KAMERADEN!
De eenheid op het gebied van de vakbeweging
komt tot stand. Mijn bemoeiingen met het R.K.W.V.

Op honderdduizenden leden steunt het N.V.V.

en het C.N V. hebben ertoe geleid, dat op ieder ge?
bied van de Nederlandse arbeid de vakorganisaties
besluiten tot samenvoeging van hun krachten. Daardoor kan ik thans voor het eerst tot alle Nederlandse
arbeiders spreken als „kameraden".
Een eenvoudig woord, maar een machtig en een
zinvol woord, want*in die weinige klanken liggen opgesloten de saamhorigheid en de wederzijdse steun,
die ons de strijd om het bestaan mogelijk maakt.
Wat ons in a*e wereld van de arbeid gescheiden hield
is weggevallen. Wij kennen geen katholiek of protestants of socialistisch georganiseerde arbeiders meer,

de oude vakcentrales in het N.V.V. zijn verenigd,

wij kennen slechts

Nederlandse
arbeiders!

Dit feit en de omstandigheid, dat alle i>elangen van
geeft het verbond het recht namens alle arbeiders
op te treden.
Doch dat is niet genoeg. Andere honderdduizenden
staan nog buiten de organisatie. Uit onverschilligheid of omdat ze de tijd afwachten. Tot dezen
zeg ik: Het huis waarin gij wonen wilt, moet gij zelf
bouwen; niemand anders doet het voor U. Wie vértrouwt op wat een ander belooft voor hem te zullen
bouwen ....na de oorlog, bouwt slechts luchtkastelen.
Vertrouwt alleen op eigen arbeid, op eigen daden
en op eigen kameraden. En de mogelijkheid daartoe
vindt gij, Nederlandse arbeider, alteen in de Nederlandse organisatie van de arbeid, het N.V.V. Sluit
de rekening van het verleden af, neem een schone

Die arbeiders hebben thans één gemeenschappelijk orgaan, dat voor hen en door hen optreedt,
dat is het N.V.V. Hef N.V.V. gaat recht zijn weg,.
onafhankelijk, doelbewust, los van iedere politieke*
beweging. Het N.V.V. is geen biiwagen van wie of
van waf ook, het N.V.V. is doel op zichzelf, en dat

bladzijde voor U en begin aan de toekomst te schrij-

doel is niet anders dan

Kameraden van de arbeid, verdubbelt Uw krachten

Het bouwen van een
rechtvaardige socialistische
arbeidsgemeenschap
in Nederland.

ven. De eerste zin zal dan luiden:

„Ik, Nederlandse arbeider,
treed toe tot het N.V.V."
door man voor man toe te treden tot net Nederlandse
Verbond van Vakverenigingen.

WOUDENBERG
Amsterdam, 29 ^ugusfus 1941

LIJN
Een hoofdbestuurder van een onzer grootste vakorganisaties,
een man, die sinds jaren aan de groei van het N.V.V. werkt,
scitrijfl ons het volgende:
•

n

; benoeming van den heer Woudenberg, eerst tot Commissaris
|van het N.V.V. en later ook van de R.K. en Prot. Vakcentrales,
heelt tot heel veel misverstand aanleiding gegeven.
Misschien is dat het juiste woord niet, het misverstand bestond
raeds.
Naar aanleiding van deze laatste benoeming is het duidelijker naar
buiten getreden.
Wij bedoelen het misverstand, dat bij vele mensen bestaat, n.l. dat
een organisatie, die den heer Woudenberg tot Commissaris heeft,
daarmede en daardoor een nationaal=socialistische organisatie wordt.
Er is rtu eenmaal verbazend veel misverstand in de wereld. Vroeger
reeds en thans niet- minder.
De geweldige gebeurtenissen van de laatste tijd hebben allerlei
gevoelens geprikkeld en bij veel mensen is het nu eenmaal zo, dat
naarmate liet gevoel sterker spreekt, het verstand minder werkt.
In zulk een atmosfeer gedijen de misverstanden verwonderlijk snel.
Naar onze mening is het een misverstand, dat een organisatie nood;
wendig de politieke kleur zou aannemen van den persoon, die de
hoofdlciding heeft. Laten wij in dit opzicht toch niet zo bekrom=
pen zijn.
De vakbond is nu eenmaal een sociaal^èconomische en géén poli*
tieke organisatie.
Hoogstens zou men kunnen zeggen, dat de vakbond een mooi
piopagandaterrein is voor bepaalde politieke richtingen.
Maar als hij daarvoor gebruikt wordt, botsen de politieke richtingen
toch weer direct tegen elkaar!
En het is daarom, dat de volle eis moet worden gesteld:
De vakbond politiek neutraal

Het Hoofdbestuur van de Ned. Landarbeidersbond stelt zich abso*
luut op dat standpunt en het heeft daarbij de volle steun van het
N.V.V.
Wij hebben in deze zaken altijd aan een beetje overgevoeligheid
geleden. La\it ons toch wat ruimer gaan denken.
Wij kunnen, wat dit betreft, het volle vertrouwen in den persoon
van den heer Woudenberg stellen en in zijn medewerkers, die voor
een zeer groot deel uit oude, beproefde N.V.V.=bestuurders bestaan,
die ook hadden kunnen bestaan uit oude, beproefde bestuurders van
RoomsïKatholieke en Prot.=Christelijke vakbonden, doch die dat
niet hebben gewild.
Niet dus de vraag, van welke politieke richting de heer Wouden*
berg is, is hier de belangrijkste.
/
Het belangrijkste is zijn verklaring, dat hij er met zijn persoon borg
voor staat, dat de vakbeweging zal zijn „politiek neutraal".
Als wij ons allen tot die hoogte kunnen opwerken, dan is samen*
werking en samengaan mogelijk.
Wij willen niet beweren, dat de benoeming geen verandering in de
instelling van de vakbond heeft' gebracht:
Natuurlijk heeft die dat wél. Dat was ook nodig!
Laten wij nu toch niet zo hoogmoedig zijn om te menen, dat hetgeen
wij aan vakorganisatie hadden opgebouwd, nu zo absoluut zonder
fouten was, dat daaraan niet geraakt mocht worden.
Wij kunnen ons goed voorstellen, dat buitenstaanders, die er meer
onbevooroordeeld tegenover stonden dan wij, hierover anders
denken v
Onze verdeeldheid was voor hen een zo~in hei oog springende fout,
dat die wel heel moeilijk over het hoofd kon worden gezien.
Het was vooral deze fout, die tot de benoeming aanleiding heeft
gegeven. •
. .
Als v/ij de motivering van de benoeming,eens rustig nalezen, dan
staat er, dat deze is geschied, opdat de krachten tot ordening van
het sociale en economische leven op het terrein van de arbeid door
éénhoofdige leiding tezamen gebundeld' worden, opdat een zo groot
mogelijk resultaat van de activiteit van de krachten het gevolg
zal zijn.
tn de vakorganisaties toch zijn die krachten aanwezig, maar zij
f

moeten op de juiste wijze worden aangewend.
„Ging het vroeger dan niet goed?" horen wij menigeen vragen. _
„Heeft de vakbeweging dan niet veel tot stand gebracht?
Kunnen wij niet wijzen op vele verbeteringen, in onze lonen, in de
sociale verzekeringen, in de arbeidstijden, in de zorg voor de werk*
lozen, kortom in alles wat het leven van den arbeider raakt?"
Zeker, beste vrienden, daar is veel bereikt, genoeg om met troj;s
en blijdschap te ngemen.
Maar als wij dat alles gaan opsommen en dan daarbij ook nog her*
inneren aan het vele werk, dat daarvoor moest worden gedaan en
het grote verzet, dat moeizaam werd gebroken, dan lopen wij
gevaar, dat alweer onze gevoelens van trots ons verstand opzij*
schuiven en dat wij over het hoofd zien, dat er in het verleden toch
ook fouten zijn gemaakt; dat lang niet altijd de krachten op de
juiste wijze werden aangewend, dat heel dikwijls krachtsverspillinè
plaatsvond eiT dat er nog méér bereikt had kunnen worden. <
Wij lopen dan ook gevaar over het hoofd te zien, dat het thans ook
niet meer de eenvoudige strijd van vroeger is, er komt thans heel
wat meer kijken bij het werk van de vakorganisatie. Denken wij
alleen maar eens aan het feit, dat vroeger de patroons vrijwel pnge*
organiseerd waren of gebrekkig georganiseerd; dat het sociale
onrecht zo dik op onze samenleving lag, dat ook in andere kringen
dan de onze dit onrecht duidelijk werd gezien en erkend.
Het werk was eenvoudiger van opzet.
Thans is dat anders!
Niet vandaag of gisteren, maar reeds lang. Langzamerhand is dat
veranderd.
Het vakbondswerk is ingewikkelder geworden, het beweegt zich
meer op allerlei onderdelen en op verschillende terreinen.
Moet het nu naar buiten geen onmogelijke indruk maken, als ver*
schillende delen van de vakbeweging zich op bepaalde punten
radicaal tegenspreken?
En is het nu zo moeilijk om te begrijpen, dat dat de-kracht van de
vakbeweging moet verlammen?
Wij spraken elkander op vele punten tegen en er was op vele
punten géén overeenstemming.
Er had naar onze vaste overtuiging dikwijls overeenstemming
kunnen zijn, als wij er enige moeite voor hadden gedaan
Maar.... omdat er uu eenmaal verschillende bonden waren, vonden
wij het wel eens nodig om daarvoor nu juist geen moeite te doen.
Hoe moesten wij nota bene anders het bestaan van afzonderlijke
bonden verdedigen?
Wij hebben meermalen in onze practijk van die eerlijke, eenvoudige
arbeiders ontmoet, die klaagden:
„Mijnheer, waarom noemen wij ons nu Modern, of Christelijk, of
Katholiek georganiseerd? Waarom kan het niet zó zijn: Iedereen
lid van de bond?"
Ja! Waarom kon dat nu in Nederland niet?
Omdat er Nederlanders waren, die geen .afstand wilden doen van
dat politieke propaganda^terrein, waarover wij -/boven spraken en
die zo graag 'de persoonlijke invloed, die zij als vakbondsbestuur*
ders na lange jaren .en in dienst van de vakorganisatie hadden ver*
kregen, wilden gebruiken voor een bepaalde politieke richting
Maar wij moeten toch begrijpen, dat wij ons als arbeiders daardoor
in allerlei hokjes hebben laten sluiten, waarvan de muren zo hoog
waren opgetrokken, dat wij elkander als arbeiders^kameraden niet
meer konden zien!
En wij hadden elkander zo nodig! Opdat wij elkander weer zouden
zien als arbeiders=kameraden, daarom zijn de muren afgebroken. Om
aan de gekke toestanden, als hierboven geschetst, een einde te
maken, daarom was er verandering nodig.
Wij waren zo aan het schemerdonker van onze hokjes gewoon
geraakt, dat wij, nu wij in het volle daglicht komen, even verblind
zijn en even bij moeten komen. Dat zal echter <jen kwestie van tijd
zijn, voor den een korter, voor den ander langer.
Laat u echter niet "van de .wijs brengen in die tussentijd door
kwekers van „misverstanden".
Hoofdredacteur van het algemeen gedeelte van „Arbeid" is: C. F. Roosenschoon, Amsterdam. Voor de inhoud der inlegbluden zijn verantwoordelijk
de daarop vermelde redacteuren.
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Jan, Drogelever had vroeger gevaren,
en dientengevolge de helft van z'n
leven doorgebracht in luchtstreken,
waar het ongeveer tweemaal zo warm
was als in het regenachtige kikkerland, waar hij na al die omzwervingen tenslotte toch weer was teruggekeerd, om voor goed „voor anker"
te gaan. Overigens had hij van die
tijd niet veel meer overgehouden dan
een keurig op z'n arm gëtatoueerd
anker, en misschien een tikje te veel
dorst.
Wanneer er soms eens iemand was
die hem daarover interpelleerde, dan
zei Jan met een knipoogje — „ja,- dat
komt nog van die ontzettende hitte
in de rooie z'ee, snap je, en dan die
dampen hier in dit moerasland, daar
moet een mens wel wat tegen innemen.
Ondertussen had dat innemen ook
een verkeerde kant, want soms'nam
Jan wel es wat te veel in en raakte
dan de baantjes die hij aannam om
z'n pensioentie wat bij te spijkeren,
weer kwijt. Z'n vrouw moest dan
maar zien rond te komen van het
pensioentje, en de eindjes bij elkaar
knopen, wat 'natuurlijk maar half
lukte.
Jan was echter in de grond .een goei 2
sul. Hij beloofde beterschap, en er
kwam gelukkig . ook e,en nieuw,
baantje.
Scharreling, die kruidenier, viswaterverpachter, kruier en houder van een
klein ta.pperijtje in het dorp was, had
• een mannetje nodig. Jan Drogelever
had er wel oren naar; 's Avonds met
veel geknik en gefluister tegenover
elkaar zittend aan een tafeltje in de
„tap" werden ze het eens over de
voorwaarden. Jan werd knecht bij
Scharreling. Die overeenkomst was m
orde.
Jan zijn vrouw vond echter, dat er
een „luchtje" aan was, een luchtje
n.l. van seker geestrijk vocht, waar
Jan nu niet te veel van hebben moest,
volgens haar. Ook kreeg ze minder
geld in handen dan ze dacht, dat af•gesproken was.
Omdat ze een vief wij} was, ging ze
zelf es naar Scharreling om verhaal
te halen.
Maar Scharreling deed erg verwonderd. Hij had met Jan te maken en
niet, met z'n vrouw. Jan sou zo en
zoveel geld verdienen en de rest kon
hij zogezegd „in natura" krijgen en
Scharreling wees naar de fonkelende
flessen op het buffet. Berekend naar
inkoopsprijs nota bene, dat was toch
billijk. En daarmee was de kous a-f.
Maa,r daarmee was de kous niet af,
want in dit geval had de waard om
zo te zeggen buiten den waard gere. kend. Zulke dingen bleven in het
dorp waar Jan woonde nooit lang verborgen. Ze loerden min of meer
„publiek geheim". Maar al sprak
iedereen d'r schande van, daarmee,
rcas de zaak de wereld nog niet uit,
en was Jan z'n „in natura" nog niet
veranderd in klinkende munt.
Totdat iemand op een goeie dag ae
zaak es „hoger op" zocht. Die iemand
had wel geen verstand van die dingen, maar hij vond het toch wel zonderling, dat zulke dingen in ons
landje konden.
De burgervader van dat dorp werd
er in gemoeid, en die ging ook eens
met Scharreling praten. Kijk. zie je,
dat was misschien nu wel een sympathieke gedachte vhn Scharreling om
Jan ter wille te zijn,- maar er zijn ook
nog van die vervelende wettenmakers,
die dat niet inzien.
Zo hadden ze b.v. in art. 1637 p van
het burg. wetboek vastgesteld, dat
alcoholhoudende dranken nooit of te
nimmer een deel van het loon mogen
uitmaken. Scharreling kon het zelf
nalezen als hij wilde. Zie je, en als
Jan Drogelever nu een vordering
indiende dan
Maar zover kwam het niet, wané
Scharreling had daar liever niet mee
te maken en hij betaalde, al was het
met een zucht, Jan het hem toekomende dan maar liever in geld.

