingerdikte bevat daardoor niet minder dan 240.000
enkele draden.
De celwol wordt niet bereid uit cellulose doch rechtstreeks uit chemische grondstoffen. Men is dus niet
meer afhankelijk van plantaardige
stoffen, men kan de elementen zoals
ze in de natuur voorkomen, gebruiken voor de productie van vezelstoffen. En dat is een geweldige stap in
de richting van de onafhankelijkheid
van de wereldmarkt. De scheikundigen hebben daarbij de merkwaardigste ontdekkingen gedaan. Zo zijn er
kunstmatige vezels vervaardigd, die
buitengewoon goed bestand zijn tegen
water. Ze zijn ongevoelig voor rottingsbacteriën, ze zwellen in het
water niet op, worden bij na niet aangetast door zuur of loog en zijn onbrandbaar. Bovendien zijn ze isolerend voor warmte en electriciteit.
Ook zijn ze sterk, maar hun enige
nadeel is, dat ze bij een temperatuur
van 70 gr. celsius ineenschrompelen.
Deze eigenschappen maken, dat deze
vezels, — het zijn de vinyon- of PeCe-vezels —, in het bijzonder worden
gebruikt voor touwen, zwemgordels,
visnetten, enz. Zij werden in het voorjaar 1939 door de Duitse industrie op
de markt gebracht. Het tanen van
visnetten is overbodig, wanneer men
ze van de Pe-Ce-vezels vervaardigt. den graaf de Chardonnet in Frankrijk
Voor chemische bedrijven is deze stof en werd op de wereldtentoonstelling
een ideaal filtreermiddel, doordat ze van Parijs van 1889 tentoongesteld.
De oude en de nieuwe tijd naast
ongevoelig voor zuur is. Filtreerdoe- Sindsdien heeft de kunstvezel de
elkaar. Honderden jaren lang
ken van deze vezels bezitten een wereld in steeds sneller tempo verheeft het spinnewiel alle draden
levensduur, die zes tot tienmaal zo overd. Vooral de Duitse industrie
en garens geleverd, die heel de
lang is als die van wol of katoen. heeft fantastische ontdekkingen ge- •
mensheid van kleding voorzagen, doch in onze tijden van
Zo dringt de kunstvezel steeds verder daan. En als wij op het ogenblik de
sterk toegenomen textielverdoor in alle vormen van ons leven. textielbehoefte tot op een redelijk 6
bruik kan het spinnewiel het
Niet alleen zijn wij er van afhanke- hoogte kunnen voorzien, is dat in de
niet meer af. Nu snorren duilijk voor onze eigen kleding, ook de eerste plaats te danken aan de gezenden en duizenden spinspoelen
industrie kan deze stoffen niet meer weldige vlucht van deze industrie.
in de grote fabrieken en iedere
missen en waarschijnlijk zullen in de
spoel afzonderlijk doet er het
toekomst vezels worden uitgevonden Het verbruik van textiel neemt zeer
werk van honderden spinnemet eigenschappen, waar de natuur- snel toe bij stijgende welvaart. I*1
wielen
vezel eenvoudig niet tegenop kan. vroeger tijden kreeg een meisje eenHet gaat er min of meer mee, als met maal haar uitzet mee en deed daar
(.Ontleend aan „Der Weg
de kleurstoffen. Wie denkt er op het bijna haar hele leven mee. Wat ze
zum Qualitat")
ogenblik nog aan meekrap, indigo en meekreeg was sterk, maar iets nieuws
cochenille? Toch waren dat eens d e kon er later bijna nooit worden gekleurstoffen voor onze weefsels. Reeds kocht, omdat textiel veel te duur was.
lang echter heeft men uit steenkool
groot aantal uiterst fijne gaatjes is' de anylinekleurstoffen weten te be- Er' was natuurlijk geen sprake van
dat een vrouw uit het gewone volK
aangebracht. De vloeistof wordt door
reiden, die een ,veel grotere kleuren- bij elk seizoen een nieuw japonnetje
die gaatjes heen geperst en komt dan gamma
mogelijk maken en die de oude zou kunnen kopen, of iedere arbeider
in een bak, waarin zich een ster* natuurkleuren
volkomen
hebben jaarlijks een nieuw pak Eerst door
zuur bevindt en de invloed van dit overvleugeld.
het goedkoper worden van de textiel
zuur doet het fijne straaltje vloeibare
cellulose plotseling hard worden De Overigens is de gedachte van kunst- kon aan veel grotere behoeften worverharde cellulosedraad wordt dan vezel niet nieuw. Reeds 300 jaar ge- den voldaan. Eerst was het de katoen.
door de bak heengetrokken en ver- leden schreef een zekere Rob.ert die het dure vlas en de kostbare wol
volgens gesponnen. Bij celwol wordt Hooke, een Engelsman, een boek over opzij streefde en daarna kwamen
dat kunstzijde en celwol, die een ongede draad veel fijner gemaakt dan bij zijdewormen en verklaarde,
kunstzijde en daarna eerst in stukjes het mogelijk moest zijn. dit ijle dachte weelde voor de massa der begesneden. Deze stukjes worden dan weefsel kunstmatig na te maken. volking mogelijk maakten. Wij zier»
weer ineen gedraaid precies zoals met
natuurvezels gebeurt en op die wijze
krijgt men een stof, die katoen en
linnen zeer nabij komt.
STRENG KUNSTVEZEL
De kunstzijde bestaat daarentegen uit
een dikkere en veel langere draad.
Ook dit is overeenkomstig ue natuurzijde. Er is trouwens heel veel overeenkomst tussen het ontstaan van de
zijde van de zijdeworm en de zijde
BLEKEN l [SPOELEN
van de fabriek. Als een zijdeworm
zich gaat inspinnen brengt zij ook
een taaie vloeistof voort, die vloeibaar het lichaam verlaat om hard te
worden, zo spoedig zij in de buitenlucht komt. Dit ontstaan lijkt dus wel
heel veel op dat van de kunstzijde- Schematische voorstelling van de vervaardiging van stapelvezeLs (celwol). De
draad
oplossing wordt (links ) door de spindoppen geperst en komt dan in uiterst
r <ïei .„
De buismondingen, waaruit de vloei1
in
het
zuurbad.
waardoor
de
straaltjes
veranderen
in
draadjes
Deze
drade*
p
stof in de zuurbakken wordt geperst,
noemt men spindoppen. Voor kunst- nomen tot strengen, vervolgens op lengte gesneden, gespoeld, gedroogd
zijde heeft zo'n spindop een betrek-
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TAAT
adat het blaadje „21 Juni" van
N
de kalenöer is gescheurd, en het
dus ook officieel zomer is geworden,

!%

beginnen de hoogtijden in het leven
der vogels af te nemen. De jongen
van vele soorten zijn reeds uitgevlogen, van de andere scheelt flat zo
veel niet meer en het aantal vogelparen, dat nog tot een tweede broedsel 'is gekomen, zal, tengevolge van
het koude voorjaar, deze zomer geringer zijn dan in andere jaren.
Toch mogen we ook in de zomer niet
vergeten onze gevleugelde vrienden
in het oog te houden. Nog steeds is er
heel veel aan hen te zien, nog steeds
geven zij kleur en geur aan het landschap, al is het een feit, dat het
waarnemen der vogels nu moeilijker
is dan een paar maanden terug. Immers, de bomen met hun zwaar
zomergebladerte onttrekken de vogels
aan het gezicht en nu de liefdezangen
achterwege blijven, is het op het geluid herkennen ook heel wat moeilijker geworden.
Het levendigst zijn in deze tijd van
het jaar de weidevogels. Wanneer
men op een vroege morgen naar de
polders trekt, zo kort mogelijk na
in
de fantastisch grote installaties, waarin zonsopgang, dan zal nen opmerken,
dat die vogels van de groene weilanof stapelvezel ontstaat.
(Foto Continental) den nog levendig genoeg zijn! De
kieviten vooral! Merkwaardig is het,
dat zich nu reeds troepen gevormd
hebben, als waren we al midden in
de trektijd. Toch weten we, dat de
kieviten lang niet tot de eerste vogels
behoren, die ons land verlaten, en de
oplossing van die troepvorming is dan
ook niet onmiddellijk verbonden met
de herfsttrek.
De troepen, die we nu over de weilanden zien rondzwerven, bestaan
vooral uit jonge vogels van vorig jaar,
die deze lente nog niet hebben gebroed. Kieviten beginnen namelijk
pas in hun tweede levensjaar te denken over een „gezin" In deze weken
voegen zich bij deze troepen jonge
vogels, ook de ouders, wier broedsel
is mislukt en die niet genoeg energie
meer hebben voor een nieuw nest, en
eer het een maand verder is, komen
ook de kieften, die zich van hun
oudertaak hebben gekweten, zich bij
de troepen voegen. Dan worden alweer
de vliegoefenïngen gehouden, die de
Vrouwen aan de arbeid in een fabriek, eerste voorboden van de naderende
flie ruwe cellulose verwerkt tot textiel- herfst betekenen!
Voederen
(Foto Continental) 't Is uitkijken in deze tijd, wanneer
men door de weilanden loopt. Vooral
als
men aan het gedrag der oude
öan ook, dat ook in de 'landen, waar
volop katoen en wol te krijgen is. de vogels merkt, dat men in de buurt van
kunstvezelproductie met grote spron- hun kinderen is, is het zaak goed te
gen vooruit is gegaan
weten waar men zijn voeten neerzet.
Dank zij de arbeid van de chemische Al die jonge weidevogels hebben
Industrieën, die al deze textielwon- namelijk zo lang zij nog niet vliegvlug
deren uit de eenvoudigste grondstoffen weten te toveren, beschikt de zijn. dezelfde gewoonte: wanneer
vrouw van vandaag over een veel vader «en moeder alarm slaan, dan
rijkere keus van kleding dan haar kruipen de jongen weg in het hoge
grootmoeder ooit had durven dromen, gras, drukken zich plat op de grond
en beschikt ze voora: over kleren, die en blijven daar zitten, wat er ook geveel meer flatteren en die veel pret- beurt. Inderdaac biedt deze manier
tiger dragen. Naar witkeper onder- voor hen grote voordelen, want hun
goed baaien onderrokken en dikke uitstekende schutkleur beveiligt z.e
kousen zou de vrouw van vandaag
tegen vele gevaren, 't Nadeel is natoch niet meer terug willen'
En laten we eerlijk zijn: de mannen tuurlijk, dat ze wel kans lopen, door
zien
de vrouwen liever, zoals ze nu ons vertrapt-te worden, en daarvoor
zi
is uitkijken geboden.
Jn
dank zij de kunstvezels.

Het zijn wel alleraardigste dieren, die
jonge kieviten en kemphanen, grutto's en tureluurs. De eerste week na
hun geboorte zijn zij allemaal eender,
bruin met grijs, en gteeft alleen de
lengte en de vorm van de snavel
zekerheid omtrent de soort. Maar al
gauw beginnen de kleuren van de
volwassenheid door te schemeren, de
kieviten krijgen zwarte tinten, de
grutto's vertonen wat roodbruin op
borst en flanken, en ook de andere
soorten nemen de kleuren van hun
ouders aan. Zij beginnen ook al zelfstandig voedsel te zoeken, en het is
buitengewoon aardig om zulfce jonge
vogels eens een poosje gade te slaan.
Hun bewegingen zijn nog onbeholpen,
hun verenpak zit nog niet als gegoten, maar energie en durf hebben
zij genoeg, vooral wanneer de ouders
in de buurt zijn!
Leven en beweging is er altijd In
de vogelwereld. We hebben gezien,
dat de jongen der weidevogels groeien
als kool, we vinden misschien nog
een enkel tweede legsel van een tureluur en ...... we kunnen reeds vogels
zien, die aan de hefsttrek zijn begonnen! Dat zijn er nog wel niet veel,
een paar soorten nog maar, doch die
paar soorten vertellen ons, dat het
heus zo wonderlang niet zal duren
met de zomer, en dat we ons dus
moeten haasten om te genieten wat
er te genieten valt.

f Foto' s: „Arbeid")

Behalve deze weidevogels leven eg
nog heel wat kleinere zangertjes in
de polder! Vooral wanneer men een
wat oudere polder voor zijn excursie
uitzoekt, zo een met een aardige begroeiing van struiken en wilgen, dan
zijn er tientallen soorten kleine zangvogels aan te treffen, maar ook in de
kaalste en nieuwste polder vindt men
In ieder geval twee soorten: de leeuwerik en de gele kwikstaart. En er is
maar heel weinig voor nodig, of ook
de grasmus en de geelgors, de witte
kwikstaart en de graspieper voegen
zich daarbij. Ziedaar al een zestal
kleine vogels, waarvan u verreweg de
meeste wel zult kennen, van naam Ui
ieder geval. Vrij gewone vogels, maar
aardig genoeg om den polderwandelaar een dag bezig te houden.
Misschien zijn de grasmus en de geelZo kunnen we van de eerste weken gors niet iedereen bekend? De eerste
van Juli af tussen die troepen kie- is direct te herkennnen aan de vlucht.
viten al wat goudpluvieren verwach- Zo op het eerste gezicht is het een
ten Dat zijn vogels, die in het hoge doodgewone huismus, maar direct
Noorden van Europa, en ook in wanneer h' t vogeltje opvliegt, vallen
Groenland en Siberië hun broedter- de brede, witte banden langs de staart
rein hebben. Daar komen zij laat in op Dat heeft geen gewone mus! De
het voorjaar, en reeds vroeg in de geelgors is een vogeltje, dat weer of
zomer trekken zij weer weg om een geen weer, op de telegraafdraden
heel lange zwerftocht te maken naar langs de weg zijn eentonig liedje
hun winterkwartie-en rond de Mid- zingt:
„tjierre-tjierre-tjierre-tjieè!"
dellandse Zee. In houding n gedrag Dat hoort u bij storm en hagel, m een
hebben deze goudpluvieren wel wat hittegolf en in een plensbui. De geelweg van de kieviten, waarmee zij zo gors is de meest volhardende zangaarne samen zijn. Hun verenpak- is ger onder de vogels.
evenwel heel anders, goudkleurig met
honderden donkere en lichte vlekjes
is hun rugzijde, zwart is hun onder- Nog veel meer soorten vogels zijn sr
kant. Een kuif dragen zij niet, hun in de zomerse weilanden waar te
kop is rond en gekleurd als hun rug. nemen, als men er maar op let. We
de roep heeft wel veel weg '-an de hebben slechts een greep gedaan uit
kievitsroep, maar is wat langer aan- de voorraad der algemeenste soorten,
gehouden en wat melodieuzer. De maar wie naar de weilanden trekt on
vogel is niet heel moeilijk te herken- de dag besteedt aan het waarnemen
nen, en wanneer men in ~eze tijd van de vogels, zal veel meer aar'ige
eens let or die troepen kieviten, zul- soorten en aardige levensgewoonten
len er heel goed goudpluvieren bij te kunnen waarnemen,
v. d. V.
anderscheiden zijn.

No. 6.
Van A. JACOBS, Amsterdam.

Dam-raJbn'e/c

Zwart

Oplossingen vierweekse wedstrijd.
In ons volgend nummer wordt de uitslag
vermeld van de oplosserswedstrijd in de
nummers van 23 en 30 Mei, 6 en 13 Juni.
De oplossingen van de vraagstukken zijn
als volgt.
K l a s s e A.
No. 1. Wit 47—41 (37 x 46, gedwongen)
26—21 (46x40> 45x34 (30x28) 21x3. De
zetten tussen haakjes zijn die van zwart.
No. 2. 47—42 (36x47) 49x43 (39x48)
37—32 (48x22) 32x1 (47x33) 1x40
(35 x 44) 50 x 17. Waar zetten verwisselbaar
zijn, zoals bijv. bij de eerste zet, geldt een
andere volgorde van zetten natuurlijk
ook als goed.
No- 3. 39—30 '31—37, de beste zet) 47—41
(37 x 46) 30—19 met winst, omdat wit met
19—5 dreigt.
No. 4. 18—13 (9x18) 19—14 (10x19) 47—41
(36x47) 28—22 (47x40) 22x24 (2x30)
45 x 25.

Wit

Zwart: schijf op 35. Dam op 1.
Wit: schijf op 6. Dammen op 39 en 43.
Klasse B.
No. 5.
Van E. MARQUER.

No. 5. Dit vraagstuk heeft een aantal oplossers in verwarring gebracht. In de afwikkeling kan zwart op verschillende
maneren slaan. Toch is de uitslag steeds
dezelfde. Men probere maar eens: Wit
34—30 (35x24) 39—33 (28x39) 49—13
(31x42) 48x37 (39x48) 25—20 (48x31)
20 x 36.

Zwart

No. 6. 47—42 (38x47, gedwongen) 49—43
(24x35) 36—31 (47x36) 27—21 (36x40)
21 x 45.
No. 7. 36—31 (27x36) 47—41 (36x38)
37—31 (26x37) 29—23 (18x49) 48—43
(25x34) 43x1 (34x43) 3x44 (49x40)
35x44 en wit wint precies.
No. 8. 34—30 (26x48) 40—34 (29x40)
44—39 (48x34) 35x44 (24x35) 44—40
(35x44) 49x9 (14x3) 25x23. De aanvangszet kan ook 35—30 zijn.
K l a s s e B.
No. l 34—30 (28x48) 30x8 (3x12) 22—
17 (11x22) 31—26 (48x31) 36x7 (1x12)
26 x 8.

Wit

Zwart: 6 sch. op 9, 12, 13, 19, 23 en 29.
Wit: 6 sch. op 22, 32, 34, 42, 43 en 50.
No. 6
van A. BUQUET.

Zwart

No. 2. 25—20 (14x34) 28—23 (26x17)
23 x 21 met winst.
No. 3. 45x40 (36x47) 40—34 (47x17)34x3
en later 27—21 of 27—22.
No. 4. 32—27 (21x23) 33—29 (17x28)
2 9 x 9 (4x13) 39—33 (28x30) 35x4. In de
damrubriek van 7 Februari is dit slot
uitvoerig besproken.
No. 5. 31—27 (40 x 49) 37—31 (26 x 28) 35—30
(49x21) 30x26.
No. 6. 43—38 (13x36) 47—41 (36x47)
42—26 (47x33) 26x50. Anders slaan met
de dam helpt zwart niet.
No. 7. 37—31 (19x28) 30—24 (20x29),
27—21, steeds met winst „op tijd"
No. 8. 28—22 (17x28) 38—33 (28x39)
20—24 (3x12, het beste) 24x34 (12x40)
45 x 34.
Onze Juli-wedstrijd.
In de A-klasse zijn de vraagstukken ditmaal uit onze lezerskring. Voor deze en
_ook voor klasse B geldt: „Wit begint en
wint".
Men kan de oplossingen van de vraagstukken l tot en met 8, die gedurende
deze maand verschijnen, tegelijk inzenden tot uiterlijk 11 Augustus.'
In een klasse, dus niet A en B tezamen.
Adresseren: Redactie Weekblad „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam. Op adres duidelijk „Damrubriek" vermelden.
Klasse A.
No. 5.
Van O. P. MOOYBOER, Krommenie.
Zwart

Wit

Zwaro: 9 sch. op 7, 9, 10. 11, 14, 17, 22,
25 en 27. Dam op 47.
Wit: 11 sch. op 19, 20, 23, 24, 31, 38 39,
40. 43. 45 en 46.
1O

Wit

Zwart: 7 sch. op 5, 7, 12, 13, 19, 20 en 36.
Wit: 7 sch. op 28, 29, 30, 35, 39, 40 en 41.