MEDISCHE VRAGEN
(Vragen voor deze rubriek richte men tot
den medischen medewerker van het
weekblad „Arbeid" Postbus 100. Amsterdam, i

F. v. d.V. te A. Een moeder, die haar
kind zelf voedt, komt in aanmerking
voor een toewijzing van 3i liter melk"
én 3000 gram brood per week, op bewijs van de inrichting, waar de melk
wordt afgeleverd. De melk wordt verstrekt op attest van dokter of vroedvrouw. Reeds gedurende de 3 laatste
maanden van de zwangerschap en
ook als de moeder het kleintje niet
voedt, gedurende de eerste 3 maanden na de geboorte, kan de melk
worden verkregen. Of door middel
van pers of anderszins voldoende bekendheid aan deze regeling werd gegeven, is mij niet bekend' Bovendien
kan dan gedurende deze tijd een extra rantsoen havermout van 150 g.
per week worden aangevraagd.
W. B. te N. Uw wratten zijn blijkbaar
zeer hardnekkig. Probeert u het eens
met een oud huismiddeltje: het oratijegele melksap van r*n vrij algemene
onkruidplant, de stinkende gouwe;
dit doet soms wonderen. U knipt sde
stevige stengel af en stipt met de
druppel, die op de sneêvlakte verschijnt, stuk voor stuk alle wratten
om de andere dag aan gedurende 2
a 3 weken.
M. L. te Z. De distributiedienst te
Wormerveer is blijkbaar niet geheel
op de hoogte. Om precies te weten.
waar u aan toe bent kunt u het beste inlichtingen vragen aan het Bureau va'n de Gezondheidsraad. Dr.
Kuyperstraat 8, Den Haag. Leest u
ook nog eens mijn antwoord aan F.
v. d. V. in deze rubriek.
A. M. U. te A. Hoofdpijn boven de
ogen vindt veelal haar oorzaak in de
neus; er is dan geen goede verbinding tussen de neus en de voorhoofdsholte, waardoor hierin gemakkelijk een ontsteking ontstaat. Dan
kent men ook een hoofdpijn, die'op
deze plaats ontstaat bij overgevoeligheid voor sommige voedingsmiddelen
(zoetigheid en snoeperijen!) Laat u
zjch dus eerst nog eens door een
keel-, neus'-, oorarts onderzoeken.
Af. J. v. H. te A. Tot mijn spijt kan
ik zonder onderzoek over uw klachten niet oordelen.
J. H. K. te D. De voeding van uw
zoon van 11 maanden moet u in de
eerste plaats- aanvullen met levertraan; 300 cc per 4 weken is de hoeveelheid, die de distributie aan kinderen van 4 tot 2 jaar op bon of op
recept van den huisarts verstrekt tot
het behoud van hunne gezondheid.
Uw jongen moet deze portie geheel
opgebruiken. Zo doende vult u het
tekort in zijn rantsoen aan vitamine
A weer aan. Ook het vitamine Cgehalte van zijn menu is te laag,
naar schatting J van de gewenste
hoeveelheid. Geeft u hem dus aan
zijn ontbijt direct al een tomaat of
een kroesje vers door de zeef gewreven tomatenmoes. de melk kunt u
dan gerust onverdund geven, waardoor het volume van zijn ontbijt niet
behoeft toe te''nemen. Ook om l uur
en om 7 uur telkens een kleine tomaat toegeven. Het is mogelijk, dat
met deze. aanvullingen én de ontlasting én het „zuur" vanzelf weer in
orde komen.
P. G. te U. Op verzoek van den huisarts geeft de distributie toeslag aan
patiënten met actieve tuberculose,
afhankelijk van de ernst der ziekte,
telkens gedurende een periode van
6 maanden en aan herstellenden of
pas herstelden toewijzingen, telkens
gedurende 4 weken, afhankelijk van
het lichaamsgewicht, ^ovendien kan
de huisarts aan lijders aan tuberculose levertraan voorschrijven.
Verder komt het er voor u vooral op
aan, dat u uw voeding zo goed mogelijk samenstelt; d.w.z. bruin brood
en pap van de minst verfijnde graanproducten (hele gort. havermout, ongebuild tarwe- en roggemeel gebrui-

r-HOUDEN EN TELEN ^
l— VAN KONIJNEN —'
Bij de aanvang.
In overleg met den hoofdredacteur,
zullen wij iedere 14 dagen een en
ander vertellen over het houden en
de teelt van tamme konijnen.
De konijnenteelt beleeft op het ogenblik een periode van bloei, de oorlogsomstandigheden maken het konijn
als vleesproducent populair. Wij
hopen en verwachten, dat van die
populariteit, ook als de oorlog eenmaal voorbij is, wel iets zal blijven
hangen.
Vooral op het platteland kan bijna
een ieder een paar konijnen groot
brengen en mesten zonder kosten.
Keukenafval geeft voldoende krachtvoeder en het benodigde groenvoer
is in tuin en omgeving voldoende te
vinden. Ook de stadsbewoner echter,
die de beschikking heeft over een
klein tuintje of grote warande, om de
dieren te plaatsen, kan zich deze liefhebberij veroorloven.
Wij hebben het hier over het houden
van enkele dieren voor de bout.
Konijnen fokken is iets anders. Daarvoor moet men niet alleen enige fokkerskunde hebben, doch ook kunnen
beschikken over voldoende ruimte en
volop grcenvoeder. ~'
Wij willen in deze rubriek voorlichting geven, zowel wat het houden van
enige konijnen betreft, als wat het
fokken aangaat. In het fokken van
konijnen zit ook een sportief element.

ken); aardappelen in de schil eten;
peulvruchten steeds tezamen met
aardappelen, bladgroente, taptemelk
of taptemelkpoeder, vlees klaarmaken; ruim gebruik maken van karnemelk, taptemelk, taptemelkpoeder en
e.v. ook van wrongel (quark); op de
vleesbonnen bij voor-keur lever, nier
of hart kopen en ook aan de minder
dure en voedzame bloedworst denken en ten slotte ter vermeerdering
van het vetgehalte van het rantsoen
zoveel als de beurs het toelaat vette
vis (vooral dunne aal) op tafel
brengen. Een practische gids bij het
toepassen van deze wenken is het
boekje ..Richtlijnen voor de hedendaagse voeding", dat a 25 ets. per
stuk bij 10 of meer exemplaren en
a 30 ets. per stuk bij minder dan 10
ex. te verkrijgen is: postgiro 73852
van de Gezondheidsraad, Dr. Kuyperstraat 8 Den HaagB. S. te V. Uw aanvallen van „petit
mal" kunnen zeer aanzienlijk verminderen, wanneer u regelmatig de
z.g. kleine tabletten van uw zenuwarts gebruikt: bovendien is het verstandig om weinig keukenzout te gebruiken en in het geheel geen alcohol (dus ook geen wijn of bier). Zó
zal het aantal aanvallen sterk verminderen. Elke aanval brengt voorbijgaand geheugenzwakte met zich.
Door deze behandeling wordt dan
ook uw geheugen weer veel beter. De oorsprong van het konijn.
Verliest u dus de moed niet, het zal Met vrij grote zekerheid kan worden
alles in de toekomst veel beter gaan. aangenomen, dat het tamme konijn,
Af. v. d. H. te A. Onder bloedschande dat wij in onze hokken hebben, niet,
wordt verstaan geslachtsgemeenschap als zoveel andere tamme huisdieren,
tusgen personen, wie de wet op afstamt van zijn wilden broeder, die
grond van bloedverwantschap geen in onze velden vrijbuit. Veeieer mag
huwelijk toestaat. Dit betreft perso- worden verondersteld, dat juist het
nen, die elkander bestaan in een op- wilde konijn afstamt van bij ons ingaande of nederdalende linie, hetzij gevoerde tamme konijnen, die verwildoor wettige of door onwettige ge- derden. Het oord, waaruit onze konijboorte, in de zijlinie tussen broers en nen stammen, moet gezocht worden
zusters (zowel wettig als onwettig); • in het warmere deel van Europa én
ook tussen schoonbroer en schoon- het Noorden van Afrika, die de Midzuster en eveneens tussen oom of dellandse Zee omgrenzen, in het bijoudoom en nicht of achternicht (tus- zonder Italië en èpanje en het Zuiden
sen tante of oud-tante en neef of van Frankrijk.
achterneef). Van dit laatste verbod De konijnen werden in de grijze oudkan door de Kroon dispensatie wor- heid als schadelijke dieren beschouwd.
den verleend. Hierop berust waar- De oude Griekse schrijver Stratao
schijnlijk de tegenspraak, waarvan u schreef, dat dit schadelijk gedierte in
melding maakt. Op het ogenblik, dat Spanje voorkwam en daar de aande Kroon dispensatie heeft verleend, plantingen en bouwakkers omwoelde
vallen deze huwelijken dus niet meer en verstoorde. Op de Balearen waren
onder bloedschande.
de konijnen een t}jd lang zulk een
G. H. te A. Niet voluit ondertekende, plaag, dat ze bomen en huizen ondervragen kunnen niet in behandeling groeven, zodat ze omvielen.
genomen worden.
De .Romeinen brengen de eerste berichten over het konijn: zij vanden
het eerst in Spanje en noemden
daarom het land „Konijnenland"
(Hispania). In het Romeinse Rijk
kende men de konijnen, „Cuniculus"
genaamd, reeds in de tijd van Cesar
en Cicero; zij brachten ze ook naar
1. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
hun koloniën. De konijnen vermeerAlmelo, p,a mjr. ï. A. Atema. Kubert
ten Catelaan 2, tel. :;:il
derden zich snel en de bevolking der
:i. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Balearen deed reeds onder keizer AuAmersfoort, Pasteurshaat !>. tel. IIVi.>.
gustus een beroep op zijn militaire
3. W.V.-Buieau voor Rrchtsbesclierming
A m s t e r d a m , Frederiksnlein 14, telefoon
hulp, om hen van de konijnenplaag
37180, 3:; 180, 37<)'.>8.
te verlossen.
4. X.V.V.-lïureau voor Rechtsbescherming
Op welke wijze het konijn verder in
A r n h e m , Jftilshutlerisingel 17, telefoon
228-M. 2 2 K I 2 .
Europa is, gekomen, is niet bekend.
5. X.V.V.-lïiirean \oor Rechtsbescherming
Kerst in de Middeleeuwen horen we
Dordrecht, Singel I U J, telefoon 3(131.
weer van hen. Einde, van de twaalfde
6. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
eeuw kwam het konijn 'naar EngeK i n d h o v c n S t r a t u m s ' d i j k 33. tel. 32i(2.
7. N.V-V.-Biireau voor Rechtsbescherming
land; in het begin der veertiende
's-fJraveiihage, Dr. Ku\perstraat 10,
eeuw was het echter nog zeldzaam. In
tel. 1 1 K 1 I 3 , l l t i l 1«.
de zestiend? eeuw kende men in deze
8. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Groningen, ïurfsingel 75, tel. -1(192.
landen het wilde konijn nog niet. Het
9. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
tamme konijn kwam er vanuit FrankHaarlem. K r u i h \ v c x 74. tel. 11193. 1835.').
rijk.
10. N.V.V.-iliireau voor Rechtsbescherming
Het eigenlijke fokken van kowijnen
Heerlen, Vallêenburgerweg 18, tel. '531!).
H. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
begon pas in de Middeleeuwen en
Hilversum, stationsstraat K. tel. 6U8I).
werd voornamelijk beoefend door de
12. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
monniken. Omstreeks 1600 werd het
Leeuwarden, Nieinvekade 84. tel. 3091.
13. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
konijn ten pleziere van de kinderen,
Maastricht. Kesselkade 40, tel. 442».
reeds in de particuliere huizen gehou14. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
den. Geleidelijk groeide het konijn zo
M i d d e l b u r g , Dam '13, tel,. 3 I H
van een schadelijk wild, tot een nKt15. N.V.V.-IJureaii voor Rechtsbescherming
Rotterdam. •s'Gravcmli.jkual 93, relef.
tig huisdier.
3(>492, 330'32.
Wil
men echter van dit huisdier zo' 16. N.V.V.-Bui eau voor Rechtsbescherming
veel mogelijk profijt hebben, dan
Utrecht, Oudegracht 2-15, tel. 11570
moet het doelmatig gehouden en ge17. N.V.V.-Bureau \oot Rechtsbescherming
Zaandam, p/a Frederiksple'm l«. Amvoederd worden. In deze rubriek zulstcrdam-C., tel. 3(i833
len wij daarbij onze lezers van ad18. N.VlV.-Bureau voor Rechtsbescherming
vies en voorlichting dienen.
Z u l p h e n , stationsplein 3, tel. 13UO.