Petpetuum moMe PUZZLERUBRIEK

U

itgaand van de gedachte van at
eeuwige kringloop der natuur, heeft
het perpetuum mobile, de eeuwigwerkende
machine, de mensheid van oudsher bezig
gehouden. Maar allen, die zich op de oplossing van dit vraagstuk wierpen, hebben ten slotte toch moeten inzien, dat een
machine of een soortgelijke mechanische,
magnetische of chemische installatie, die
zijn eigen kracht steeds weer opwekt uit
de eigen beweging, onmogelijk bestaan
kan.
Desondanks waren er steeds nieuwe vernuftelingen te vinden, die zich met. dit
onderwerp bezig hielden.
Zelfs de Parijse Academie der Weten-'
schappen had in de achttiende eeuw een
prijs van 500.000 fr. voor de uitvinding van
een perpetuum mobile uitgeloofd
Deze prijs werd echter in tiet jaar 1775
ingetrokken, met de verklaring, dat er
geen verdere vermeende oplossingen meer
werden aangenomen.
Vooral in de middeleeuwen, onder invloed
van de. speculatieve onderzoekingen, hielden de knappe en minder knappe bollen
zich met het vervaardigen van een perpetuum mobile bezig. De wonderlijkste projecten werden met gedurfde beweringen
uitvoerig beschreven en opgetekend. De
vervaardiging van zulk een machine liet
echter meest op zich wachten.
Gelijk de toenmalige richting zich in de
wetenschap voortbewoog, werd het eerst
getracht de oplossing van het probleem
langs mechanische weg te vinden. Met behulp van de eenvoudigste mechanische
machines construeerde men de vreemdsoortigste krachtsystemen. Nadat men tot
het inzicht gekomen was, dat met zulke
eenvoudige middelen het perpetuum mobile
niet ontstaan kon, werden meer ingewikkelde machines uitgedacht. Zo zouden
kogels door hun gewicht raderen in voortdurend draaiende beweging moeten brengen. In de zestiende eeuw wilde de aartsbisschop van Keulen, Tainnertus, het
magnetisme aanwenden bij de bouw van
een perpetuum mobile, maar op 't laatst
kon men niet meer uit de tekeningen wijs
worden.
Natuurlijk waren er ook vele bedriegers
te vinden, die het perpetuum mobile gebruikten om er geld uit te slaan. .
Was er dan werkelijk een machine te vinden, zoals b.v. in 1715 bij een zekeren
Ernst Elias Beszier, dan werd toch, ondanks de verschillende geheime gedragingen, zoals hét verzegelen van kamers enz.,
spoedig ontdekt, dat er bedrog in het spel
was. Deze „Uitvinder" liet zijn machine
door iemand in een er naastgelegen vertrek op gang houden.
Uit het feit, dat er nog steeds geen succes
te behalen was geweest, zou het eigenlijk
al hebben moeten blijken, dat het perpetuum mobile een onmogelijkheid was. Hoewel het verder duidelijk was. dat iedere
beweging langzamerhand wordt vertraagd,
kon eerst met de door Robert Mayer in
1842 opgestelde wetten bewezen worden,
dat het perpetuum mobile een droom is
en blijven zal.

MOEDER EN KIND
Opvoeden...

I

s er een moeilijker taak, die de ouders
en in hoofdzaak de vrouw op de
schouders wordt gelegd?
Vaders deel in de opvoeding van de
kinderen is uiteraard geringer, niet om»
dat hij minder liefde of interesse voor
zijn kinderen heeft, maar omdat hij een
groot gedeelte van de dag op zijn werk
buitenshuis doorbrengt.
Moeder moet echter de gehele dag met
de kinderen optrekken.
De moeder moft zich proberen in te
leven in de jeugd van haar kind; zij zal
steeds voor ogen moeten houden „hoe
zou ik zelf als kind daarop hebben ge»
reageerd". Zij zal dan natuurlijk niet alle
conflicten voor haar kind uit de weg
kunnen ruimen. Het zou zelfs niet goed
zijn, als de kleine nooit eens een teleur»
stelling had.
In verschillende dingen zal het kind zelfs
heel anders reageren dan de moeder als
kind zou hebben gedaan en daarom moet
de moeder vooral ook rekening houden
met het karakter van het kind.
Zij moet systeem in haar opvoeding
brengen. Het is bijvoorbeeld niet nodig
alle kleedjes van de tafeltjes te halen,
omdat de kleine kinderen die anders
toch van tafel zouden trekken. Het is
niet nodig, de bloemen uit huis of tuin

te bannen, omdat de kleinen die toch
maar zouden vernielen.
Het is veel beter het kind van begin af
aan te leren, waar het wél en waar het
niet aan mag komen.
Een bepaald systeem kan niet in grote
trekken worden voorgeschreven, doch
iedere moeder zal haar methode van
opvoeden aan het karakter van haar
kind moeten aanpassen. Voor ieder kind
is dit systeem anders en in sommige ge*
vallen moet er van worden afgeweken.
Opvoeden moet individueel geschieden
— daarom kan dit alleen door de prac*
tijk worden geleerd.
Moeder zal het kind standvastig moeten
leiden en niet vandaag oogluikend toe»
zien, dat de kleine met een schaar
speelt om dit de volgende dag streng
te verbieden. Het kind zal dan niet we»
ten, waar het zich aan te houden heeft.
Als moeder neen zegt, dan moet het
neen zijn en dan is het verkeerd om
toch toe te geven.
Een volgende keer zal het kind, ook al
weigert moeder iets, net zo lang blijven
zeuren tot het eindelijk toch zijn zin
krijgt. Als het kind echter weet, dat
moeder niet meer op haar verbod terug*
komt, dat nee nee blijft, dan zal het
zich veel rustiger bij dat onverbiddelijke
besluit neerleggen. Heeft moeder een»
maal gezegd: „Als je stout bent ga je

Pazzte no. 26
Een juwelier had een partij edelstenen gekocht en beval zijn bediende, om deze in de brandkast op
te sluiten. De stenen waren zeer
kostbaar. De diamanten hadden een
waarde van elk f 1000. De saffieren
waren elk f 900 waard en de robijnen
kostten f 700 per stuk. De totale
waarde was f 50.000.
Toen de juwelier na een tijdje in de
brandkast moest zijn. zag hij tot zijn
grote schrik de stenen er niet in
liggen.
Hij holde naar zijn bediend* toe en
tot zijn opluchting, maar ook tot
zijn woede ontwaarde hij den bediende, die bezig was met de kostbare stenen te spelen.
Op zijn tenen kwam hij naderbij en
zag, dat de bediende één soort in
een vierkant had gelegd, de tweede
óók in een vierkant er naast en dat
de derde soort juist om de 2 vierkanten heen paste.
Wij geven hierbij een voorbeeld, zoals de stenen zouden kunnen liggen.
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Deze oplossing is* fout, want de
waarde is hier geen ƒ 50.000. De
lezers kunnen er echter uit zien, wat
de bedoeling is.
Nu vragen wij onze lezers: Hoeveel
stenen waren er van elke soort.
Oplossingen van deze pmsle worden
ingewacht tot uiterlijk 25 Juli.
Adresseren: Redactie „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam. Op de omslag
duidelijk vermelden: Puzzle
num-

mer 19.
Als prijzen voor goede oplossingen
worden wederom enige fraaie boeken
beschikbaar gesteld.

naar bed", dan moet zij dit dreigement,
als het kind stout blijft, ook uitvoeren.
Kinderen trekken zich niets aan van
enkel dreigementen. Als deze ook in da»
den overgaan, zullen ze zeker van in»
vloed op de gedragingen van het kind zijn.
Moeder moet echter wel overwegen als
zij iets verbiedt, of dat verbod werke»
lijk nodig is. Als het kind bijvoorbeeld
vraagt of het zelf z'n vuile handjes mag
wassen, is het niet nodig om neen te
zeggen — het is zelfs verkeerd. Het kind
moet vroeg reinheid leren. De eerste
keer zal het met handenwassen mis»
schien een beetje knoeien. Als moeder
hem daarop attent maakt en vertelt, dat
grote jongens zonder morsen hun han»
den kunnen wassen en ze prijst hem, als
hij niet knoeit, dan kan het handen»
wassen later best aan het kind zelf wor»
den overgelaten.
Moeder, die het druk heeft, is zo gauw
geneigd, als, de kleine haar iets komt
vragen, te verbieden. Als het niet strikt
nodig is, laten we dan wat minder ver»
bieden. Het is voor een kind om wan»
hopig te worden, als het een hele dag
niets anders hoort dan: „Blijf van de
gordijnen af, schreeuw niet zo, loop niet
in de weg, maak geen vingers op de
stoelen" enzovoort, enzovoort.
Het vele verbieden is voor de moeder
en voor het kind onaangenaam. Wil men
het kind gehoorzaamheid bijbrengen,
dan moet dit met tact en geduld, maar
ook met de nodige gestrengheid ge"
schieden.

maar zonder twijfel zal de Arbeid een
eervoller plaats in de samenleving verwerven dan ooit te voren* Het is Uw
plicht er voor te zorgen* dat een werkzaam
leven eens op waardige wijze zal worden
afgesloten* — Sluit daarvoor een passende verzekering bij ,»De Centrale" te
's-Gravenhage* Vraag om een bezoek van
onzen vertrouwden agent* die U zonder
verplichting inlichtingen komt geven over
onze afdeeling Volksverzekering*
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Wat de pot schaft J
Recepten van. „stoofpot"

A

ls vervolg op ons praatje van verleden week wil ik u vandaag laten
zien, hoe we een aantal smakelijke ëéripans-maaltijden kunnen bereiden, die
noch in smaak noch in uiterlijk op
elkaar lijken en waarvan dus zeker niet
kan worden gezegd, dat ze de eentonigheid in de hand werken.
Het bezwaar, dat we vroeger nogal eens
hoorden aanvoeren tegen deze soort gerechten was, dat de maaltijd dan geen
„aardappelen met jus" bevatte. Op het
ogenblik moeten we in dit feit eerder
een voordeel dan een nadeel zien: een
struikelblok voor heel veel huisvrouwen is
thans juist, dat ze niet in staat zijn naar
willekeur jus op te dienen en een gerecht, waarbij dus de aardappelen als
het ware automatisch van een saus worden voorzien, terwijl ze gaar koken, is
als een uitkomst te beschouwen.
Dit alleen al zou een reden zijn om met
de ,,stoof pot" eens een proef te nemen;
voegen we daarbij de brandstofbezuiniging, die we er mee bereiken, de „vermindering van de „vatenboel" en de verhoging van de voedingswaarde door de
korte kooktijd en door het zorgvuldig tot
hun recht laten komen van alle voedende
bestanddelen, dan geloof ik wel. dat deze
hier betrekkelijk nog weinig bekende
maaltijden een goede kans zullen maken.
Volgt u de recepten maar precies na!
En knipt u ze uit, want verschillende
ervan zult u pas over enige weleen op
z'n voordeligst kunnen bereiden, als de
daarin vermelde groente binnen ieders
bereik valt (op het ogenblik denken we
b.v. nog niet aan spersieboqntjes!).