N.V.V.-Bureau's voor
kecktsbescherming

KRONIEK VAN DE ARBEID
en ander punt uit de sociale vooret spreekt vanzelf, dat de ouder- rustige levensavond na een leven van ontgaan, als men de verdiende rust
zieningen, dat sterk tot de publiedomszorg thans de gemoederen goede arbeid, maar daarnaast of nodig heeft. Het laatste is bij ons het
geval. Velen hebben genoeg van net ke mening blijkt te spreken, is de uitnog meer bezighoudt dan anders. daarboven het maken van winst.
Duizenden verkeren in spanning, Als zodanig hebben wij ook thans ons werk op 65-jarige leeftijd, omdat zij kering bij bevallingen. Verschillende
omdat zij hopen eindelijk uit de zor- „pensioenfonds" moeten beschouwen. het tempo van de laatste „rat'onali- brieven bereiken ons reeds hierover
gen van een troosteloze oude dag ver- dat nu nog altijd voor het grootste satie"-jaren niet kunnen bijhouden of en men verheugt zich blijkbaar ia
lost te raken. Nu moeten wij hierbij deel der ATO-mensen geldt. En als , door zware arbeid gedurende meer deze tegemoetkoming in de zware ^ewaarschuwen voor te hoge verwach- ten aanzien van de ouderdomsverzor- dan 40 jaren naar rust verlangen. En zinslasten, die een nieuw kleintje altingen. Er is nu wel een principieel . ging de trompetstoot van het N.V.V. toch is die rust, als ,hij gebracht tijd met zich' meebrengt. Wij kunnen
verschil gemaakt met de oude toe- door ons land schalde, dan moeten wordt, een vonnis, waaraan men zich nog niet zeggen, hoe.de regeling precies uitgevoerd wordt. Zo spoedig mostand, doordat voortaan uit belas- deze blijde klanken zeker zijn opge- tracht te onttrekken.
tinggelden de bedragen zullen worden vangen door de werkers in onze oe- In dit opzicht is het zo jammer, voor gelijk zullen wij echter bijzonderheden
geput, welke- voor ouderdoms- en drijven en vooral door de ouderen, ons en voor anderen, nu. bij het be- publiceren. Men lette hvdit opzicht ia
invaliditeitsrente noodzakelijk zijn, die reeds heengingen of op het punt gin ener nieuwe ordening, te moeten "het bijzonder op hetgeen de dagblamaar de opbrengst van deze is nog staan om te gaan. Het lot van hen, vaststellen, dat meer dan 10 jaren den van „De Arbeiderspers" en de
lang niet genoeg om iedereen, cMe die gingen, is genoegzaam bekend. ernstig pogen onzerzijds, om tot ge- persdienst van het N.V.V. ter kennis
geen bedrij f spensioen van voldoende Steeds en steeds weer gedurende de zonde regelingen te komen langs >e brengen.
hoogte heeft, een behoorlijk inkomen afgelopen 10 jaren hebben wij voor weg van overleg en vrijwillige ern-*
te verzekeren. Dat zal de toekomst die arme tobbers in het kri.it gestaan stige samenwerking, tot zo bedroemoeten brengen. Voor het ogenblik is en altijd is ons dringen en vragen be- vend weinig resultaten hebben geleid
l is er de laatste jaren al heel
slechts een maatregel genomen, waar- antwoord met een „non possumus". op dit gebied. Gedane zaken nemen
wat verbeterd bij de inrichting
door de ergste onbillijkheden, en ae Het vooruitzicht voor hen, die nun geen keer, maar er kan nog veel worergste nood weggenomen worden.
65ste levensjaar zien komen, is. in ons den goedgemaakt. Wij kunnen in van arbeidsruimten, systematisch is
Hoezeer men zich met dit vraagstuk bedrijf dan ook zó donker, dat men wederzijds overleg en met welwillende cUt werk nog nooit aangepakt. Wij
bezighoudt, moge blijken uit onder- met angst, vreselijke angst de fatale samenwerking tot goede resultaten hebben het hier niet over de verbetestaande beschouwing, die wij ontvin- datum ziet naderen en als hij nabij komen:'De bedrijfsleiding kent orze ring van de doelmatigheid, maar over
gen uit kringen van het Ato—Van is. met handen en voeten zijn werk wensen t.a.v. de pens'onnering onzer het veraangenamen van de sfeer,
Gend en Loos-personeel; een onder- tracht vast te houden, omdat men werkers voldoende en wat in andere /•waarin men werkt. Lichte, vrolijk gedeel van óns spoorwegbedrijf, dat een van de .,verzekering" van zijn oude bedrijven mogelijk is en tot stand is schilderde werkplaatsen en kantoren,
1500 man omvat. Deze beschouwingen détg tevoren de zware zorgen kent uit sebracht, kan toch ook bij de A.TO.! zo mogelijk met bloemen en planten
zijn uiteraard geschreven voor deze het lot van hen.' die tevoren heen De tijd der starre zakelijke houdingen erin, een ontspanningsgedeelte, waar
groep en zouden in het algemene ge- móesten gaan.
is voorbij en die der solidariteit en men in de rusturen voor zijn genoegen zit, zij dragen er veel toe bij om
deelte van „Arbeid" niet thuishoren, Het moet toch zo zijn, dat men o'j samenwerking is gekomen!
als niet het vraagstuk op zichzelf -Ie het bereiken van zijn 65-jarige leef- Dit in het algemeen over en rondom de stemming, waarin men werkt, bealgemene belangstelling, wekte. Wij tijd wellicht node zijn werk verlaat de nieuwe maatregelen. Over de ge- langrijk te verbeteren. Het N.V.V.
heeft onlangs een afzonderlijke afgeloven, dat ook arbeiders uit andere om de liefde tot het werk zelve, maar volgen een volgende keer.
kringen kennis zullen willen nemen niet zich aan het werk tracht vast te Tot zover* onze inzender, di'e met de deling voor deze soort van verbeteringen voor de arbeiders en arbeidsters
van hetgeen in, dat stuk betoogd klemmen om nood en zwarte zorg te letters G. K. tekende. •
opgericht, onder de naam „Schoonwordt. Hier laten wij de beschouwing
heid van de Arbeid". Deze afdeling
volgen:
bemoeit zich met verbetering van de
verlichting en de ^ventilatie en de
stofafzuiging en zij staat de directies
terzijde met het ontwerpen van verDen u door radio en pers bijzonderheden werden bekend gemaakt De vacanties in de vóór- en midzomer ijveren. Dit komt niet alleen henzelf, beterde schaftlokalen, toiletten, kleedvan de veranderingen in de bestaande zijn thans voorbij. Diegenen, die hun maar ook vacantiegelesenheden en en wasruimten, enz.
ouderdomsvoorziening
voor
den vacantie hebben kunnen nemen in de de verkeersmiddelen ten goede. De Deze afdeling werkt al in de practijk
arbeider, zal het u net gegaan zijn voorzomer, dus in Mei en Juni hebben vacanties zullen dus eerder moeten en niet zonder succes. Dit succes blijkt
als ons, toen de commissaris in 7ijn aanmerkelijk beter vacantieweer ge- worden aangevangen en later worden bijvoorbeeld uit de volgende brief, die
de afdeling dezer dagen ontving. Wij
zeer belangrijke rede te Amsterdam had dan diegenen, die in de mid- beëindigd.
deze voor~ieningen aankondigde. Wat zomer erop uit getrokken zij«. Het Ook in de nazomer, wanneer de dagen zouden gaarne een foto van deze brief
tot ons moet gesproken hebben was weer heeft vooral de laatste week van weliswaar korter zijn, kan men toch' in „Arbeid" opnemen, maar dat zou
niet het geldelijk bedrag, dat elke Juli en de eerste week van Augustus nog van veel schoons in de natuur te veel plaatsruimte kosten. Wij moevoorziening aan den arbeider doet voor de vacantiegangers veel te wen- genieten, terwijl ook de gezelligheid ten dus volstaan met het volgende
toekomen' en zelfs niet de goede wil, sen overgelaten, "wat in de laatste in de vacantiebedrijven'vaak groter afschrift:
om in deze door de oorlog zo moeilijke jaren een veel voorkomend ver- is. Wie dus nog enige vacantiedagen
ter beschikking, heeft, neme deze in
tijd met deze maatregelen te komen, schijnsel is.
de nazomer.
Het
is
daarom
jammer,
dat
men
er
maar wel:
ES/AH. . Meppel, 11 Aug. 1941.
over het algeWeliswaar is het
meen
nog
niet
verblijf
aan
zee
Ie. de daadwerkelijke aankondiging
Nederlands Verbond van Vakdan wel wat te.
verenigingen, afd. Schoonheid
van een nieuwe sociale ordening, toe is overgefris
geworden,
van de Arbeid, Amsterdam.
waarvan de eerste bescheiden gaan mede te
werken aan de
doch in ,de bosproeve nu voorligt en
Mijne Heren,
vacantiespreisen en op de vel2e. het breken met de oude ver- ding. Wat zouden
Naar cutnleiding van de bezoeden en heide kan
•
vloekte kapitalistische geest, dat zeer velen een
ken van den heer 'Van Ertbrugmen toch heel
de arbeider een soort gereedschap prettige vacantie
gen en de reeds door hem uitveel genieten.
gebrachte adviezen, menen wij
is, dat bij beschadiging opzij gegehad
hebben,
Voor de echte
te mogen opmerken, dat uw
gooid kan worden.
indien zij deze
trekkers heeft dit
bovengenoemde afdeling zeer
vroeeer hadden
het voordeel, dat
zeker de grootste belangstelling
De nieuwe ordening is aangevangen.
vastgesteld of
het niet bepaald
van elk bedrijf zal ontmoeten.
Waren de andere maatregeien a!s beter ' gezegd in
noodzakelijk is
Na de adviezen, welke wij mochontslagverordening, huuropzeggings- staat waren geten ontvangen, zijn wij indervooruit logies te
wet, werkloosheidsbestrijding enz. weest deze vast
daad tot de conclusie gekomen,
bespreken,
hoeeigenlijk meer te zien als een dwin- te stellen. Het
dat men in zijn eigen bedrijf
wel dit wel altijd
gend ingrijpen in verband met de vaststellen is n.l.
geleidelijk aan blina is geivorwenselijk
blijft
zeer bijzondere omstandigheden van afhankelijk van
den voor de onsmakelijke inom teleurstelling
richtingen.
oorlog en bezetting, deze maatregelen, de medewerking
te voorkomen.
Nu wij de eerste tijd met de opnu door commissaris Woudenberg van de werkHet N.V.V., afderuiming bezig zijn door het
aangekondigd, zijn een bewust ingrfl- gevers en injsomling Vreugde en
wegnemen van de in de laatste
pen in bestaande voorzieningen, mige gevallen ook
Arbeid, deelt in
jaren aangeslagen latten, .planomdat die voorzieningen niet voldoen van de bedrijfsdit verband
ken, spijkers, schroeven etc., het
aan de normen, die volgens de opvatopruimen van touwtjes, vrijgeomstandigheden.
mede. dat voor
tingen der nieuwe ordening daaraan Overvolle vacankomen electrische leidingen en
deze laatste zwerkunnen en moeten worden gesteld. tie-oorden
alle mogelijke voorwerpen, is
met
(Foto. „Arbeid") vende vacantiehet merkwaardig te constateren,
Daarmede is voor den hoofd- en
daarenboven
gangers de nawelke grote verbeteringen dit
handarbeider de nieuwe tijd daad- slechte weeromstandigheden maken volgende Troelstra-Oorden en Nareeds medebrengt.
werkelijk begonnen en ingeluid.
de vacantiedagen, waarop men een tuurvriendenhuizen ter beschikking
Niet alleen, dat het niets kost,
Het was de kapitalistische geest, iie heel jaar moet teren, heel vaak on- staan:
doch het verbaast oris zelf te
<ie last der 'ouderdomsvoorziening aangenaam.
Troelstra-Oord te Beekbergen en het
zien, welk kapitaal aan hout en
zoveel mogelijk op de arbeiders zelf Men moet van zijn vacantie driemaal Troelstra-Oord te Egmond aan Zee;
electrische leidingen vrijkomt.
of op de openbare of particuliere lief- kunnen profiteren en wel in de eerste de Natuurvriendenhuizen:
Zodra alle verbeteringen zijn
dadigheid trachtte af te schuiven. plaats: in het vooruitzicht -daarvan; De Hondsrug te Noordlaren in Groaangebracht, zullen wij u dit
berichten.
Niemand dacht er blijkbaar aan, dat tweede plaats: gedurende de vacantie- ningen;
Tot wederdienst gaarne bereid,
een behoorlijke verzorging van de dagen; derde plaats: moet na afloop Het Hunehuis te Havelte bij Meppel;
hoogachtend,
oude dag van den arbeider een heilig van de vacantie de voortdurende her- Krikkenhaar te Bornerbroek bij
(w.gj, NV. R. Spiker's
recht van dien arbeider is en vooï- innering aan deze prettige dagen Almelo;
Handelmaatschappij.
zover in vele bedrijven van pogingen blijven bestaan tot de volgende De Brummel te Bennekom;
tot een redelijke jvoorziening van Je vacantie.
Ons Honk te Lage Vuursche;
ouderdom v«»r de arbeiders sprake
Over Holland te Nieuwersluis.
was, zagen pensioenverzekeringen iiet Moge de ervaringen met het slechte Alle gewenste inlichtingen zijn te ver- Deze brief spreekt voor zichzelf en wij
licht, dte niets anders waren dan weer ertoe medewerken, dat de vele krijgen bij het Centraal Bureau van kunnen slechts hopen, dat de nieuwe
kapitaalverzekeringen, niet ten loei teleurgestelden in de toekomst even- „Vreugde en Arbeid", Amstel 224—226 afdeling een zeer ruim arbeidsveld'zal
hebbend het veilig stellen van een eens voor vacantiespreiding zullen te Amsterdam,
vinden.
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VACANTIE IN DE NAZOMER

e kleine jongen, die laatst vóór
zijn vader sigaren van boven in
het bureau moest halen en daarbij
op een suikervoorraadje stootte,
waarvan ogenblikkelijk enige handjes in zijn zak verhuisden, wist het
goed uit te drukken. „Zoet is lekker."
En zo is het ook. De meeste mensen
vinden „zoet" lekker. Vandaar, dat
de banketbakker het ook bij de verwerking van taartjes en lekkers veelvuldig gebruikt. De grondstof, waarvan wij de zoetheid het beste kennen
is suiker. Wij onderscheiden daarbij
riet- en bèetwortelsuiker. Het eerste
werd geleverd door de tropische landen en het tweede groeit in de vorm
van suikerbieten m onze eigen Hollandse kleipolders. De tijd van de
winning van de bietsuiker is haast al
weer gekomen en het zal niet lang
meer duren, of v schuiten en karren
vol beetwortelen zullen de fabrieken
binnenstromen en zij zullen die
slechts verlaten, als voer de consumptie geschikte, heldere kristalsuiker.
Suiker is één van de grondstoffen,
die de mens voor zijn instandhouding
nodig heeft. Suiker behoort tot de
voedingsstoffen, die wij koolhydraten
noemen, maar is suiker wel dé enige
voedingsstof, die tegelijk een zuiver
genotmiddel is?
De mens heeft hoogstwaarschijnlijk „zoet" het eerst leren ken
nen van de honing, die hij de bijen
afnam. Toch heeft hij al veel eerder
„zoet" geproefd en zelfs wel gemaakt.
Eigenlijk zijn wij allen levende suikerfabrieken. In onze mond komt het
speeksel, of wetenschappelijk gezegd