Al de recepten zijn berekend voor twee
personen als volledige maaltijd; ze gelden echter voor vier personen, wanneer
er een bord soep aan voorafgaat of een
bord pap op volgt.
Stoofpot met peulen of doperwten en
worteltjes.
l kg aardappelen, 250 g (è pond) wortelen, 250 g (è pond) peulen of 500 g
(l pond) goed volgroeide doperwten. 100 g
(l ons) taptemelkpoeder, 20 g (l af gestreken eetlepel) vet of boter, wat zout,
wat gehakte peterselie.
Snijd de schoongeboende, maar niet geschilde aardappelen in vierdeparten of
gebruik die van een kleinere soort in
turn geheel; borstel en was ook de
worteltjes en haal de peulen af of dop
de erwten.
Laat in de pan ongeveer è liter water
aan de kook komen met wat zout; leg
er de helft van de hoeveelheid aardappelen in, daarop de worteltjes met de peultjes of de doperwten en tenslotte de rest
van de aardappelen.
Laat alles op een flink vuur aan de kook
komen en daarna op een zacht vuur gaar
worden in de stevig gesloten pan (ongeveer 4 uur). Roer losjes de aardappelen
met de groente en het vet of de boter
door elkaar en breng ze met een schuimspaan over in de dekschaal. Roer het
intussen met wat . water aangemaakte
melkpoeder door de overgebleven vloeistof
sn laat de saus nog even doorkoken; bind
ze naar verkiezing met een ietsje aardappelmeel, roer er de peterselie door en
giet ze dan in een sauskom (behalve een
klein gedeelte, dat in de schaal over de
groente en de aardappelen wordt gedaan).

Stoofpot met bloemkool en tomaten.
l kg aardappelen, pl.m. 250 g bloemkool
(l kleine bloemkool), 2 a 3 tomaten, 100 g
(l ons) taptemelkpoeder, 20 g (l af gestreken eetlepel) boter of vet, wat zout,
wat fijngesneden peterselie.
Snijd de niet geschilde maar goed schoongeboende aardappelen in vierdeparten
(kleinere soorten blijven in hun geheel);
maak de bloemkool schoon en verdeel ze
in niet te kleine bouquetjes.
Laat in de pan 4 dl (4 theekopjes) water
aan de kook komen met wat zout, leg
er de aardappelen in en daarop de bloemkool; laat beide vlug aan de kook komen
en vervolgens op een zacht vuur in de
goed gesloten pan gaar worden (ongeveer i uur), de laatste 10 minuten onder
toevoeging van de in vierdeparten gesneden tomaten.
Schep met een schuimspaan de vaste bestanddelen over in een schaal. Roer de
boter en het met wat water aangemengde
melkpoeder door de saus, laat alles even
doorkoken, roer er de peterselie door en
giet dan de saus gedeeltelijk over het
gerecht in de schaal, gedeeltelijk in een
sauskom
Stoofpot met bloemkool en spersïebonen.
l kg aardappelen, pl.m. 250 g bloemkool
(l kleine bloemkool), 250 g (è pond»
spersiebonen, 100 g (l ons) taptemelkpoeder. 20 g (l af gestreken eetlepel) vet
of boter, wat zout.
Snijd de ongesohilde, goed schoongeboende aardappelen in vierdeparten (kleinere soorten kunnen héél blijven). Haal
de bonen af en breek ze doormidden;
snijd de bloemkool in niet te kleine
bouquetjes.
Laat in de pan 4 dl (4 theekopjes) water
aan de kook komen met wat zout, leg
er de boontjes in, daarop de aardappelen
en vervolgens de bloemkool; breng alles
vlug aan de kook en laat het dan in
de stevig gesloten pan op een zacht vuur

gaar worden (ongeveer £ uur).
Schep met een schuimspaan de groenten
eii de aardappelen over in een schaal.
Roer het met wat water aangemengde
melkpoeder door het overblijvende kooknat en laat het even mee doorkoken;
voeg er de boter of het vet bij en giet
dan de saus voor een klein gedeelte over
het gerecht in de schaal en verder m
een sauskom, die er bij gepresenteerd
wordt.
Stoofpot met savoyekool, wortelen, uien
en groene erwten of witte bonen.
l kg aardappelen, 100 g (l ons) groene
erwten of witte bonen, 250 g (i pond)
savoyekool, .250 g (i pond) worteltjes,
l a 2 uien, 50 g (i ons) taptemelkpoeder,
20 g (l af gestreken eetlepel) vet of boter,
wat zout, wat peper.
Zet de geweekte erwten of bonen op met
zoveel van het weekwater. dat ze ruim
bedekt, zijn, laat ze op een zacht vuur
gaar worden (of bereid ze in de hooikist).
Snijd de schoongeboende, niet geschilde
aardappelen in vierdeparten (laat kleinere soorten in hun geheel). Was de
wortelen schoon, snipper de Kool en snijd
de uien in plakjes.
Laat in de pan een bodempje water met
wat zout aan de kook komen (ongeveer
4 kopjes), leg er de kool in, daarop de
wortelen, vervolgens de uien en eindelijk de aardappelen; breng in de goed
gesloten pan alles vlug aan de kook en
laat het dan op een zacht vuur gaar
worden (ongeveer J uur). Roer er de gare
erwten of bonen en het vet of de boter
door en schep de vaste bestanddelen met
een schuimspaan in de schaal.
Meng het met wat water aangemaakte
melkpoeder door het overblijvende kooknat, laat het even mee doorkoken. maak
het op smaak af met wat peper en giet
dan een klein gedeelte over het groentegerecht en de rest in een sauskom, die
er bij wordt gepresenteerd.

WIJ MAKEN EEN AARDIGE MEISJESJURK

7

G

aarne voldoen wij aan het verzoek van mevr. N. M. te Zuidlaren (Dr.), die ons vroeg of wij haar
aan het patroon van een zomerjurkje
konden helpen.

Dit patroon is berekend voor een
meisje van ongeveer 9 jaar. De bovenwijdte is W c.m.; de lengte is 80
c.m.
Met modelletje werd met een klokrokJe, pofmouwen en een platliggend
kraagje gemaakt.
Juist een eenvoudig jurkje staat onze
meisjes zo aardig. Van de stof zal het
echter afhangen, of het een feestjurk,
dan wel een gewone school jurk zal
worden.
Dit modelletje is bijvoorbeeld uitstekend geschikt om van taf zij de te worden gemaakt. Men kan het evenwel
ook heel goed van een gewoon katoentje vervaardigen. Garnering heeft zo'n
jurkje eigenlijK niet nodig.
Maakt men het van katoen, dan zal
er een wn kraagje met een paai Knopen en een ceintuur in afstekende
kleur heel aardig op staan.
Indien men het van zijde maakt kan
men een kraagje in dezelfde kleur
nemen, terwijl dan aan de hals en
om het middel een fluwelen lint wordt

12

4gestrikt. Aan de hals wordt het strikje even gehecht.
Wij hebben voor dit patroon 2£ meter
stof van 80 c.m. breedte nodig. Het
schetsje laat zien. hoe men het patroon op de stof moet leggen om zo
roordelig mogelijk te kunnen knippen.
Pig. l is de voorbaan van het rokje:
fig. 2 de achterbaan; fig. 3 het voorpand;, tig 4 het rugpand; fig. 5 de
mouwen; t'ig. 6 het kraagje en fig. 1

de ceintuur, als men die van dezelfde
stof wil nemen.
De mouwnaad komt met inzetten één
c.m. voor de zijnaad van de blouse.
Het patroon van dit jurkje is tegen
inzending van 35 cent in postzegels
aan het bureau van „Arbeid" verkrijg-

oaar. Het verdient aanbeveling, de oovenwijdte en de lengte, welke men
verlangt, op te geven.

-EEN BURGEMEESTER-

r

helpt de was doe

'V,

J

nlangs heeft in een kleine plaats
O
de burgemeester bevel gegeven,
dat er op Maandag, als de huisvrou-

jes opbergen.
Men kan de kinderen niet vroeg
genoeg aan orde en regel wennen.
\vf-n gewassen hebben en het goed Moeder moet ze ook verschillende
buiten hangt, niet mag worden ge- werkjes in de huishouding laten doen.
voetbald.
Wanneer alles voor de kinderen wordt
Het werk, dat de huisvrouw doet, opgeruimd en moeder de kleinen
wordt aldus beschermd. Het is prach- niets durft toevertrouwen, omdat zij
tig, maar
het moest toch eigen- bang is. dat het kind een kopje of
lijk niet nodig zijn. De jeugd moest iets dergelijks zal breken, kweekt men
uit zichzelf een beetje meer respect onhandige kinderen, die als moeder
hebben voor het werk. dat moeder hun eens iets vraagt, er zich met een
doet. Daar ontbreekt over het alge- „dat kan ik niet" afmake.x.
Natuurlijk '-unnen we niet te veel
meen nog wel het een en ander aan.
Het is de kinderen niet altijd kwalijk van een kind eisen. Er zijn echter
te nemen. Als ze 's morgens naar duizend en een van die kleine karschool gaan en moeder in een rommel weitjes, die het best door onze kindeachtergelaten, dan is in de meeste ren kunnen worden opgeknapt, zongevallen het huis weer opgeruimd als der dat men dadelijk aan „kinderze thuis komen. Ze zien dat wel. maar exploitatie" behoeft te denken.
Ze kunnen moeder helpen met
denken er niet bij na, het dringt niet
tot hen door. dat moeder een hele tafeldekken en afruimen - - als ze
ochtend heef: moeten rennen om wat groter worden met het afdrogen
alles voor elkaar te krijgen. Als ze van de vaat. Ze kunnen 's morgens
wat meer begrip zouden hebben van hun eigen bed afhalen en hun eigen
het vele werk, dat moeder verzet, dan schoenen poetsen.
Zijn er meer kinderen, dan hebben
zou moeder het heel wat gemakkelijker hebben. Welke jongen zou het zij ieder hun eigen taak, die echter
dan in deze tijd van zeepschaarste in niet altijd dezelfde mag zijn. De ene
z'n hoofd halen, z'n modderschoenen week kan de oudste tafeldekken c-n
met
z'n zakdoek schoon te maken, of met afruimen helpen, de volgende
z;n vuil bezweet voorhoofd met de week doet no. 2 dat. Zo krijgen de
mouw van z'n pas gewassen blouse af kinderen er zelf enig idee van, wat
te vegen? En zo zouden we nog wel er in een huishouding te doen is en
leren zij het werk van moeder waareen tijdje kunnen doorgaan.
Hoe moeten we nu zo'n kind begrip deren en oo"k het huishoudelijk werk
van ons werk bijbrengen? Wel, dat is in het algemeen op waarde schatten.
Dan begrijpen de jongens ook, dat zij
heel eenvoudig.
We moeten er onze kinderen vroeg beter op wasdag niet kunnen voetaan wennen, dat zij hun eigen speel- ballen, waardoor het bevel van flen
goed opbergen, zodra er niet meer huisvaderlijken burgemeester voor
mee wordt gespeeld. Als ze naar bed hen tot een nuttige wenk wordt. Dan
gaan, moeten ze '. un kleren net j es| zullen de knapen zeggen: „Gek, dat
opvouwen, 's Morgens mogen ze het we daar zelf nooit aan gedacht hebde burgemeester heeft
nachtgoed maar niet neergooien waar ben, maar
ze het uittrekken, maar alweer: net- gelijk!"

DE

HUISVROUW
EN

HAAR

Voor Moeder de vrouw komt thans heel wat meer
kijken dan vaten wassen en kleedjes kloppen.
De huishouding is allengs een bedrijf geworden,
waarvan een .zuinig en doelmatig beheer aan de
huisvrouw hoge eisen stelt. De Hollandse htusvrouiv kan lekker koken, maar vandaag moet ze.
ook weten het voedsel voor haar gezin zodanig te
' bereiden, dat niet de belangrijkste voedingsstoffen
verloren gaan.
De Hollandse huisvrouw is elke week opnieuw trots
als ze de hagelwitte was weer in de linnenkast kan
bergen, maar vandaag moet ze ook weten, haar
zodanig te behandelen, dat slijtage zoveel mogelijk
wordt tegengegaan.
Zo zijn er vandaag de dag heel wat problemen, die
de toch al niet lichte taak van de huisvrouw erg
' verewaren.
Hier brengt te

GIDS VOOR DE HUISVROUW
uitkomst, die haar in deze moeilijke taak terzijde
wil staan en haar dienen wil met raad en daad.

Goed wassen in deze tijd (IV)
De witwas
De goed geweekte en gespoelde was wórdt
öoor de wringer gehaald, flink uitgeslagen en luchtig rond de sproeier in de
ketel gepakt. Geëmailleerde ketels verdienen de voorkeur bij gegalvaniseerde
ketels. Men zij er echter op bedacht-, deze
ketels voor ..stoten" te behoeden en eventueel gesprongen plekjes dadelijk met
witte verf of lak te bestrijken. Zou het
wasgoed met het onbedekte ijzer in aanraking komen, dan ontstaan gemakkelijk
roestvlekken.
Pak de ketel niet te vol! Overgiet het
wasgoed met sop tot het onder staat.
Laat de sproeier vrij Zorg, dat het goed
af en toe omgeroerd kan worden.
Maak een sop van een kwart stuk distributiehuishoudzeep per emmer, los ruim
een iheelepel Halamid in lauw water op
en doe dit door het niet al te warme
sop. Vermeng het goed vóór 't sop over
öe was uitgegoten wordt.
Halamid is een onschadelijk bleekmiddel, dat bij 80 graden Celsius werkt en
Veel gemakkelijker uitgespoeld wordt
dan bleekwater.
Breng sop en was tegen de kook aan (80
iraden Celsius). Zorg vooral, dat het sop
niet kookt. Bij ongeveer 80 gr. C. heeft
z
eep de grootste ivaskracht. Laat de wasketel op deze temperatuur tien minuten
staan.
Bij kooktemperatuur reinigt de zeep minder: en heeft het weefsel veel meer te
Jijden.
Giet was en sop over in een teil. laat
stuk
voor stuk door de handen gaan;
'e§ de schone stukken dadelijK na uitwringen én uitslaan in het hete ontharde
spoelwater; smeer vuile plekken aan met
smeerzeep en leg ze even afzonderlijk.
Leg het aangesmeerde en goed uitgeslagen
wasgoed in de teil terug en dek deze
ai
- Spoel het schone goed in het hete
water. Zeep lost in heet water beter en
vl
ugger op dan in koud.
"Poel de tweede maal in minder warm
*ater. dat eveneens onthard water of
Regenwater moet zijn, en tenslotte zo
db ik wij Is in koud water, tot het helder
'ijft. Dit laatste spoelwater behoeft niet
"Jeer onthard te worden,
waarom nu deze wijze van spoelen?
Wasgoed, dat uit heet sop of heet water
ln
koud water of koud sop komt,
•Schrikt", d.w.z. de vezel, die door de

warmte gezwollen was, krimpt in koud
water dadelijk ineen, sluit de vuildeeltjes
mee in en geelt het wasgoed een grauwe
tint. Met bleken is deze grauwe tint moeilijk te verwijderen.
Tot slot haalt men het wasgoed een keer
door zeer licht blauwselwater. Slopen met
de open kant naar beneden! Ook schorten met zakken. De blauwseldeeltjes gaan
anders in de verbindingsnaden zitten,
zijn er niet goed uit te borstelen en geven
het wasgoed op die plaatsen een onfris
aanzien.
Bedenk bij het blauwen, dat een nietheldere was door „blauwen" alleen niet
helder wordt. Blauw-wit maakt een meer
heldere indruk dan geel-wit, maar „wit"
moet de was eerst zijn. De witwas dus
eerst helder bleken, om die helderheid
nog te vergroten door blauwen.
Nu onze ..aangesmeerde" was. Was de
vuile plekken op de hand na. In 't ergste
geval mag plank en boender gebruikt
worden, maar borstel niet systematisch
het hele stuk, alleen de vuile vlekken.
Ook dit wasgoed wordt op bovengenoemde wijze gespoeld.
De witwas, op deze wijze behandeld, kost
weinig aan zeep en spaart de vezel.
Door het werken met burnus. week-in leeropaan of I.L.V.O. spaart men de zeep
voor één sop. Men doet verstandig, de
zeepbonnen te gebruiken voor de helft
voor toiletzeep en voor de andere helft
voor harde huishoudzeep en één rantsoen smeerzeep. Voor huishoudelijke doeleinden mag in geen geval huishoudzeep
of smeerzeep gebruikt worden. Daarvoor
zijn vele en zeer goede vervangingsmiddelen in de handel.
Samenvatting.
a. Spoel de geweekte was in koud, onthard water (IJ eetlepel Belsop-Calgonite
of Newatos per emmer).
b. Sla het goed flink uit.
c. Pak het luchtig in de ketel, laat de
sproeier vrij.
d. Maak een sop van een kwart stuk
harde huishoudzeep per emmer; voeg
ruim een theelepel Halamid toe (opgelost).
ƒ. Zet de ketel op het vuur; breng was
en sop langzaam tot aan de kook, roer
af en toe het wasgoed om.
gr. Laat de was ongeveer tien minuten
„trekken".

In 100 pagina's c/eeft dit practische boekje tal van
wenken en. raadgevingen op het gebied van voeding, kleding, hygiëne, opvoeding enz., die voor de
moderne huisvrouw onontbeerlijk zijn.
Ook U kunt in het bezit van dit boekje komen. Wij
stellen het n.l. beschikbaar als welkompremie voor
lederen nieuwen abonné op De Arbeiderspers en als
aanbrengprcmie voor iedereen, die ons, met een
nieuwen abonné verrast.