gegeven staat. Zo'n formule zegt
iemand, die geen scheikunde kent,
niets, maar deze schijnbaar willekeurige opeenstapeling van letters en
streepjes is voor een scheikundige
even duidelijk als een notenbalk voor
een musicus. In die enkele formule
_isx voor den ingewijde al zeer veel
van de eigenschappen te lezen, b.v.
dat die stof inderdaad niets heeft uit
te staan me_t suiker.
In vroeger dagen hadden de geleerden nog geeïi duidelijk inzicht in de
voedingswaarde van suiker en werd
deze alleen als zoetstof en als een
genotmiddel gezien. Onder die invloed
is ook de suikeraccijns-wet ontstaan.
Dat suiker veel meer is, dat die stof
aan het lichaam kracht én warmte
verleent, eiwit bespaart en vet vormt
besefte men toen nog niet. Geen
wonder dus, dat ^indertijd de saccharine als een 300-voudige suiker met
gejuich begroet werd en men te
goeder trouw meende, dat met die
het „pepton" voor. Deze pepton heeft jaar geleden werd het eerst door den goedkope zoete stof een weldaad aan
de eigenschap, om zetmeel om te zet- Duitsen chemist C. Fahlberg toevallig het volk te bewijzen viel. Dat de
ten in een soort van suiker. Wij opgemerkt, dat er een samengestelde stof niet voedde, erkende men van
kunnen dit soms merken, als wij zwavel- en stikstofhoudende verbin- het begin af, maar dat werd toen
koekjes eten. die slechts van meel en ding van toluol bestaat, die over- zelfs van echte suiker niet gewaarwater zijn gemaakt, zoals biscuits.
weldigend „zoet" smaakt, zonder deerd.
Suiker is een zeer gezonde stof, Zij ver- verder naar de aard enigszins op Saccharine is dus alleen te beschouwen als een genotmiddel, dat onschaschaft ons energie en spierkracht en suiker te gelijken.
is een der beste hulpmiddelen, die den Verschillende chemicaliën hebben een delijk voor de gezondheid is en dat
mens gegeven zijn, om zijn lichaam zoete smaak. (o.a. glycerine), maar slechts in enkele gevallen, zoals bü
gezond en sterk te houden: In Ne- de door hem ontdekte stof overtrof suikerziekte een nuttige werking In de tegenwoordige ,tijd wordt
derland is suiker altijd een duur ze alle en bleek 300 maal zoeter dan heeft.
product geweest, in tegenstelling met suiker te zijn. Later vond men, dat in veel artikelen saccharine verwerkt.
andere landen, waar het dan ook door verdere zuivering der stof de Volgens de lijnen van de warenveel meer door het volk verbruikt zoetheid tot ruim 500 maal die van keuring moet op elk product aanstaan
hoeveel procent
werd. De hoge prijs vond zijn oorzaak suiker kon worden opgevoerd. Fahl- gegeven
saecharine
gebruikt
is.
berg
onderzocht
zijn
vinding
en
in de hoge belastingen, die op het
product geheven werden. Daarom is nam er patent op. terwijl hij zijn Juist voor deze tijd is het gebruik
er in het verleden gezocht naar een product de eigenlijk zeer onjuiste van de saccharine als ,,zoetmiddel"
stof, die de suiker zou kunnen, ver- naam van "saccharine gaf. Het La- toegenomen' en zodoende worden de»
vangen en goedkoper zou zijn. Een tijnse woord: saccharum betekent lekkerbekken er in letterlijke zin
ieder kent tegenwoordig de saccha- suiker en zo had Fahlberg zijn pro- „zoet" mee gehouden.
rine. die de zoetwerkende eigenschap duct eigenlijk moeten noemen: pseuvan suiker bezit, maar veel goed- do-saccharine. Natuurlijk deed hij BIJ DE FOTO'S:
het»slechts. om op deze manier de ver- 1. Vervangingsmiddelen van suiker.
koper is.
Wat is nu eigenlijk die saccharine en bruikers onmiddellijk aan de zoetwer- 2. Toch is echte suiker lekkerder en
waar wordt deze van gemaakt?
king van suiker te helpen herinneren.
bovenal voedzamer.
De scheikundige naam van deze 3. De suikercampagne gaat beginnen.
Saccharine is een product, dat in de.,
orthosulfaminebenfabriek vervaardigd wordt. Het wordt saccharine is
langs een omslachtige weg verkregen zoëzuur-anhydriede en de chemische 4. Kijkje in een suikerfabriek
Foto's: „Arbeid"
uit steenkolenteer. Ongeveer veertig formule is als boven dit artikel aan-
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onaanzien-

I lijke turf, die

velen van ons
dikwijls alléén bij
naam
kennen,
hoewel zij het —
vooral in de tegenwoordige tijd
— niét verdient, inspireerde een dichterlijke geest uit het verleden tot de
öiiddenstaande dichtregels. Als Van
oer Venne had kunnen vermoeden, wat
Kien in de twintigste eeuw van r,urf
kan maken, was hij waarschijnlijk
nog heel wat uitbundiger in zijn lof
geweest.
Destijds was turf naast hout ook nog
de voornaamste brandstof. In de
laatste tientallen jaren raakte de turf
echter meer en meer op de achtergrond, daar steenkool en electriciteit

BIJ. DE FOTO'S:
l- Vcenarbeiaer aan het icerk.
'2. De brijacht-ifie massa wordt op hei
land gebracht.
3. Aanstampen van de turf.
4. Zo ontstaat turf van de bekende
vorm.
5. Goede turf, die op de bon is.
*>. Slechte bonlnse turf.
Foto's: „Arbeid".

„veen-kolonie" haar eigenaardig aanzien verlenen. Op de hogere gronden
wordt de turf afgestoken, terwijl men
daar de beschikking krijgt over de
zandgrond onder het veen, dat zich
uitstekend, na vermenging niet r: e
verweerde bovenlaag van, het veen,
tot bebouwing leent.
Als het belangrijkste werk van net
baggeren en tiet snijden gedaan is,
moet de turf nog . gedroogd worden.
Daartoe worden de turven enige
malen op verschillende hopen gestapeld, zodat de zon en de v/ind aun
werk op alle plaatsen goed kunnen
verrichten en de turf droog genoeg
kan worden om te kunnen dienen als
brandstof.
Goede turf is thans alleen op de bon
verkrijgbaar. De bonloze turf, die men
tegenwoordig aangeooden ziet. is van
een slechte kwaliteit. Er zit veel aarde
en zand in vermengd en als brandstof
is zij volkomen ongeschikt. Het verdient dus aanbeveling om niet te veel
te letten op de bonloze verkrijging.
„Zonder bon" is de enige goede eigenschap, die men in deze soort turf

haar plaats innamen. De laatste tijd is
de turf echter weer in het brandpunt
van de belangstelling komen te staan.
Ten eerste door de moeilijkheden op
het gebied van de k'olenvoorziening
en ten tweede — en daar komen wij
in de loop van ons artikel nog op
terug - - doordat turf zich evenals
steenkool en bruinkool uitstekend
leent voor de vervaardiging van kostbare producten, zoals cokes, gas en
meststof en zelfs als weefvezel. Laten
wij nu eens zien, hoe turf verkregen
wordt en welke bewerkingen zij moet
Uit het water haalt men brand,
- ondergaan, om als huisbrand te kunEn van de asse maakt men land,
nen dienen.
Daarom zal ik schrijven durven,
Turf. en wel de laagveen-turf, is
Dicht ontvonken op de turven,
eigenlijk baggeraarde uit dg plassen.
Stuiters tegen winterstoot,
In de veen-districten, zoals ons iand
Groot
gerief in grote nood,
• er vele kent, werd deze vroeger met
Turven dienen rijk en arm,
de hand uitgebaggerd. Tegenwoordig
Om te bakken en te warmen;
gebruikt men meest machinale bagTurvendamp en hete vlam,
gerinstallaties. die het werk producMaakt verkleumde spieren klam;
tiever uitvoeren.
Turvenglomsel in een tesje,
Zo'n baggermachine steekt in één
Warmt
de stoof van 't oude
keer ongeveer tien kubieke meter uit.
besje;
Zodra de bagger boven water komt,
Turven
drogen
door
haar
rook,
wordt hij met water vermengd, waarVlees en haring, zalmen ook;
door een brijachtige massa ontstaat.
Turven liet men tegen goud,
Deze brij wordt gestort in een soort
Daar men Hollands macht door
van ondiepe bak, gevormd door ile
houdt;
oppervlakte van een eilandje, waarDies moet turf voor altoos
langs een houten besehoeiing is gepronken,
maakt, die van boven enige d.m uitBoven hout en andere vonken.
steekt. Daarin wordt de bagger gelijk
(Adriaan van de Venne—
gemaakt en verdeeld. Op deze manier
Sinnevafick.)
kan de turf-massa goed drogen, fiet
water kan weglopen en. zon en wind
doen de rest. Warmeer alles voldoende
droog is. wordt de turf met lange kan waarderen, want de brandbaarmessen gesneden en dit herhaalt ^ich heid, is beneden peil.
zo lang, tot men turf van de ju ste Het is te begrijpen, dat de weersgematen heeft. V?n leveren is de turf- steldheid van het jaargetijde ten
massa eerst nog goed ingestampt. wat zeerste samenhangt met de kwaliteit
door arbeiders gedaan wordt, die voor ' en de bewerkingstijd, al tracht men
dit werk plankjes onder de klompen door industrieel ingrijpen de producheboen. Waar de baggermachire haar tie te vertaeberen en zoveel mogelijk
werk verricht heeft, ontstaan ri.e ein- onafhankelijk te maken van de
deloze rechte vee'nkanalen, die een natuurinvioeden.

Daar turf voor ongeveer 90 pet. uit
water bestaat, is het probleem van de
ontwatering wellicht het belangrij ks:e
ten opzichte van 'de -gebruikmaking
als brandstof. Verschillende methodes
zijn daartoe al aangewend, maar het
is nog niet mogelijk gebleken om ft e
prijs daarvan voldoende laag te doen
zijn. Men heeft wel goede resultaten
bereikt, o.a., door samenpersing onder
hoge druk, gebruikmaking van oververhitte stoom als droogwarmte, en de
behandeling door bacteriën.
Behalve als brandstof kan de turf o.v.
dienen voor cokesbereiding. Daartoe
wordt de turfmassa verhit tot 500
graden C. Er ontstaan dan waardevolle bijproducten, zoals teer en gas.
Op deze manier heeft men vooral de
laatste tijd turf-cokes toegepast als
materiaal voor de generatoren van
gas-motoren. Turf-cokes is beter voor
dit doel geschikt, dan steenkolencokes, omdat zij beter vlam vatten.
Hoogveen-turfmolm
wordt verder
sinds jaren gebruikt als turfstrooisel
in veestallen. Het is gebleken, dat hot
een uitstekende uitwerking heeft op
de gezondheidstoestand van het ^-a,
doordat het de dierlijke afscheidingspr.oducten veel beter absorbeert dan
stro, terwijl het vuile strooisel een
uitstekende meststof levert.
Als laatste nieuwtje is men er in geslaagd, om uit turf vezels te produceren, welke, tot draad gesponnen,
goed verwerkbaar zijn. Deze verwerkingsrhogelijkneden van turf, uitgezonderd de molmperserijl staan nog'
slechts aan het begin.
Op het ogenblik zijn vooral de rerbrandingseigenschappen van belang,
maar wij hebben kunnen zien, 'lab
met turf nog verdere mogelijkheden
te rijpen sïaan, waarvan de toepassing in de toekomst zeker van groot
belang zal blijken te zijn.

NA DE L A G E R E S C H O
K

rijgen alle Jdnderen. die k u n n e n
leren, de gelegenheid om te leren?
Daar mankeert nog a) wat aan.
Onze H.B.S -en b.v worden bevolkt door
een groot aantal Kinderen van ouders,
die. ongeacht het feit ol hun zoon of
dochter werkelijk een .studiekop' heeft
hen enkel en alleen maar verder laten
leren omdat zij een goede betrekking
voor.yhun kroost wensen Deze kinderen
leren door. niet omdat zij dé uitgezochte,
knapsten zijn maar omdat de ouders het
willen. Er zijn ook we) andere leerlingen.
maar vast staat wel. dat het voor een
arbeider moeilijker is een begaafd kind
te laten leren dan vooi een welsestelden
burger ook zijn niet a) te knappen zoon
of dochter naar H.B.S ot gymnasium te
sturen
Het zou. — wij staan hier niet verder
bi.i stil maar willen net toch wei even
opmerken. - - werkelijk geen overbodige
w.eelde zijn wanneer bij de toelating tot
ons middelbaar onderwijs een strenger
selectie werd toegepast Niet in het minst
omdat m«n zien de vraag stelt „Wat gaat
er van deze 3200(1 jongens en meisjes
worden wanneer ze de H.B.S verlaten?
Krijgen ze werkelijk allemaal een werk
kring, die" met hun opleiding in overeenstemming is?
Hetzelfde probleem geldt trouwens ook
voor de ruim 9000 jongens en meisjes, die
een gymnasium bezoeken Zijn het werkelijk de besten, die bij uitsteK geschikt,
zijn voor een intellectueel beroep?
Hier ligt o.i. een uitgebreid terrein
braak voor de beroepskeuze, die welk
verdienstelijk werk er in het verleden ook
is geleverd, in ons land toch nog steeds
in de kinderschoenen staat. Waarbij dan.
in samenwerfcmg met de hoofden der
lagere scholen, niet alleen gevraagd zal
moeten worden naar de aanleg van ieder
kind afzonderlijk, maar ook naar de