Vul nog heden onderstaande bon in

NIEUW ABONNEMENT OP DE ARBEIDERSPERS
NAAM: ,
ADRES:
WOONPLAATS:
Aangebracht door:
NAAM:
ADRES:
WOONPLAATS:

Aanbrenger en abonné wensen beiden na 4 weken
het boek ..De Gids voor de Huisvrouw" te ontvangen
Dit formulier s.v.p. afgeven aan on^en bezorger ol
opzenden in open enveloppe (gefrankeerd met IJ
cent) aan de Administratie. Hekelveld 15.

h. Giet was en sop in een teil: kijk het
stuk voor stuk na en leg het reeds schone
goed, flink uitgeslagen, in heet spoelwater.
i. Smeer van 't niet geheel gereinigde
goed de vlekken met smeerzeep aan Was
ze in 't zelfde sop, behandel alleen hardnekkige vlekken met plank en borstel.

j. Spoel de witwas in heet onthard water;
tweede maal in minder warm onthard
water; daarna in ruim niet onthard water, zo dikwijls tot het water helder blijft.
Bedrijfskleding als slagers-, bakkers-, en
chauffeursjassen worden op genoemde
wijze niet in één keer schoon; OOK keukendoekeri niet.
(Nadruk verboden).
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Babbeltje
van-Oom Niek
M'n beste Neven, en Nichten,
Het schooljaar zit er voor de meesten van
jullie alweer op: de grote vacantie is
begonnen of ze staat voor de deur. Wat
duurt zo'n vacantie een reuze tijd, niet?...
als je ei' vóór staat tenminste. Mensenlief nog aan toe... er schijnt geen omkomen aan: drie weken, vier weken, zes
weken... er is één 'zoon van oom Niek.
die al op l Juli vacantie heeft gekregen
en die pas begin September weer naar
school hoeft. Is dat evert een tijd?! En
toch: als die maanden -weer om zijn, dan
schijnen ze te zijn omgevlogen. Als je de
vrije tijd tenminste goed en nuttig besteedt. Vacantie-hebben is nog iets
anders, dan luieren en helemaal niets
doen. Oom Niek heeft eens iemand gekend, die gepensionneerd was. Dr.n heb
je eigenlijk altijd vacantie. Die gepensionneerde meneer zei vaak: „stil leven van je
pensioen is óók een kunst... er zijn mensen, die het niet kunnen — die gaan zitten kniezen... die vervelen zichzelf én
anderen... die gaan dood voor hun tijd."
„Maar verveelt ü zich dan nooit?" vroeg
ik dien ouden baas. „Als je zo'n hele dag
niets te doen hebt"...
„Niets te doen hebt?... Hoe kom je daar
bij?" vroeg de gepensionneerde mij verontwaardigd. .,Ik heb de hele dag mijn
bezigheden: de tuin onderhouden, moederde-vrouw helpen, boodschappen doen, met
moeder wandelen... ik ben secretaris geworden van een vereniging, wat ook nogal
wat werk geeft... nee hoor, ik heb er
geen tijd voor om me te vervelen!"
Zie je, zo moet het zijn: in je vacantie
moet je zoveel mogelijk anderen helpen
— anderen van dienst zijn. Het is heus
geen schande, als een grote jongen in
zijn vacantie eens met een kleiner broertje of zusje gaat wandelen. Dan kan
moeder in die tijd eens heerlijk methaar werk opschieten. En de kleintje
vinden het maar wat fijn, als de grote
broer of zus zich eens wat meer met hen
bemoeien kan dan anders. Dat zie ik wel
aan Reg en Ron, die nog te klein zijn
om naar school te gaan en die dus — net
als die gepensionneerde oude baas —
altijd vacantie hebben.
Voor de meesten van jullie ging aan die
zalige vacantietijd een minder prettige

DE A V O N T U R E N

tijd. die van repetities of zelfs van een
examen vooraf. Brrrr, die repetities.
Oom Niek heeft er ook van gelust: lange
verhalen over de een of andere repetitie.
die voldoende móést worden... een zenuwachtige stemming in huis, .omdat de
grote zonen en dochters van Oom Niek
eigenlijk te hard moesten werken. Zn
stonden vaak voor dag en dauw op om
alles nog eens goed en stevig te repeteren — ze gingen laat naar bed om
maar steeds te kunnen vossen... Neven
en nichten, die niet moeten studeren
hebben daar geen begrip van — de anderen... des te meer. Die examentijd weet
anders wat.
*
Zo herinner ik mij nog uit m'n jongenstijd, dat een broer van oom Niek examen
moest doen. Z'n vader was lang niet
tevreden pver de aandacht en de zorg
die broerijef aan dat examen had besteed en toen hij er naar toe ging had
opa -- dezelfde opa van • wien ik jullie
over dat wandelen heb verteld -- zi.m
zoon etens flink onder de neus gewreven,
wat hij van zijn studie dacht. Nu, dat
was niet zo mooi. De broer was razend,
omdat hij zichzelf verbeeldde dat-ie z'n
öest nogal had gedaan.
Om vier uur 's middags zou m'n broer
weten of-ie was geslaagd of niet. Wij
wachtten thuis allemaal in spanning op
de uitslag, maar wie er thuis kwam,
degeen. die examen had gedaan, niet.
Natuurlijk was opa ook wel heel erg benieuwd en eindelijk kon hij het in huis
niet meer uithouden. „Ik ga dien aap
eens tegemoet" zei hij tegen opoe. ..Het.
zal natuurlijk wel mis wezen, maar ik
wil toch zekerheid hebben."
Opa de deur uit en ja hoor, heel in de
verte zag hij zoonlief dan toch aankomen: onverschillig slenterend, met de
handen in de zak. Opa werd al kwaad,
toen hij z'n zoon zag. Dat kostte weer
een jaar!
„Zeker gezakt hè?" snauwde hij hem toe.
„Toevallig niet", was het antwoord.
M'n lieve broer voelde zich zó beledigd
door het standje, dat hij diezelfde middag had gekregen, dat hij een kleine
comedie opvoerde om opa te plagen.
Maar opa was na dat antwoord z'n hele
boetpredikatie van die middag alweer
tergeten. Die was net als andere ouders:
ze vinden niets prettiger, dan dat het
hun kinderen goed gaat. Alleen om je
ouders een genoegen te doen zou je daar'om op school al flink je best moeten
doen!
Voor de meesten is het nu te laat, nog
eens extra aan te pakken. Degenen, die
het hele jaar op school hebben geluibakt,
hoeven nu niet meer onder het motto:

VAN

KARELTJE KRAAN

Kareitje, de koetsier en het paard • Een grappige tekenfilm* Beeld: Jan Lutz

late haver komt óók op, eens extra aan
te pakken. Als je nu pas flink begint te
werken, ben je te laat.
Er zijn echter ook neven en nichten, die
het hele jaar op school hard hebben gewerkt en die tóch niet voor hun examen
slaagden — die toch niet konden meekomen. Voor hen heeft Oom Niek een
woord van troost, het is al meermalen
gebeurd, dat jongens en meisjes, die op
school niet tot de uitblinkertjes behoorden, later in het leven beter slaagden
dan de nummers één van de klas.
Het is eigenlijk dom van me: nu hebben
we vacantie — of we krijgen haast
vucantie en nu zit ik over de school te
zagen. Dat is net als een klein meisje,
dat de hele dag op school is en dadelijk
als ze thuis komt weer met de poppen
schooltje gaat spelen.
Laten we maar liever met de raadsels uit
het nummer van 27 Juni beginnen.
De oplossing van het raadsel, dat ik van
Carel Bitter kreeg, luidt als volgt: zand,
eik. lepel. dal. eg. Nico. Nellie en nog
andere namen: radijs, Utrecht, Schiedam,
tulp. Neven en nichten, die andere woorden hadden gevonden kwamen toch in
aanmerking voor een prijs als die woorden tenminste goed waren. Raapstelen in
plaats van radijs kon bijvoorbeeld heel
best en Scheveningen in plaats van
Schiedam was natuurlijk ook goed. Er
waren heel wat „neven-oplossingen" —
zoals men in de schaakwereld zegt —
mogelijk. En daarom verwonderde her
mij wel een beetje, dat de goecJe-oplossingenberg lang niet zo hoog was als die
voor het tweede raadsel. De naam van
de boerderij was Zelden Rust.

2. „Dat lust-ie. Hij drinkt misschien meer
dan een emmer."

SUPRALIH
ONTS^ïiTENO D00«t GEHALTE AAN ..SUPEROL".
TUBEN 35 EN 00 CENT. . NfDEKU FABRIKAAT,

Voor een verblijf te

VALKENBURG (L.) of HOUTHEM
verstrekt de V.V.V Het Geuldal Valkenburg (L.) alle inlichtingen. Hotel- ea Pensiongids gratis verkrijgbaar. De zeldzaam
mooie natuur met haar heuvels, dalen ea
rotspartijen, alsmede de vele bezienswaardigheden en attracties maken een verblijf
In het dal der Geul tot een ideaal vacantiegenot. Alle 95 hotels en pensions geopend
als voorheen.

(
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Ambtenaren en vast particulier personeel tot maandinkomen ZONDER BORG.
Wettelijk tarief Vlug en discreet. l
Inlicht, en afwikk. mondel. of schriftel. l
Rotterdam-C.: Mauritsweg 45;

Amsterdam-C.: Sarphatlstraat 30;
's-Grnvenliase: Riviervisclunarkt 4.
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trok Ronnie de oplossing van Teunis
Verwaai, j., 12 j.. W Brouwerstraat 38a,
Schiedam.
Nu de Foutenbrief. Daar heb ik plezier
van beleefd. Sommigen hadden zóveel
fouten gevonden, dat ik zelf de brief van
Cobi nog eens twee keer heb nagekeken.
Ik kon er niet. meer dan zestien fouten
in vinden en er waren neven of nichten,
die het zelfs tot 27 fouten brachten. Er
bleek uit de inzendingen, dat jullie strenger waren dan oom Niek zelf: ook oom
met een kleine „m" rekenden die neven
en nichten fout. Goed zo: met fouten —
ook als het je eigen fouten zijn! — kan
je niet te streng zijn en daarom kregen
ook die extra-strenge neven en nichten
een kans.
Uit de oplossingen-stapel — wat was ei
weer een prettig groot aantal goede oplossingen! — trok Ronnie als hoofdprijswinster: Gerda Albers, m., 13 j.. Van
Welderenstraat 3, Nijmegen.
Nu zou ik hier de brief van Cobi moeten laten volgen. Maar gelukkig hoeft
dat niet, doordat Dick Havelaar mij een
gedicht stuurde, dat ik veel leuker vind
dan de brief van onze Cobi. Ik laat
daarom den dichter aan het woord, Dick
zal wel begrijpen, dat het niet toevallig
is. dat "hij onder de troostprijswinners
staat.