Maas s waar blijven de kinderen die de
lagere school verlaten? Wij zijn nu toch
wel genoodzaakt enkele cijfers te noemen. Wij ontlenen ze aan de onderwijsstatistiek over 1939.
Wij noemden reeds de 32.484 Jongens
en meisjes, die naar de H.B.S' gaan.
9155 jongelui bezochten een gymnasium.
15.702 een lyceum 3394 een middelbare
meisjesschool. 2405 een handeisdagscnoo)
en 476 een handelsavondschool
Wij
komen dan voor wat officieel hef „voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs" heet tot een aantal leerlingen van
82.517 Noemen wij dan'verder nog 42.041
leerlingen, die op de een of andere wijze
land- of tuinbouwondexwijs ontvangen.
Goed. Maar hebben wij daarmee allen?
Integendeel Want afgezien van hert die
Waar blijven de honderdduizenden kinspoorloos verdwijnen, blijft dan nog de
deren die jaarlijks de lagere school verlaten? W.i.i kunnen ze helaas niet alle belangrijkste categorie over! Wij bedoevolgen op hun weg. Over hoevele zaken len die van het nijverheidsonderwijs met
154.269 leerlingen in 1940 Naar men »iet
het Centraal Bureau voor de Statistiek
met dubbel zoveel leerlingen als het geons ook inlicht het kan niet verhinderen
dat vele duizenden kinderen zelfs aan zijn hele voorbereidend hoger en middelbaar
onderwijs te zamen.
aandacht, ontsnappen Dat spreekt ook
Dit zegt toch. menen wij, wei iets. Ook
we) vanzell Hoeveel meisjes komen er b.v. "
direct bij moeder in de huishouding? Hoeveel jongens gaan er bij een baas in de
leer? Hoeveel kiezen het beroep van loopjongen of )ongste bediende?
Over deze laatste categorie moeten we
in het voorbijgaan toch nog wel even
iets zeggen Zeker loopjongens en jongste
bedienden moeten er ook "zijn: wie kent
niet .de schone, romantische verhalen
over. beroemdheden, die als ..jongste' begonnen? Maar toch., hoevelen verzinken
er niet in een roemloos bestaan? Zij beginnen als manusje van alles, leren geen
enkel vak terdege en staan, te duur geworden. na een paar jaar op straat. Dan
begint voor hen het leven opnieuw. Waarheen? Zo er één voorbeeld is. dat pleit
voor goede vakopleiding, dan is het dit.
mogelijkheden, die het bedrijfsleven op
een bepaald ogenblik biedt.
Maar bovendien... welke kinderen krijgen middelbaar onderwijs? Zijn het niet
zij. wier ouders het kunnen betalen? En
staan wij hier niet direct weer midden in
een kwestie die hoe Vaas ook gesteld,
nog steeds geen oplossing vond? Er valt ,
inderdaad oo£ op dit gebied nog veel te
doen. voordaF we zo ver zijn dat ieder
kind ook het arbefderskind. gelijke mogelijkheden zijn geboden. Thans is het
namelijk toch nog altijd zo. dat het middelbaar onderwijs duur. vee! te duur is
en dat. arbeiderskinderen met een goede
kop eenvoudig geen kans krijgen.
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wanneer men daarbij niet vergeet, dat de
benaming „nijverheidsonderwijs" een wettelijke samenvatting is voor vele en velerlei soorten. Wil men een gedetailleerder
overzicht? Dagambachtsschole'n bezochten 34186. dagvakscholen voor jongens
1558. speciale cursussen aan dagambachtsscholen en -vakscholen 993. cursussen voor
voorbereidend middelbaar en uitgebreid '
lager N.O. 1876, avondnijv.erheidsscholen
voor jongens 37298, middelbaar nijverheidsonderwijs 4991. kunstnij verhei dsscholen 1516 opleidingen voor de binnenvaart 612. voor de zeevisserij 416. de zeeen luchtvaart 1233. voor scheepsmachinist
2086 en nijvérheidsscholen voor meisjes
63561 leerlingen.
Moeten wij de vakscholen nog afzonderlijk noemen, de textielscholen in Bra
bant en Twente. de rietvlechtschool te
Noordwolde. de grafische school te Amsterdam de school voor winkelpersoneel
te Den Haag. de scholen voor schoenmakers te Dongen en Waalwijk de slagersschool te Utrecht de mijnbouwschool
te Heerlen, de, school vooi meubelmakers,
behangers en stoffeerders te Amsterdam,
de Horecaf-echool te Den Haag? Wij zouden er ongetwijfeld nog enkele vergeten.
Om dan nog maar geheel te zwijgen van
de opleiding volgens het leerlingenstelsel.
Het komt er ook niet op aan. Want wij
schrijven hier geen handleiding voo: beroepskeuze. Wij willen enkel en alleen

bezaaid met een net van niiverheldsscholen. Noemen wij slechts 102 rtagambachtsscholen, 293 avondnijverheidsscholen en
257 nijvérheidsscholen voo- meisjes Dat
klinkt op zichzelf respectabel. Alleen zijn
er genoeg?
Er is al sinds jaren een verheugende belangstelling Voor het nijverheidsonderwijs
te constateren; er was zehs zo grote behoefte aan, dat men te kampen had met
plaatsgebrek Wat betekent dit anders,
dan dat jongens, dit vakonderwijs wen
sten te ontvangen, wc/cten aigewezen!
Ook op andere wijze is aan ons nijverheidsonderwijs schaae aangericht De
Nijverheidsonderwijswet van 1921 was een
schone belofte: helaas kwam reeds in
1924 het beruchte stopwetje. dat weliswaar zes jaar later werd opgeheven, maar
dat gevolgd, werd door talrijke nieuwe
bezuinïgingsmaatreg3len. Met als klap op
de vuurpijl het terugbrengen van de cursus van drie op twee jaar in 1935.

trachten een antwoord te geven op de
Vraag, waar blijven de kinderen, die de
lagere school verlaten? Rekenen wij, het
aantal 14- tot 18-jarigen op ruim 800.000.
dan constateren wij, dat wij daarvan
toch slechts één klein gedeelte hebben
kunnen achterhalen. En buvendien. dat
de overgrote, meerderheid na de lagere
school geen onderwijs meer omvangt,
Dit is op zichzelf een probieem, dat de
aandacht tenvolle verdient. Z.jals er tal
van andere problemen zijn die om oplossing vragen. Wij zullen het hier verder
niet hebben over het middelbaar onderwijs, ook niet over de aansluiting tussen
het lager en middelbaar onderwijs. Het-\
zou ons niet alleen te vei voeren, maar
wij w.achten bovendien de .plannen af. die
prof. Van Dam m het uitzien heeft gesteld. Wij willen alleen nog even stilBIJ DE FOTO'S:
staan bij het nijverheidsonderwijs en wei
1. t/m 11. Verschilspeciaal bij de ambachtsscholen
lende leermogelijkOm verschillende redenen. In de eerste
plaats wel. omdat daar het grootste geheden.
deelte van ons volk wordt voorbereid op
12.
De laffere school is
de • taak die het in het bedrijfsleven
afgelopen — wat nu!
wacht. Maar ooit, omdat wij 'ervan overtuigd zijn, dat wij in een oen ode leven,
13. Wat zal ik worden?
waarin de vakbekwaamheid meei in tel
Foto's: .^.rbeid"
zal komen dan dat in de afgelopen jaren
wel het geval was.
Niet, alleen toch schept vakbeKwaamheid
meer levensvreugde en voldoening, niet
alleen is zij voor ieder mens persoonlijk
van gewicht, maar niet minder is het
bedrijfsleven ervan afhankelijk Immers,
ieder bedrij! moet concurreren, zowel
•tegen soortgelijks ondernemingen in
eigen land als tegen het buitenland Hoe
zal het dat kunnen doen. wanneer het
niet beschikt over de bekwaamste arbeiders?
Maar bovendien: het ziet ei naar uit,
dat de arbeid, dil tot nu toe steeds de
eerste plaats moest afstaan aan het kapitaal, in de toekomst meer gewaardeerd
gaat worden Wat betekent dit V Dat de
lonen en arbeidsvoorwaarden verbeterd
gaan worden? Zeker. Maar met minder
dit, dat de rijkdom van pen land niet
langer gemeten zal worden aan de goudvoorraad der banken, doch enkul ,e» alleen aan wat,het presteert. Daartoe is de
iijspanning van aller krachten • nodig.
Daartoe is vakbekwaamheid nodig
En vakbekwaamheid verkrijgt .tiet merendeel onzer arbeiders^ op Onze nijvérheidsscholen. De schilder en ae timmer- •
man, de mijnwerker eii de textielarbeider,
de slagei de Dakkcr en de kleermaker.
Het Nederlandse Fabrikaat hetft altijd
een goed figuur gerlagen rp de wereldmarkt, mede dank zij de vaktekwaamheid
onzer arbeiders.
En
ondanks de behandeling, die het
nijverheidsonderwijs in de afgelopen jaren
van overheidswege heeft moeten ondergaan, voegen wij er aan top; Ons land is

Wat dit voor ons nijverheidsonderwijs
heeft betekend? Er is te dikwijls van des• kundige zijde op gewezen, dan dat wij
het hier behoeven te herhalen. Het is
met ons nijverheidsonderwijs al precies,
eender als met het lager onderwijs: het
zijn stoomcursussen geworden
'
'
Het is dan ook "onze overtuiging, dat er,
na de laatste verbeteringen, die aan het
lagere onderwijs in de laatste maanden
zijn aangebracht en na de in uitzicht""
gestelde plannen inzake het middelbaar
onderwijs, alle reden aanwezig is om ons
nijverheidsonderwijs zo gauw mogelijk op
de helling te zetten..
In de toekomst zal er geen plaats meer
mogen zijn voor een leger van onnutte,
ongeschoolde arbeidskrachten. Maai dan
zal ook aan alle voorwaarden moeten zijn
voldaan om ons volk goed en degelijk toe
te rusten voor zijn taak. En dan komt de
verzorging van ons nijverheidsonderwijs
ongetwijfeld op een belangrijke plaats.

Dam-mbnek
De waarde van een stuk
op veld 45

opsluiting komen, maar wit speelt zó,
dat dit belet wordt.
Wit
Zwart
1. 39—33
12—18
Met de bedoeling 11—22 te spelen en
als wit dan met 26 x 17 slaat, met
24—29 voort te zetten.

2. 43—39
17—22?
Dat van een schijt op veld 48 (voor
3. 28x17!
21x12
zwart is dit veld 3) een öijzendere
4 32—28
23x34
kracht uitgaat, weten de meeste spe5. 40x 9
13x 4
lers al. spoedig. Maar er-zijn méér
6. 27—21
16x27
ruiten, die in een partij grote waarde
7. 31X 2
hebben.-Bijna even belangrijk is de
schijf voor wit op 45. Voor zwart is Zonder een schijf op 45 mist wit deze
dit veld 6. Die waarde blijkt al dade- kans Wel heeft zwart ene stuk op
lijk hieruit, dat deze schijf een ruil veld 6, maar dat betekent niet veel,
kan mogelijk maken. Zet bijvoorbeeld omdat schijf 21 van zwart een comeens vier witte stukken op 34. 35. 40 . binatie onmogelijk maakt
en 45. Het is duidelijk, dat wit dan
in vele gevallen kan ruilen, zowel met
Onze wedstrijd
34—30 als met 34—29. Het hangt er
maar van af, hoe de stand van zwart
is. maar in de partij is ei' een vrij Nu volgen de laatste vraagstukken
algemene regel en wel deze: „Een .van onze Augustus-wedstrijd. De voorstelling is^goed', als men zo nodig kan gaande problemen hebben velen heel
wat hoofdbreken gekost, wat ook al
ruilen."
blijkt uit verschillende vragen of de
Dit- is natuurlijk geen middel tegen standen we! juist waren . Aan die
alle kwalen, maar een regel, die in ^standen mankeerde niets én het was
verreweg de meeste^ gevallen opgaat allemaal: „Wit begint en wint" Maar
en den speler houvast geeft De slag de problemen waren nu werkelijk heel
in de onderstaande stelling kan niet moeilijk.
gebeuren, zonder' een schijf voor wit Er waren lezers, die vroegen of, als zij
op 45.
niet alle oplossingen vonden, zij toch
konden inzenden. Zeker, want het
staat nog te bezien of een ander het
Zwart
er beter van zal afbrengen. De problemen zijn zo gekozen, dat degenen,die
van moeilijkheden houden, nu ook
eens aan bod komen. Als inzenders,
die tot nog toe alle oplossingen goed
hadden, nu in deze wedstrijd voor een
struikelblok staan, behoeven zij de
moed. niet te laten zakken, want dan
zal een ander ook ongetwijfeld zijn
moeilijkheden hebben en de kans om
wat te. missen.
Er is op het ogenblik geen schatting
te maken of -- en zo ja — hoeveel
kampioen-oplossers er jiit de lezerskring naar voren zullen treden. Het
W:',
is een zware wedstrijd, die met de
Zwart: 12 sch. op 6. 8, 11, 12, 13, 14, problemen van deze week eindigt en
16, 17, 19, 21, 23 en 24.
daarom verdienen ook degenen, die
Wit: 12 sch. op 26. 27, 28, 31, 32, 35, niet alle, maar toch een r belangrijk
deel van de oplossingen vonden, wel
36, 38 •'O 40. 43 en 45
Zw-ar
'ater door 17—22 uit de een vermelding in ons blad. Zijn er

ij ontvingen van verschillende zijden
mededelingen over moeilijkheden,
welke zich dit jaar in de vacantietijd hebben voorgedaan. Moeilijkheden, die een
gevolg zijn van de grote uitbreiding van
het toerisme in het binnenland enerzijds
en de toeneming van de vacantie voor
arbeiders anderzijds. Voor ingewijden zijn
deze moeilijkheden niet onverwacht gekomen. Reeds voor de oorlog kon men spreken
van een probleem, dat opgelost moest
worden. Reeds toen gingen in een tijdsbestek van enkele weken zovelen met
vacantie, dat hotels, pensions, kamphuizen en verkeersmiddelen overbelast waren
en er op zeer vele plaatsen van een rustig

Wij kunnen niet
allen tegelijk
met vacantie
genieten van de vrije dagen geen sprake
was.
"in 1939 is een poging gedaan om te komen
tot spreiding van de vacantie. Met „spreiding" werd en wordt nog bedoeld het verdelen van de vacanties over een langere
tijd, zodat de bezwaren van een „te veel
ineens" worden ondervangen,. Dat deze
zaak niet zo heel eenvoudig is, is toen ook
wel bewezen. Onze landgenoten zijn ook
in dit opzicht zeer conservatief. .,Als vanzelf" streeft men er naar, dé vacantie te
nemen in de laatste week van Juli of de
eerste helft van Augustus. Natuurlijk
wordt dit ook in de hand gewerkt door de
schoolvacanties, maar ook gezinnen en
alleenstaanden, die hiermede in het geheel niet te maken hebben, plegen genoemde periode de voorkeur te geven.
Daarbij is de laatste jaren een nieuwe,
zeer belangrijke omstandigheid gekomen.
1O

r.iet voldoende inzenders met 10 goede
oplossingen, dan komen die-'met 9 ook
aan de beurt, enz Het hoogste aantal
punten is dus beslissend en .het ligt
aan de oplossers, .hoe hoog zij dit
kunnen opvoeren.
Klasse A

Zwart

'

No. 9.
M. Nicolas.
Zwart

Wit

Zwart: 10 sch. op 11, 12, 13, 14 19. 21,

23, 24, 29 en 36.
Wit: 10 sch. op 28, 32, 34, 40, 41, 43,
44, 46, 4g en 49.
No. 10.
4

A. Ferrioi.

Wit

Zwart

Zwart: 11 sch. op 3, 5, 6, 9. 10, 12, 13,

17, 18, 20 en 41. Dam op 45.
Wit: 13 sch. op 27, 28 29, 31. 33, 34,
37, 38, 40, 42, 43, 44 en 46
No. 10.
P. Broyer.
Zwart

Wit
Zwart: 10 sch. op 8, 9. 10. 13/15, 16,

17. 18, 20 en 28.
Wit: 8 sch. op 24, 26, 31, 37, 39, 42,
48 en 49

Wit
Zwart' 10 sch. op 3, 8, 9, 10, 14, 15, 16,
17, 30 en 37.
Wit: 10 sch. op 18, 24, 26, 28, 33, 35,
40, 44, 46 en 48.

In het yacantie-gedrang
Steeds meer wordt het gewoonte, dat bedrijven een week of langer geheel worden
gesloten, zodat werkgever en werknemer
gelijktijdig vacantie genieten. Het is zelfs
reeds zo ver. dat voor enkele beroepen
deze vacantie gelijktijdig wordt vastgesteld. Hoe loffelijk, deze maatregelen op
zichzelf ook mogen zijn, niettemin dienen
wij tijdig? het dreigende gevaar van de
vacantie-chaos te doorzien. Dat dit gevaar
inderdaad dreigen'd en niet denkbeeldig is,
en dat ook de ernst ervan niet moet wor-~
den onderschat, is dit jaar duidelijk bewezen. De vervoersondernemingen en
hotels kunnen hierover een boekje opendoen. Wie de stormloop op de treinen van
26 Juli tot en met 9 Augustus heeft meegemaakt en de rijstebrijberg van fietsen
heeft gezien,., waar de Ned. Spoorwegen
zich doorheen moest werken, heeft begrepen, ' dat één stapje verder in deze richting tot enorme moeilijkheden moet
leiden.
Geen onderdak, geen maaltijd.
Talrijk zijn reeds de gevallen geweest,
waarin met geen mogelijkheid aan vakantiegangers voor de nacht onderdak Kon
worden verstrekt. Men is geneigd dit niet
te geloven, maar wij kunnen verzekeren,
dat het zo is.
De gevolgen van deze overbelasting zijn
velerlei. Zo is het voorgekomen, dat de
voedselvoorraad in een bepaalde plaats
totaal was uitgeput, omdat de aanvoer op
een dergelijk gebruik niet berekend was.
Personen, die van plan waren een fietstocht te maken en daartoe argeloos nun
bagage en fiets naar een bepaalde plaats
hadden vooruit gezonden, zagen hun plannen in duigen vallen, omdat fiets of
bagage of beide eersjt na vele dagen ter
plaatse in ontvangst genomen konden
worden.
Bij nadere beschouwing zal men zien, dat
er nog meer kanten aan deze zaak zitten.
De ondernemers, die in het toerisme een
bestaan vinden, of er mede van profiteren,
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behoeven niet gesteld te zijn op deze overbelasting. Zij zijn daardoor n.l.' niet in
staat om hun gasten de gebruikeiijke verzorging en rust te geven, die men toch
gaarne als vacantieganger ontvangt. Het
personeel vliegt van 's morgens vroeg tot
's avonds laat en doet wat het kan om
alles en iedereen zo vlug mogelijk ,.af te
werken". Het kan nu eenmaal niet anders.
Maar ook de vacantiegangers zelf moeten
veelal een rustig genieten in de natuur
ontberen. Het is nu eenmaal geen pretje
om in queue .over een fietspad te rijden,
ook al loopt dit door de bossen; evenmin
is het een genot, een boottocht te maken
met zovelen, dat men als haringen in ?en
ton 'zit opgepakt.
En waarvoor? Meent men, dat alleen de
vacantie in de laatste week van Juli of de
eerste helft van Augustus mooi weer
geeft? Dan is/ dit jaar deze mening wel
gelogenstraft. Trouwens: de statistiek
wijst uit, dat men vroeger of later in net
jaar meer kans heeft op bestendig goed
weer Wie wel eens in Juni of September
met vacantie ging, weet, dat dit vele voordelen heeft.
Ordening noodzakelijk.
Stellig zal de va"cantie nog belangrijke
uitbreiding ondergaan. De tijd is niet ver
meer, dat iedere werker vacantie zal nebben en dit betekent in. ons dichtbevolkte
landje, dat ordening noodzakelijk is, 'ook
op dit gebied.
Deze ordening kan alleen door overheidsmaatregelen bereikt worden. Horwel wij
op deze plaats op de aard en inhoud van
deze maatregelen niet diep willen ingaan,
kuflnen wij er in het algemeen het volgende van zeggen.
Men kan de vacantie van de ouderen niet
losmaken van de vacantie van schoolgaande kinderen. Het is duidelijk, dar de
gelegenheid moet bestaan 'voor het gezin
om gelijktijdig met vacantie te gaan. Als

Voor alle vraagstukken geldt; „Wit
begint en wint.'"
Oplossingen worden ingewacht tot
uiterlijk 15 September.
Adresseren: Redactie Weekblad ,»Arbeid". Postbus 100, Amsterdam Op
adres duidelijk Damrubriek vermel-

den.

nu blijkt, dat het aantal gezinnen met
schoolgaande kinderen, gerekend over de
schoolvakantie, te groot is om door de oij
het toerisme betrokken instanties op rustige wijze verwerkt te worden, dan zal
ook de schoolvacantie „spreiding" (zie
boven) moeten ondergaan.
Een tweede maatregel moet zijn, dat een
bepaald gedeelte der bevolking, dat niet
te maken heeft met schoolgaande kinderen; de gelegenheid om in de. schoolvaoantie naar buiten te gaan wordt ontiionien.
Een derde maatregel moet voorkomen, dat
algemene regelingen, zoals bijvoorbeeld in
het .bouwbedrijf genomen, tot onjuiste gev.olgen, zoals deze thans'Optreden, leiden.

Er moet vacantieordening en vacanliespreiding komen
Men zou kunnen opmerken, dat de ervaringen van dit jaar geen mtiatstaf kunnen
zijn, in verband met het feit, dat, verschillende gebieden in ons land voor het
toerisme zijn afgesloten. Inderdaad heeft
deze maatregel de ernst van de moeiliikheden vergroot, maar dat neemt niet weg,
dat ook zonder deze beperking en zeiis
met een vrij toerisme naar het buitenland
de vacantie in' het binnenland een arobleem is, dat opgelost moet .worden. Honderdduizenden in ons land hebben nos in
het geheel geen vacantie. Hun reenten
•zullen het volgende of het daaropvolgende
jaar verwezenlijkt worden. En als dan cie
beperkingen van dit jaar opgeheven rnuenteii zijn en de grenzen weer heropend, ian
zal toch de toevoer van nieuwe vacannegangers in het eigen land de ontlasting
aan de andere kant met vele malen overtreffen.

Want veel te/poogen sonder raet
)fn vér te springen sonder maet
En saken aangaan boven maght
Dat brengt er menigh in de gracht.
d rijmpje dat, evenals soms eenvoudige
: menschen, den spijker precies op z n
koW slaat, leder weet nu wel dat een levensve/zekering de beste en eenvoudigste manier
is/om voor de toekomst te zorgen; maar op
et hoeveel, hoe en waar komt het aan -Laat
e vertrouwde agent van „De Centrale U
eens gauw bezoeken. Hij zal er zorg voor
dragen, als een kameraad met raad en daad,
dat U r.iet te ver springt „sonder maet .
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Smakelijke en voedzame
zomersoepen

;

Het koken van een smakelijk en tegelijkertijd voedzaam soepje. behoeft
ons niet veel brandstof te kosten Ook
bij dit gerecht breken we met de overlevering, die ons vertelt, dat soep
vooral lang moet koken: zo'n lange
kooktijd is — zoals we weten — nadelig voor de groenten waarmee we de
soep smakelijk en voedzaam trachten
te maken en
voor het vlees beproeven we het óók niet te doen, want
daarvan hebben we 't gebruik in de
soep toch afgeschaft.
Zou in de recepten sprake zijn van
bonen of erwten. dan bekorten we
daarvoor de kooktijd door de pan met
peulvruchten slechts 20 a 30 minuten
te laten voorkoken en daarna in te
pakken in hooikist of in kranten: na
ongeveer 3 uur zullen we ze dan gewoonlijk wel gaar vinden.

sneden tomate'n en het vet of de
boter. Laat alles samen op een zacht
vuur nog een half uurtje koken, af
en toe roerende. Maak de soep op
smaak af met wat zout en wat peper
en roer er in de soepterrine de intussen fijngesneden peterselie door.

Een paar inmaakproblemen

Van verschillende kanten werden ons
vragen gedaan in verband met de inmaak. Ofschoon eigenlijk de echte
inmaaktijd reeds zijn einde begint te
naderen, lijkt het ons toch wel van
belang om deze vragen nog te beantwoorden: immers dezelfde problemen
doen zich elk jaar opnieuw voor, en
wie op het ogenblik met de oplossing
niet meer gebaat is, die kan er allicht
een volgend jaar haar voordeel mee
doen.
Trouwens,
geheel ai gelopen Is de inGroentesoep met verse rauwe
maakperiode van 1941 nog niet: we
groenten
hebben nog >sla- en snijbonen, nog
(voor ongeveer 4 personen)
postelein en rabarber, benevens pruil kg. aardappelen, l 1. taptemelk, l 1. men. bramen en appelen voor het
water, wat groene kruiden (selderij. bereiden van jam.
kervel, peterselie), een paar preitjes. O'ver deze twee punten gaat het n. L:
l klein bloemkooltje of een gedeelte mevr. R. KI. —St. te M., stelt een
van een grotere, ongeveer 20 wortel- vraag over het „wecken" zonder natjes, wat zout, 40 gr. (2 afgéstreken koken en mevr. J. E. te A. zou graag
weten hoe men jam moet bereiden
eetlepels) vet of boter.
Laat de schoongeboende. in vierde- voor suikerzieken en hoe lang die
parten gesneden aardappelen gaar goed blijft.
„ worden in de helft van x de aangegeven Beide vragen zijn zeer zeker een anthoeveelheid water (A liter dus): stamp woord waar-d.
ze na 20 minuten met het water fijn Van het inmaken in Wëck's flessen,
en verdun geleidelijk de daardoor ge- zonder dat daarna de flessen gekoqkt
vormde puree met de rest van het worden, heeft waarschijnlijk iedereen
water en met de melk. Breng de soep al wel gehoord? De methode bestaat
' aan de kook. voeg "er zoveel zout bij in het vullen van de fles met de
als voor de smaak nodig is en roer er voorgekookte groente, waarop dan een
de met elkaar zeer fijn gesneden schoon watje met gezuiverde alcohol
groenten door: laat die even mee wordt gelegd. De gummiring komt op
warm worden, giet de soep in de ter- de rand te liggen, het watje wordt
met een lucifer aangestoken, het
rine en roer er de boter dnor
deksel wordt op de fles gedrukt en...
de fles is gesloten.
Zomererwtensoep
Dat
wil dus zeggen, dat er verder geen
voor ongeveer 4 personen)
lucht naar binnen kan komen met»
200 gr. (2 onsi groene erwten. 2 1. de altijd en overal daarin aanwezige
water, 500 gr. (l pond) aardappelen, ..bederfkiemen". Het wil echter niet
een paar preitjes, wat selderij en pe- zeggen, dat de thans van de lucht
terselie- ongeveer 20 worteltjes, wat afgesloten inhoud van de fles gewaarzout. i 1. taptemelk (of i ons tapte- borgd is tegen bederf. Immers, de
melkpoeder, aangemengd met een voorgekookte groente komt gedurenpaar kopjes water). 40 gr. (2 afgéstre- de het overbrengen in de flessen flink
ken eetlepels) poter of vet.
met lucht — en dus met bederfwekLaat de gewassen erwten liefst twee kende bacteriën — in aanraking. "Dat
dagen weken in de helft van de aan- is dan ook de reden waarom we ons
gegeven hoeveelheid water; breng zé hebben aangewend om de gevulde
met hetzelfde water aan ~de kook. laat
flessen na te koken, te steriliseren.
ze i uur zachtjes doorkoken en pak Doen we dat niet, dan zal een enkele
ze dan in hooikist of in kranten. groente zich ook zonder dat laten
Stamp ze na 3 uur fijn, verdun de bewaren: postelein, zuring en rabarerwtenbrij met de rest van het water ber n.l. bezitten van zichzelf, door
(nog l 1. dus), voeg er het vet of de - hun hoog gehalte aan zuren, voldoenboter bij met de in blokjes gesneden de weerstand tegen 'de bacteriën en
aardappelen en de fijngesnipperde hebben dus het nakoken niet nodig.
groenten. Laat de soep zachtjes i og Met al de andere groentesoorten
een klein half uur doorkoken en voeg wordt de „watjes-methode" echtar
er de laatste 10 minuten de melk bij een gewaagd geval, en ik zou >alle
of het aangemengde melkpoeder. Roer huisvrouwen ernstig willen afraden'
om de thans duur gekochte groente
van tijd tot tijd in-de soep en wrijf
daardoor • de aardappelstukjes wat bloot te stellen aan de slechte kanfijn. zodat de soep voldoende gebon- sen. die aan deze inmaak verbonden
den wordt. Maak de soep op smaak zijn.
Het voordeel van de brandstofbespa.af met wat zowt.
ring kon wel eens overtroffen worden
door s het nadeel van de bedorven
Bruinebonensoep met tomaten
groente!
(voor ongeveer 4 personen.)
Wat het bereiden van jam voor sui200 gr (2 ons; öruine bonen. 2 l, wa- kerzieken betreft, moeten we ons
ter. 500 gr d pond) aardappelen), l eerst rekenschap geven van wat we
ui oï een paar preitjes. 250 gr. (£ onder .Jam" verstaan.
pond) tomaten wat peterselie 40 gr. Huiselijk-weg is jam een smeerse'l
(2 afgéstreken eetlepels) boter of vet. voor de boterham, dat bestaat uit een
wat zowt wat peper
dik. zoetsmakend vruchtenmoes; meer
Behandel de bruine bonen seneel als wetenschappelijk uitgedrukt is jam
de evwfen uit het vorige rececc
een vruchtenmoes met zulk een overVoeg bij de fijngewreven to--ei! de maat van 'suiker ingekpokt dat de
nog overgehouden liter water de bederfwekkende bacteriën erdoor verin blokjes 'gereden aardappelen de nietigd worden. Jam vormt dus een
gesnipperde ui of prei; de stukge- voorbeeld van de bederfwerende wer-
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king van suikert Waar nu aan den
suikerzieke het gebruik van suiker
verboden is, kunnen we van dit verduurzam'ingsmiddel voor hem geen
gebruik maken. Wél kunnen we een
dik smeerbaar vruchtenmoes koken —
op het ogenblik b.v. van pruimen, van
appelen, van bramen, van rabarber —
en dat tot de gewenste graad van
zoethei'd brengen door toevoeging van
het een of ander saccharinepraeparaat, b.v. de bekende cristallosettes.
Willen we deze nagebootste jam. langer dan een paar dagen goed houden,
dan zullen we ze moeten steriliseren.
We kiezen, omdat het hier een portie
voor slechts één persoon geldt, zo klein
mogelijke flesjes of potjes (de kleinste week-potjes b.v.) met ring en
deksel; we vullen die met het dikke,
gezoete vruchtenmoes, sluiten de potjes met deksel en beugel en steriliseren ze dan gedurende drie kwartier.
Is zo'n potje eenmaal 'geopend, dan
komt de inhoud weer met de lucht in
aanraking en de kans voor bederf
treeöt dus op: vandaar de raad om
vooral kleine potjes te gebruiken. Op
het ogenblik, nu er weinig keus is in
weck-flessen, wordt dat wél eeh bezwaar!
Nog één waarschuwing. Er komen
tegenwoordig allerlei „zoetmiddelen"
in de handel, die gedeeltelijk uit suiker, gedeeltelijk uit saccharine bestaan: die mogen in geen geval voor
den suikerzieke worden gebruikt. Toe-