Regie en tekst: N. J. P. Smif/z

t. Ha! Eindelijk water!

tfoot

3. Wat doet die jongen nou?

Olympia Schrijfmachines N.V. - A'dam

Kantoor: Keizersgracht 626, tel. 35660.
Winkel : Kalverstraat 103, tel. 35^60..
DE FOUTEN OP RIJM.
Arbeit met een t, dat is erg dom
U, zonder w. dat is ook... stom
Vindt ik, heus oom Niek, daar liep ik
[niet in.
Vaaker, deze twee a's zijn niet maar m'n
[zin
Altijï met een t, dat is niet waar.
Stuuren met dubbel u, is al te raar.
VID, u ziet, dat ik die niet vergeet.
Geregeli, wat erg, dat Cobi dat niet weet
P r e-1 i g, wat een fout alweer.
B r i e f e n . . . Oom Niek! Komen er nóg
Schrijve, hoe kan dat bestaan?
Foute, blijft dat nog langer zo gaan?
Lette, wat is dat voor een woord?
UitgehaaU — 'k geloof niet dat het zo
[hoort.
En groete — dat is heus het. ergste niet.
Oom Niek, op m'n woord van eer.
Er zijn vijftien fouten, nu zie ik er niet
[meer.
M'n beste Dick: één ding moet je nog
[weten,
Je hebt helaas een kleine fout vergeten
Een u-tje heb je niet gezien
Dat is jammer — nu heb je... géén tien!
Misschien merken jullie, dat die Dick
Oom Niek aan het dichten heeft gebracht. Sinterklaas zou er jaloers op
worden! Ik heb nog een dichteres ook:
A?inie Koster, die haar naam ook onder
de troosprijzen zal zien vermeld. Het gedichtje van Annie laat ik hier ook nog
volgen:
' O. wat een fouten in die brief!
Dat neem ik zo maar niet voor lief.
Ik heb 't briefje ijverig bestudeerd
En, naar ik hoop goed gecorrigeerd.
Nu nog maar wachten of 'k wat win
En dan is alles naar mijn zin.
Laat ik nu eerst de
TROOSTPRIJZEN

4. „We sullen hemt"
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5. ,,'k Zal jou een handje helpen, aapvan-een-iong en."

6. Dat was méér dan kopje-onder,

uitdelen:... voor ik dat vergeet. Eerst ds
poëten: Dick Havelaar, j., 14 j., Bern.
Kochstraat 5 huis, Amsterdam-Zuid (die
ook nog een leuke tekening inzond) en
Annie Koster, m., Bennekomstraat 73,
Den Haag. Verder- Joosje Panhorst, m.,
10 j., Nieuwpoortslaan 114, Alkmaar.
Grietje Bruinja, m.. 11 j., Cronjéstraat 33Leeuwarden; Dick Vermeulen, Juliusstraat 16. Eindhoven. Joosje en Dick worden bedankt voor de tekeningen ea
Grietje voor het raadsel. Daar kwam
Ronnie niet aan te pas. Wel bij de volgende prijswinnertjea: Jan de Pruis, ]•<
9 j., Boomlaan 295, Hoorn: Pieter Zat*
tingh, j., 13 j., Alteveerstraat 144, Hoogeveen (wien ik tevens vertel, dat Egbertje
óók mee mag doen) en Corrie van Ejie'
ren, m., 13 j., Koninginnestraat 19rood,
Dordrecht.

D U B B E L T J E S R A A D S E L

wfiw
in Garaniol is een bewijs van het verstan-

dig beleid der goede
huisvrouw.
bruikt

Zij

Garantol

geelk

jaar opnieuw en met
plezier — het is goedkoop, zuinig en pracHet eerste nieuwe prijsraadsel, dat ik
hierboven laai afdrukken, heb ik het
DUBBELTJESRAADSEL
genoemd. Grietie Bruin-ja, die een Spaanse
Eaamt heeft, maar te Leeuwarden woont,
zond het mij en ik tekende de cirkeltjes
«Joor met de pen... langs een dubbeltje te
trekken. Er zijn er Dij, die wel wat op
krielaardappelen lijken, maar zó nauw
moet je maar niet kijken! — In elk
dubbeltje dan staat een letter Die letters vormen met elkaar een bekend
spreekwoord, dat je vooral in je vacantie
van pas kan komen. Nu moet je van het
éne dubbeltje naar het andere een lijn
trekken, zo, dat je het spreekwoord vindt.
Elk dubbeltje mae je maar één keer gebruiken. Om het niet al te moeilijk te
maken, heb ik. het eerste dubbeltje, dat
je nemen moet (links in de hoek, dus
«Je letter N) een dubbele rand gegeven.
Ook het laatste dubbeltje, waar je al lijntrekkende moet uitkomen kreeg een
extra-randje.
M'n tweede raadsel is ditmaal een
INVULRAADSEL:
Deze opgave is al heel eenvoudig In
plaats van de strepen, één woordje invullen.
Als je pienter bent, kan je van dit raadsel etn d u b b e l e oplossing inzenden.
flie een heel andere uitkomst geeft. Dan
maak je een kans op een hoofdprijs^
Daar gaan \ve:
• De onderwijzer gaf den jongen een ...
omdat hij zo ... z'n werk deed. De jongen
begon te ... en vond den meester een
... vent.
Toen hij thuis vertelde, dat de meester
... over hem was zei z'n moeder...' ..Ik
kan me ... begrijpen, dat de onderwijzer
je .... Thuis ben je- ook een ... jongen."
Inzendingen zo spoedig -mogelijk, doch in
ieder geval vóór 31 Juli. aan Oom Niek,
P 'a: Redactie Arbeid. Postbus 100. Amsterdam-C.
DE BRIEFWISSELING
begin ik ditmaal met Miep Koot te
Schiedam. Miep is een handieerd. Ze
henfi nog nooit een raadsel opgelost en
fin denkt ze: laat ik er maar eens een
maken — dan kunnen die anderen zwoegen.
Daar zou Oom niets tegen hebben.
a
ls Miep nu een nieuw, een oorspronkelijk raadsel had verzonnen. Het lijkt echter te veel op een raadsel, dat we al eens
hebben gehad. Miepje Toch word je beöankt voor de moeite. Probeer nu eens
toet het oplossen mee te doen Zo moei>ijk is dat niet.
t>ini Hurkmans te Haarlem wcrdt weer
sis nicht aangenomen. Ik geloof, dat ze
uit het geval wat heeft geleerd. Luister
in het vervolg naar de goede raad van je
Bloeder en verder: zand erover!
Tilly i^an Randticijk te Haarlem belooft
wve
heel veel brieven. Ze kon niet scnrijVe
n. omdat ze zoveel huiswerk had. Gelijk heeft Tilly. huiswerk gaat vóór alles
— zelfs voor Oom Niek. Ik zou willen,
dat het anders was. Maar daarom ben ik
°ok blij. dat het spoedig vacantie wordt.
^Vat een stapels brieven zal ik weer krij,6en. ik kon het nu al merken!
Hfnderikus Koops te Haren, heeft al voor
de zoveelste keer ingezonden en nog nooit
prijs gewonnen. Arme Henderikus!
er de moed maar in. Ik zal Rormie
lief voor je aankijken. Misschien
dan je goede oplossing een keer!
Johnny SiDart, Rotterdam. Je Sneeuwbalwas vlot geschreven en toch...
je eens in, dat „De Geit" je vader
*as. Zou je het dan óók een moordplan
"ebben gevonden... met z'n allen tegen
*én? Geef me daar eens antwoord op.
Martha Tuinstra te St Arma
Pa
rochie. schreef zelf al, dat haar laad|*ton
1 gelijk was aan het andere. Daarom
ik het jammer genoeg niet gebriti"en. Had je die mooie tekening zelf verwonnen?
<-orrze
Muste, Rotterdam, had gerust over
fl
e school kunnen beginnen. Ik vind lange

brieven lezen wat gezellig — al kan ik
er geen lange antwoorden op geven.
AU Adema te Leeuwarden, is een beetje
boos op me. Ze heeft een keer geen antwoord gehad. „Ik hoop, dat ik nu een
antwoord krijg, want anders..." Dat is
niet mis — dat is gewoon een bedreiging
met... ja, met wat? Die AU zou me slapeloze nachten bezorgen. Maar ik weet wel,
hoe het komt, dat Ali geen antwoord
kreeg. Er moet wat te antwoorden zijn
— als jullie mij wat • vertellen, kan ik
antwoord geven. Als Ali alleen maar vertelt, dat ze... niets weet, dan zegt Oom
Niek: ik óók niet.
OOM NIEK.

Is Uw

tisch!

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

BUURMAN al lid van het

NEEN 7
•

Vertelt U hem dan, dat in het N.V.V. duizenden werkers van hoog tot
laag eendrachtig zijn vereenigd, die allen zooals U, hebben ondervonden en weten, dat

het N.V.V.
bi| voortduring strijdt voor redelijke loonen, menschwaardige arbeidsvoorwaarden, naleving van sociale wetten, bestrijding der werkloosheid enz.
Het is het N.V.V., dat een doelbewusten, onpolitieken strijd voert voor
de eer en het recht van den arbeid en het

zal daarom ook voor hem
als werker in de Nederlandsche arbeidsgemeenschap

het daadwerkelijke socialisme
bereiken
Toont Uw zin voor solidariteit en laat hem niet langer onwetend staan
buiten de gelederen dier,duizenden, maar overtuig hem nog heden en U
hebt een lid gewonnen voor dit machtige leger van den Arbeid.
Gaat nog vandaag met hem praten en laat hem onderstaande invulstrook
invullen en opzenden aan het
HIER LANGS
AFKNIPPEN

Nederlandsen Verbond van Vakvereenigingen
P. C. Hooftstraat 178-180, Amsterdam
Ondergeteekende verzoekt hiermede ingeschreven te worden als

lid van het N.V.V. en ziet daartoe nadere inlichtingen tegemoet.
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Handteekeriing

15

ledere Vrijdagavond:
van 21.00—22.00 uur: personen
24 jaar.

boven

Zaandam: Sportfondsenbad „Zaanland",
Mauvestraat:
ledere Dinsdagavond:
van 19—21 uur: voor kinderen en «Awassenen.

B.