Hierbij geven we het patroon van
een eenvoudige tweebaansrok, welue
z,ö gemakkelijk is na te maken, dat
ook de vrouwen, die niet zo handig
met naald en draad omgaan, er geen
moeite mee zullen hebben, dit rokje
te vervaardigen

gestaan zijn alleen die stiikersurrogaten, waarin uitsluitend saccharine
voorkomt.
De conclusie, die we uit dit alles
trekken voor de practijk is m.i. deze,
dat we, wanneer we niet in 't bezit
zijn van de bovengenoemde kleine
weck-flesjes, het beste zullen doen
in de eerstvolgende maanden één- of
tweemaal per week een portie t je dik
vruchtenmoes te koken; dit voldoende zoet te maken met een betrouwbaar saccharinepraeparaat en het dan
enige dagen te' laten opgebruiken.

NUTTIGE W E N K E N
Baofsc/ioenen
Als de vacantie voorbij is en de
gummi badschoenen en -mutsen niet
direct weer worden gebruikt, moeten
ze goed met zeepsop worden gereinigd, met schoon .water nagespoeld
en in de buitenlucht te drogen worden gehangen. Ze dan met wat speksteenpoeder bestrooien en droog wegbergen.
Schoenen.
In vochtige huizen komt het nog al
eens voor, dat men schoenen, die niet
iedere dag worden gedragen, beschimmeld > uit de kast haalt. Deze
schoenen kan men het best schoonmaken, door ze af te wrijven met
verdunde glycerine.

Wij hebben op . een taillewijdte van
80 c.m. en een roklengte van 30 c.m.
gerekend. Aan deze lengte is men natuurlijk niet gebonden. De roR kan
korter of langer worden gemaakt.
Het is daarom beter even te meten,
hoe. lang u de rok wilt hebben, voor
u met het knippen begint.
We leggen de stof • dubbel . met de
zelfkanten op elkaar. Nu wordt liet
patroon zo op de stof gelegd, dat middenvoor ep middenachter precies langs
de dubbelgevouwen stof komen. Bij
stof, die 130 ol 140 c.m. breed is. kan
de rok uit één hoogte worden gemaakt;
men legt dan de stof met de zelfkanten naar het midden toe dubbel
Bij de zijkanten, zoom en taille wor-

den naden van ongeveer 2 c.m aangeknipt.
De zijnaden worden dichtgestikt en
afgewerkt. Bij een dikke stof naait
men met een overhands steekje om de
rafelkanten heen. Een dunne stof
wordt met een boorlintje afgewerkt.
De sluiting maakt men links
Tegen de voorkant wordt voor het
split een belegstukje gezet. Bij de achterbaan wordt een stukje aangezet.
Hierna naait men de tailleband aan
de rok. Deze band laten we aan
de achterbaan tot het eind doorlopen.
Bij de voorbaan gaat de tailleband
tot aan het tegenbelegsel van het split
Wil men de rok van een ritssluiting
voorzien, dan kan eerst de tailieband
worden aangezet. Daarna wordt de
ritssluiting aangebracht.
Als de naden zijn platgeperst, wordt
de zoom gemaakt. Bij dikke stof
werkt men de zoom af met een flanelsteek in de rafel of men stikt er een
boorlintje omheen. Bij dunnere stof
werken wij de zoom met een inslag af.

VOORBAAN

ACHTERBAAN
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NOG EENS „VLAS" maar nu voor de huisvrouw
„Vlas is een taaie plant" stond in
het
weekblad „Arbeid" van 8 Aug. i.i.;
löe
vlasstengel 'heeft een taaie vezel.
^eze vezel is ongeveer 80 c.m. lang;
eei
i groot verschil met de katoenvezel, die hoogstens 4 c.m. lang is.
Natuurlijk
zijn van deze lange gladde
en
glanzende vezels stevige draden
te spinnen en duurzamer weefsels te
v
ervaardigen dan van katoen. De
'olgende eigenschappen van linnen
voor de huisvrouw van belang:
a

- linnen
k- linnen
c
- linnen
öer.
d- linnen
glans.

is sterk maar duur.
neemt snel vocht op.
is een goede warmtegeleiheeft een mooie, deftige

E>at linnen zo heel veel sterker is ci-in
katoen bemerken we m het dagelijks
teven nooit. Dat bemerkt alleen de...
stenensjouwer. Deze draagt een stevig
grof ünnen voorschoot, dat wn.
kleding beschermen moet tegen descherpe randen der stenen. E".n
katoenen
voorschoot zou irv-één dag
s
tuk zijn. Maar dit voorschoot wordt
°°k nooit gewassen. En hiermee verkorten wij de levensduur van het aii' Hen.

u de drie volgende regels goed
^
het geheugen:
a
- linnen ,is niet bestand tegen uitkoken met loog of soda. Dus geen
uitkoken met zelfwerkende wasmiddelen of zeeppoeder, die steeds e?n
Sroot kwantum soda bevatten.
blinnen is niet bestand tegen de
c
hloorbleek. Dus nooit linnengoed in
.bleekwater
zetten.
c
- linnen tafelgoed is door de wijze
Waarop het geweven is, niet tegen
*ringen met de hand bestand.
Neemt u deze drie regels in acht, dan
kan het linnengoed veel langer mee
öan
katoen. In wasserijen wordt (teen
v
erschil gemaakt tussen het wassen
Van- katoen en linnen, dus hoe perfect
.^e wasserijen overigens onze was behandelen. het linnen heeft ook Jan
geen langere levensduur dan katoen.
Dooi- linnen en katoen in de was. t,e
scheiden en de drie genoemde regels
i*1 acht te nemen kunnen we er jaren
en jaren mee toe. Ook wordt linnen
tafelgoed door de stoommangel in r!«3
*asserijen niet moo_; het krijgt ^en
hoge. gelijkmatige glans, waarbij de
Patronen veel minder tot hun reent
komen.

men de doorsnede van een vlasonder de microscoop ziet.
'^productie naar een illustratie in:
„Die Ernahrung der Pflanze".)
*^e onderscheiden drie soorten
nen;

lin-

°- mooi zuiver linnen.
half linnen, waarbij de lengteuit katoen en de breedteuit linnen bestaan. Soms is
"Oor de breedtedraden ook ^iog
katoen verwerkt, zodat een doek 'iit
* katoen en 1 4 linnen kan bestaan
en
dan nog „half linnen" heet.
• Weelseis van afval Lnnen Bij het

Doet ü hét anders ?.

uitkammen der linnenvezels blijven
korte stukken vezel in de hekel (kamwerktuig) achter. Deze korte vezels
worden ontward en uitgekamd en
daarna tot gewoonlijk wat grovere
weefsels verwerkt. Laatstgenoemde
zijn veel. goedkoper, maar hebden
dezelfde eigenschappen als .linnen
met lange vezel.
Het is niet zo heel gemakkelijk een
nieuwe katoenen doek van een linnen
te onderscheiden. Vooral omdat bij
het opmaken het. linnen zoveel mogelijk nagebootst wordt. Een typisch
kenmerk van linnen is „het Koud
aanvoelen'. Nu voegt men aan het
apprêt (stijfselpap) een vochtaantrekkende stof toe, waardoor ook
katoen koud aanvoelt.

Toch kunt u de drie genoemde soorten van elkaar onderscheiden.
Wanneer een , draad gesponnen wordt,
tFoto: „Arbeid")
dan legt men twee bosjes vezels in
elkaar met de uiteinden. Zover die
Een huisvrouw heeft in de regel geen tijd. ingewikkelde puzzles op te lossen.
Daarom hebben wij voor onze vrouwen een rubriek ingesteld die haar in de
uiteinden in elkaar liggen, ontstaat
gelegenheid stelt, zichzelf . te examineren.
een verdikking. Bij de lange linnenEen schrandere huisvrouw zal aan bovenstaande foto dadelijk zien wat
vezel liggen die verdikkingen nogal
onze enhandige huisvrouw verkeerd doet, Zij zal tevens onmiddellijk weien,
een eind uit elkaar, bij de zoveel korwaarom hetgeen werd uitgebeeld verkeerd is en ook: hoe het wél moet.
tere katoenvezel liggen ze zo dicht op
Wij stellen onze lezeressen dan ook drie vragen:
elkaar, dat ze één rechte lijn vormen
Ie. Wat doet de v/rouw op de foto verkeerd?
en dus niet als verdikking te zien zijn'
2e Waarom doet zij het verkeerd?
met het blote oog. Wanneer u nu een
-3e. Hoe moet zij het wél doen?
lapje linnen tegen het 'licht houdt,
dan ziet u die verdikkingen zeer goed.
De antwoorden op deze vragen moeten vóór 12 Sept. worden insezonden :van
Lopen de verdikkingen nu maar in
de Redact:e van „Arbeid"'. Postbus 100. Amsterdam-C. Op de envelop of
bnefkaan vermelden. „De onhandige huisvrouw"
één richting, dan heeft u met half
Aan één der goede inzendsters wordt een prijs van r 2.50 gezonden Voorts
linnen te doen,. want in de katoenen
worden twee prijzen van f 1.— elk beschikbaar gesteld.
lengtedraden zijn geen verdikkingen
zichtbaar.
En een weefsel van afva* linnen? Dat
gummiregenjas, waar een grote winheeft verdikkingen in beide richtingen. maar de afstand tussen de verkelhaak in zit, repareren door de
dikkingen i* veel kleiner dan bij mooi iMevr. C. v. xd. VI. te Spijk bij Gor- kapotte randen eerst zorgvuldig
linnen. Door die 'vele oneffenheden' kum. Uw aanvrage hebben we aan de tegen elkaar te leggen en er dan
glanst zulk linnen ook veel minder; betrokken medewerkster doorgege- aan de binnenkant een stukje leukoook is het minder sterk omdat de ven Er moeten bij de patronen al- plast overheen te plakken .
vezels korter zijn.
tijd nog naden worden aangeknipt. Mej. v. A. te Harlingen krijgt, als /ij
Wat gebeurt er nu wanneer we een Mevr. J. P. te Groningen. Een pa- haar terrakleurige shantung blouse
mooi linnen tafellaken met hete troon voor een meisjesmantel en strijkt, daar steeds lelijke vlekken op.
soda-oplossing behandelen of in een mutsje hebben wij voor u aange- Wij denken, dat zij deze blouse, alchlooroplossing zetten?
vraagd. Dit zal in een der volgende vorens tot strijken" over te gaan,
De lange linnenvezel bestaat uit een nummers van ..Arbeid" worden ge- eerst invocht. Dit is voor shantung
verkeerd. Deze stof moet- of geheel
massa korte vezeltjes, die door een plaatst. Dus nog even geduld.
lijmstof tot één lange ,-ezel verbon- Mevr G. v. A.—M ie Kerkrade. U kunt nat. of geheel droog worden gestreden zijn. De lange vezel is weer door voor de vulling van uw theemuts ken.
een ander soort lijmstof omhuld, die vellen lichte watten nemen. Is de De lezeres uit Putten, die vraagt, hoe
het linnen de mooie glans geeft Nu stof donker, dan neemt u ook don- zij doffe vlekken uit een zwart
marmeren schoorsteen kan verwijdeworden én in warme soda-oplossing kere watten.
én in chlooroplossing de twee. soor- Mevr. L.—de B. te Den Haag. U ren, geven wij de raad. dit eens met
ten lijmstof opgelost. Nu begrijpt u zou natuurlijk uw haar kunnen la- zwarte schoencrème te proberen. Wij
wat gebeurt: de vezels hebben onder- ten verven. Er zijn inderdaad maar weten uit ervaring, dat dit middel
ling geen houvast, ze worden op hun heel weinig mensen op uw leeftijd, met succes kan worden toegepast.
plaats gehouden door het ineen- die al grijs zijn, maar. . vindt u het De vetvlek in het nieuwe boek kan
draaien van de draad en door ver- werkelijk zo erg? Een jong gezicht de Bussumse huisvrouw verwijderen,
binding bij riet weven van die draden met grijs haar geeft juist iets in- door het blad papier tussen stevig
onderling, maar de natuurlijke weer- teressants, vooral daar u schrijft, vloeipapier te leggen en er dan met
stand is opgeheven.
dat er een natuurlijke slag in uw een matig warm'e bout overheen te
haar zit. Als ik in uw plaats was zou strijken. Steeds een schoon stukje
ik de omslag, die het verven met van het vloeipapier nemen.
zich meebrengt, niet willen hebben. Is de vlek op die manier niet heleMevr. B.—v. C. te Schiebroek Als maal weg te krijgen, dan kan men
Als u het artikel • van 8 Aug. ?oed het vest alleen plaatselijk versleten de vlek nog met een papje van maggeleze.i heeft, dan weet u dat er is. bijv. aan de ellebogen, loont het nesia en benzine bedekken. In kleine
thans tienmaal zoveel vlas verbouwd zeer zeker de moeite het uit te ha- hoeveelheden kan men in de sigais dan vroeger. Dat betekent: meer len en er een truitje voor uw klei- renwinkels nog wel gezuiverde benarbeid -- meer linnen in de linnen- nen baas van te breien. U zou de zine kopen. Als het papje op het pakast. Vroeger moest veel vlas in het donkere wol dan wat kunnen opfleu- pier is gedroogd, de poeder er af
buitenland verwerkt worden'. Er wordt ren door er een paar kleurige fi- kloppen. Niet bij vuur er mee komen.
Het gebruik van benzine is gevaarnu veel meer vlas in eigen land,''=r- guurtjes of steekjes* op te werken.
lijk — ook al is de hoeveelheid klein.
werkt en ir. De Jonge (rijksvlasconsuient) geeft de verzekering, jat
binnen afzienbare tijd veel linnen geCorrespondentie, de algemene
kocht zal kunnen, worden en tegen
redactionele leiding van het
niet hoge prijs.
weekblad „Arbeid" betreffende,
Borstels
Ik denk. dat dit bericht vele huis>richte men dan den Hoofd-,
Borstels, waarvan de haren zacht
vrouwen genoegen doet.
redacteur van het Weekblad
We zouden toch nooit met een zijn geworden, dompelt men in een
„Arbeid", Postbus 100, Amsterkatoenen doek drogen, wanneer we aluinoplossing. Men laat ze goed drodam. Geen persoonsnaam ver'gen, eer zij weer worden gebruikt.
linnen betalen konden.
melden!
Bij brieven, bestemd voor de
Waar wordt onze tafel mooier mee De Arnhemse lezeres kan de roestverzorgers der onderscheidene
gedekt dan met linnen tafelgoed? vlekken uit het bad verwijderen met
rubrieken, vermelde men de
Linnen lakens, linnen slopen -houden wat verdund zoutzuur. Daarna goed
naam van de rubriek duidelijk
het hoofd koel. Dat is thans meer naspóelen.
Voor haar gootsteen kan zij dit midop de omslag. Voorts adresseren
dan ooit nodig.
del ook toepassen, maar wij raden
aan: Redactie Weekblad .ArJ. Collénteur. haar aan dit niet te dikwijls te doen.
beid", Postbus 100. Amsterdam.
(Nadruk verboden.) Mej. N. te Wageningen kan haar