LICHAMELIJKE ONTWrKKELINC
Amersfoort: Blsschopsweg Sportfondsenbad (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 b»ven 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;
fan 9—10 uur: 2e ploeg personen boven
13 jaar.
Zulderbad (Hobbemastraat):
ledere Dinsdag- en Donderdagavond:
«nn 18.18—20.15 uur: kinderen t/m 13
] en begeleiders.
van 20.30—21.30 uur: personen boven
13 laar;
van 21.30—22.30 uur: personen boven
13 jaar
Apeldoorn: Sportfondsenbad, Binnenweg
(iedere Donderdagavond):
van 19.30—20.30 uur: kinderen t/m 13
1. en begeleiders;
van 20.30—21.30 uur: personen boven
13 jaar.
Eindhoven: Sportfondsenbad. Stratumsedijk (iedere Dinsdagavond):
van 19—20 uur: Kinderen t/m 13 Jaar
en begeleidsters:
van 20—21 uur: dames;
van 21—22 uur: heren.
Den Haag. Bosbad Amalla van Solmsstraat (ledere Woensdagavond):
van g—7 uur: kinderen t/m 13 Jaar
en begeleiders;
van 7—8 uur: personen boven 13 Jaar.
Haarlem: Sportfondsenbad, Prederlkspark (iedere Dinsdagavond):
van 7—8 uur: kinderen t/m 13 Jaar.
en begeleiders;
van 8—1O uur: personen boven 13 Jaar.
Rotterdam:
Sportfondsenbad,
Van
Manenstraat (iedere Maandagavond In
3 ploegen):
van 19.3O—20.30 uur: kinderen t/m 13
j. en begeleiders.
van 2O.OO—21.00 uur: kinderen en volwassenen.
van 20.30—21.3O uur: personen boven
13 jaar.
Oostelijk Zwembad, Vredenoordlaan
(iedere Maandagavond) In 3 ploegen:
van 19.45—20.45 uur: kinderen t/m. 13
j. en begeleiders.
van 2O.3O—21.30 uur: eerste ploeg personen boven 13 J.
van" 21.00—22.00 uur: tweede ploeg per. sonen boven. 13 J.
Schiedam: Sportfondsenbad, Burg. Knapper tlaan 245c:
Iedere Maandagavond:
van 18.25—19.25 uur: kinderen t/m 13
1. en begeleiders;
van 18.55—19.55 uur: personen boven
13 jaar.

Utrecht: Zwembad O.Z.E.B.I. In de Biltstraat:
ledere Donderdagavond:
van 20.30—21 15 uur: kinderen t/m 13
jaar en begeleiders; '
van 21.15—22 uur: personen boven 13 J.
Venlo: Sportfonasenbad (ledere Dlnadagavond):
van 7.30—8.45 uur: heren;
van 8.30—9.45 uur: dames.
Mm uiden-Oost: Overdekt Zwembad „Velserbad" (iedere Dinsdagavond):
van 21.00—22.00 uur: personen van 14
t/m. 24 jaar.
ledere Woensdagavond:
van 18.00—19.OO uur: kinderen t/m. 10
jaar.
van 19.00—2O.OO uur: kinderen van 11
t/m. 15 jaar.

Arnhem: Sportfondsenbad In de Boekhorsterstraat 230 (iedere Zaterdagavond) :
van 18 tot 19 uur: voor kinderen en
volwassenen,
Delft: Sportfondsenbad:
ledere Dinsdagavond:
van 19—20 uur: voor kinderen ea volwassenen.
Groningen: Noorderbad, Oosterhamrlkkade 6 (ledere Dinsdagavond):
van 18—19 uur: kinderen t/m 13 Jaar
en begeleiders;
van 19—21 uur:personen boven 13 Jaar.
Leeuwarden: Leeuwarder Overd. Zwembad, Jacob Catsstraat (ledere 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, Turf markt. Van

MET „VREUGDE EN ARBEID" ER OP UIT
eijen en V6.ca.ntie*
Naar Zandfvoort
Kaarten a ƒ 0.55 p.p. verkrijgbaar bij
„Vreugde en Arbeid", Leidseplein. Amsterdam en N.V.V. District Haarlem,
Kruisweg 74; recïitgevende op rijwtelstalling, bad en één consumptie en alle
aan het bad verbonden comfort.

20 Juli: Fietstocht naar Zand voort met
bezoek aan het Noorderbad. Kosten met
Inbegrip van fietsenstalling, gratis cpnsumptie en bad / 0.55.
Vertrek 9 uur Leidseplein. Terug ongeveer 6 uur
19—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.
20 Juli: Fietstocht naar Natuurbad Velserend. Wij kunnen hier naar hartelust zwemmen. Een grote speeltuin is in
de badinrlchtmg aanwezig. Er Is gele-

genheid voor het maken van kanovaarten enz. Kosten entree bad / 0.20.
Tocht 19: Ochtendfietstocht vanuit
Arnhem naar de Kersenboomgaarden op
20 Juli a.s. Vertrek 1O.30 uur v.m. Velperplein, stille hoek. Terug ongeveer
13.30 uur.
Kosten ƒ 0.85 p.p. met Inbegrip van
koffiemaaltijd; bonnen, medebrengen.
Aanmelden dagelijks van 9 uur tot 17.30
uur: N.V.V. District Arnhem, St. Jansbuitensingel 17.
26/27 Juli: Fietstocht naar Over-Hollarid bij Nieuwersluis. Vertrek 1-5.30 van
Leidseplein; terug Zondag 29 Juni om
19 uur. Overnachtingskosten ƒ 0.60;
voor eten en drinken dient zelf gezorgd
te worden.
27 Juli: Fietstocht naar Zandvoort.
Kosten ƒ0.55. '
Zie 20 Juli.
27 Juli: Fietstocht naar Abcoude. Vertrek 9 uur Leidseplein. Terug ongeveer
6 uur. Kosten 10 cent p.p.
Inlichtingen en aanmeldingen vooraf aan
het N.V.V. „Vreugde en Arbeid", Leidseplein en aan het district Amsterdam,
Frederiksplein 14.

Fietstochten vanuit Groningen
Op 19, 20, 21 Juli en 7, 8, 9 Augustus

4 Augustus a.s. af (ledere Maandagavond ):
van 19—20 uur: kinderen t/m 13 laar
en begeleiders;
van 20—21 uur: personen boven 13 J.

C.
Leiden: De overdekte Leldse Bad- en
Zwemiiirichtlng Haarlemmerstraat:
Dagelijks toegankelijk voor leden N V V.
en huisgenoten.
De toegangsprijs bedraagt hier 16 cent
per lid en per bad
Maastricht: Sportlondsenbad: 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 BoekeJo".
ledere Zondagmiddag na 13 uur geopend
voor leden van het N.V.V. en hun huisgenoten. Toegang halve prijzen
Toegangsprijs voor leden N.V.V. en huisgenoten voor de onder A vermjlde baden
10 cent voor kinderen t/m. 13 jaar en
werklozen en 15 cent voor de overigen
en voor de onder B vermelde baden
resp. 12| en 17i cent.
Badgoed, handdoek en zeep medebrengen.

te
Hiervoor verwijzen wij naar de bekendmakingen in de voorafgaande nummer»
van „Arbeid".

a.s. worden deze door het bureau T.
Vreemdelingenverkeer te Groningen georganiseerd.
Prijs per tocht ƒ 0.50 voor adm.-kosten
en bezoek aan musea en bezienswaardigheden.
Voor N.V.V.-leden, die zich aanmelden
bij tiet 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.

Verblijf fe Assen:
Parkhotel; warm- en koud water. Voor
leden van het N.V.V. ƒ3.50 p.p. p.d.,
minimum 3 dagen.
Aanmeldingen vooraf uitsluitend „Vreugde en Arbeid", Leidseplein.

Reizen Troelstra-oorden
Reis l: Verblijf van 7 dagen te Egmond
aau Zee van 31/5 tot en met 6/9 elke
Zaterdag. Prijs p.p. ƒ 17.5O.
Bels 2: Verblijf van 7 dagen te Beekbergen bij Apeldoorn van 17/5 tot en
met 13/9 elke Zaterdag. Prijs p.p. ƒ 17.5O.

Zomerhuisjes te huur
Voor verblijf op de Veluwe zijn te huur
in de directe omgeving van Apeldoorn
2 geheel gemeubileerde houten huisjes.
Geen gas en. waterleiding. Pomp aanwezig. Beide huisjes nog slechts beschikbaar in September en daarna.
Huurprijs voor September voor ..De Eekhoorn" ƒ 45.-— en voor „De Woudduif
ƒ 60.— en voor de overige maanden
daarna resp. ƒ 26.— en ƒ 35.—. Nader*
inlichtingen en te bevragen bij het
Troelstra-Oord te Beekbergen of Amstel
2>24—226 te Amsterdam.

Speciaal voor de kampeerders Weden de Troelstra-oorden en Natuurvriendenfiuizen een uitstekende gelegenheid.

Volgeboekte perioden Troelstraoorden en Natuurvriendenhui/en
Men wordt erop attent gemaakt, dat het
Troelstra-Oord te Egmond aan Zee van
12 tot 19 Juli en van 2 tot 9 Augustus
en het Troelstra-Oord te Beekbergen van
26 Juli tot 9 Augustus geheel bezet zijn,
evenals het Natuurvriendenhuis ..Het
Hunehuis" te Havelte van 20 tot 27 Juli
en van 2 tot 23 Augustus en ,.De Brummel" te Bennekom van 2 tot 23 Augustus en ,,Ohs Honk" te Lage-Vuurse van
2 tot 16 Augustus en „De Hondsrug"
te Zuidlaren van 5 op 6 Juli en 23 op
24 Augustus en van 28 Juli tot 15
Augustus.
Voor „Over-Holland" te Nieu-wersluis
zijn in Jxüi en Augustus nog een aantal plaatsen vrij.
Voor nadere inlichtingen wende men
zich rechtstreeks tot onze Natuurvriendenhuizen of Amstel 224—226, Amsterdam.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat
„Avegoor" te Ellecom. en „Morgenrood"
te Oisterwijk dit jaar niet ter beschlk. king zullen, zijn.
De bezoekers van het Troelstra-Oord te
-Beekbergen kunnen thans gebruik maken
van ingestelde autobusdiensten waaromtrent het Reis- en Inlichtingeiibureau
op het Leidsepleia alle gewenste inlichtingen verstrekt.