CORRESPONDENTIE

HELPT ELKAAR

iabbeltje
van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
Als dit praatje jullie onder de ogen
komt, dan is of de vacantie al weer
lang achter de rug (zoals bij oom Niek
het geval is) of het duurt nog maar
een paar dagen en de tijd van heerlijk
luieren en niets-doen is voorbij (zoals
bij de zoons en dochters van com
Niek).
Met heel veel anderen is Reg na de
vacantie van het kleine schooltje bij
het grote leger der voorbereidendeschool-bezoekertjes ingedeeld
Nu, dat was je wat. Nog twee nacht j es
slapen. . toen nog één nachtje en
eindelijk was het dan de grote dag:
Reg ging naar school.
We hadden hem natuurlijk allemaal
verteld, dat naar school gaan iets heel
prachtigs was, ofschoon z'n oudste zus,
achter z'n kleine rug om. Reg beklaagde. ,'NU is hij z'n vrijheid k w i j t , . .
nu moet-ie misschien wel vijftien jaar
achter, elkaar naar school, de stumperd."
Nu, Reg was helemaal jeen stumperd,
toen oom Niek hem die~ochtend achter
op de fiets nam. Natuurlijk moest Ron
óók mee naar school. HU verzekerde
aan iedereen, die het wilde horen
en... het kon verstaan, dat hij óók
al groot was en dat hij, net als Reggie,
naar school zou gaan. „Je mag mee,
hoor", had tante Cor hem gezegd en
zo reden we me elkaar- — net of het
nog vacantie was —• naar die voorbereidende school.
Daar stonden al heel wat moeders met
kleine kinderen te wachten. Precies
om negen uur ging de school open En
daar ... begon het lieve leven. ,,Gaan
we weer terug?" vroeg Reg met een
benauwd gezicht, toen hij aan mijn
hand naar biruien stapte. ,.Ik wil niet
meer naar school . laat Ronnie maar
gaan", bood hij heel gul aan.
„Hoe kom je daar nu bij?" vroeg oom
Niek kwasi heel erg verbaasd. Ronnie
is nog maar een kleine jongen .. jij
bent al vier j a a r . . . jij bent groot.
Alleen gróte jongens mogen naar
school."
Reg keek me maar eens aan, maar zei
verder niets. Hij begon dat naarschool-gaan nu toch een heel bedenkelijke geschiedenis te vinden!
De juffrouw moest elke leerling afzonderlijk in ontvangst nemen. "Dat kostte
nogal wat tijd en van die gelegenheid
maakte oom Niek gebruik, eens in een
van de gezellig ingerichte lokalen een
kijkje te nemen. Voor een groot mens
maakten al die kleine tafeltjes en
stoeltjes in de klas een eigenaardige
indruk. Je dacht elk ogenblik, dat je
topzwaar was en dat je erover struikelen zou. „Kijk eens, Reg. wat een mooi
tafeltje. Straks zal jij óók op zo'n
mooi stoeltje mogen zitten."
Reg keek niet eens. Hij liet nu heel
duidelijk merken, dat hij dat naar
school-gaan heel erg had overschat.
„Ik wil naar mama toe", zei hij.
Dat kon hij gedaan krijgen; z'n moeder stond nog in de gang, bij de andere
wachtenden. Zij had Ronnie los gelaten, omdat onze kleine dikkerd toch
geen kwaad kon. en die dribbelde nu
van de een naar de ander. Op z'n
broertje lette Ron helemaal niet meer.
1
Reg daarentegen had het bepaald benauwd gekregen. Ht hield z'n moeder
stevig bij de rokken vast en schonk
geen aandacht aan de lawaaierige
drukte van een anderen kleinen jongen, die het maar reusachtig bleef
vinden, dat hij naar school ging.
Plotseling gaf één der kleinen uiting
aan hetgeen ze blijkbaar allen bezielde. Het meisje gaf eerst een snik,
die werd gevolgd door een huiluithaal
en een noodkreet: „Ik wil naar huis!"
Lieve deugd, dat was het sein voor een
algemene huilpartij. Reg hield zich
eerst flink, maar toen vond hij het
toch ook zó vreselijk, dat hij het ook
op een huilen zette. Ronnie keek hem
verbaasd aan.
„Wat dcet Reg, Ron?"
„Uiïen", antwoordde de tweejarige, die
dadelijk daarna weer wegwaggelde om
IA

naar andere „uitende kindjes" te
kijken.
Gelukkig kwam er nu wat schot in
het aannemen der nieuwe leerlingen.
In de eerste lege klas zat al spoedig
een heel stel kinderen, die allen een
lei en een griffel kregen en op die lei
mochten tekenen. Ron vond dat iets
geweldigs. tVaii de een ging hij naar
de ander ... precies de schoolopziener,
dacht oom "Niek. Eindelijk werd ook
Reg in de klas gelaten. Dat ging met
een heel zoet lijntje. „Zou jij óók zo'n
mooie lei willen hebben. Reg?"
„Een lei?"
De belangstelling was gewekt. Ja, dat
wilde hij wel.
„Ga dan maar mee."
Gewillig aan de hand van de juffrouw
stapte hij de klas in — hij kreeg z'n
lei en z'n griffel en, o wonder, in een
ogenblik was hij vergeten, dat-ie
eigenlijk heel erg verdrietig was.
„U kunt nu wel naar huis gaan", zei
de juffrouw van de school vriendelijk.
„Komt u hem om twaalf uur maar
halen."
„Dat zouden we wel willen", antwoordde tante Cor, die vond, dat het
al aardig laat was geworden, „maar
ik zou dien anderen kleine wel graag
mee willen hebben."
Die kleine was -natuurlijk Ron, die nog
steeds door de klas scharrelde.
„Kom eens hier. ventje", zei de juf.
Ronnie was dadelijk bij haar. Hij
straalde gewoon. Ze hadden allemaal
een lei gekregen — Reg ook — ze werden allemaal in zo'n fijn stoeltje gezet . . . nu was hij dan eindelijk ook
aan de beurt.
Maar och arme! Wat een teleurstelling was dat. toen de juffrouw hem aan
het handje buiten het lokaal bracht.
De anderen hadden allemaal wel een
beet-je gehuild het was een mooi concert geweest maar dat haalde niet bij
het geluid, dat Ronnie in z'n eentje
produceerde, toen de jongeman merkte, dat hij eruit werd gezet. „Hij wil
niet naar uis . . . hij wil naar school...
hij wil óók een lei, net als Leggie."
De kleine driftkop probeerde zich vast
te houden aan de Weerhaken en eerst,
toen tante Cor hem duidelijk had ge—,
maakt, dat hij thuis een lei zou krij-*
gen, lukte het, hem achter op de fiets
te krijgen en hem mee naar huis te
nemen. Daar bleek, d a t . . . Ronnïe al
een griffel had. Die had-ie maar vast
van school meegenomen!
Gelukkig is Ron er nu zo langzamerhand achter gekomen, dat- hij nog een
poos wachten moet, voor hij naar
school mag. En het kan best zijn, dat
als vóór hem eenmaal ook die tijd is
gekomen, hij "het naar-school-moeten
lang niet zo prettig meer vindt. Zeker
is, dat hij dan niet meer over „Bello"
zal praten als hij . . nee, niet Heilo en
óók niet Bergen of Egmond maai'....
Ermelo bedoelt.
Het was ook voor m'n neven en nichten niet gemakkelijk, dit plaatsje'uit
Bello te halen, maar toch waren er
nog verscheidenen, die het goed hadden uitgevist. Die neven en nichten
mijn compliment in de eerste plaats.
En dan, in de tweede plaats die voor
deze goede oplossing de hoofdprijs verwierf.
""
Dit is: Willem de Meijer Jr., j. 10 j.,
Kometensingel 535, Amsterdam-N
Nu ga ik dadelijk naarde derde opgave
over. Daarvan luidde de goede oplossing als volgt:
RAP
1. Snel, vlug:
2. Nachtroofvogel:
UIL
SKI
3. Sneeuwschaats:
TOP
4. Uiteinde:
REN
5. Kippenloop:
OLM
6. Boom:
t
ELS
7. Priem:
SLA
8. Groente:
9. Deel van een boom: TAK

De

bovenstaande heel wat vlugger gaat
dan het beoordelen van een opstel. De
éën behandelde dit — de ander dat gedeelte van de vacantie en elk opstel is
anders. Daar kan ik Ronnie niet bij
gebruiken. Ik kan niet zeggen: hier
Ron, grijp er maar weer één. Dat gaat
niet. Daarom moeten de opstelmakertjes nog een week geduld hebben, voor
ik de prijzen kan toekennen. Ik wil
jullie wél vertellen, dat ik al een paar
heel hoge cijfers heb kunnen uitdelen.
Met een benepen hart geef ik m'n
Nieuwe prijsraadsels
op. Het eerste raadsel tenminste.
Want toen ik het tante Cor voorlegde
en haar erbij vertelde, wat de bedoeling was, gaf zij het dadelijk terug en
zei doodleuk: Dat is me te geleerd —
zoek jij dat zelf mr ar uit. Ik had het
zelf natuurlijk al uitgezocht en ik
moet bekennen, dat ik zelf óók heel
wat keertjes in de war was/.voor ik
het juiste aantal had gevonden En.
toch lijkt het raadseltje heel eenvoudig. Kijk maar:
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De vraag is: hoevele malen staat hier
het woord ARBEID? Je mag in alle
richtingen gaan, maar je mag natuurlijk geen letters overslaan.
Je denkt: een kleine kinderen raadsel.

Maar pas op: Oom Niek voorspelt, dat
hij van vele bolleboffen een verkeerd
antwoord zal krijgen. Met één keer tellen kom je er vast niet!
Om de neven en nichten, die niet goed
tellen kunnen ook een kans (of liever:
twee kansen te geven), doe ik er een
paar beroepraadsels bij. Een mooi beroep heeft meneer E. W. Brannerdum,'
maar er zijn heel veel jongens, die ook
wel het beroep van meneer T. A. Kineip zouden willen uitoefenen. Welke
zijn die beroepen? Inzendingen zo'"
spoedig mogelijk, maar in ieder geval
vóór 11 September aan Oom Niek,
Postbus 100, Amsterdam-C.

De correspondentie
begin ik maar niet zo toevallig met Marie
Halbersma te Nw. Scheemda. Van Marie
kreeg ik een heel lange brief waarin ze
mij over alles-en-nog-wat schreef Ook
zond ze mij een aardige foto, waar Marietje en haar vriendinnen Anje en Hillie.
Pie en Trijntje op Staan. Ik ben echt in
m'n sas met dat kiekje.
Dina Boersema te Oldenzijl stuurde me
ook al zo'n prettig verhaal over Haagstede en Schildmer — over de herten en
over de speeltuin Het kan des zomers met
die regen zo vreemd gaan: Dina was op
reis en kreeg- een paar stortbuien. De
vriendinnetjes, die thuis bleven hadden
geen spatje gehad.
Joltan Willems, Amsterdam. Wat noem JU
vaak. vader? Was het de derde keer al,
dat je instuurde? Bedankt voor het zelfgemaakte raadsel.
Lies-ie Taal. Den Haag. 't Zal mij benieuwen, wanneer dat beloofde zelfgemaakte
verhaal oï gedicht komt!

DE AVONTUREN VAN K A R E L T J E K R A A N
Kareltje Kraan en de muis • Een grappige tekenfilm
Regie en tekst N. J. P. Smit h

•1. „Help, Kareltje.' Een muis!"

Waar zit dat beest nou?

•

Die hebben we zo." .

4 Wacht, ik strijk hem onder die stoel
vandaan

hoofdprijs

voor dit raadsel werd toegekend aan:
Gini Smit. m., 11 j., Aduard.
Thans de Opstelwedstrijd. En nu is
Oom Niek net als de onderwijzer, die
een dag te laat is met het teruggeven
van de, blaadjes papier, waarop...
lang geleden! ... de proefwerken werden opgeschreven. Oom Niek is — en
hij schaamt er zich helemaal niet
voor! — nog niet geheel gereed gekomen met het beoordelen van alle inzendingen. Jullie begrijpt wel, dat het
nakijken van een raadsel als het

5

..Saluut Kareltjt*.
eten!"

ik ga een stukje

Beeld. Jan Lutz

' Was liet maar waar!

Toen was het maar goed, dat de veldwachter aan z'n bedreiging geen gevolg
gaf. maar dat hij de fiets nam en daarop
den vluchté'.ing nazette. Op de fiets loste
hij twee ,schoten in de lucht waarvan
het maanmannetje zó schrok, dat hij in
de greppel naast de weg struikelde en...
bleef liggen, met de takkenbos nog op
„Zeg,
niet
zo
op
je
hakken
neerkomen,
De volle maan scheen zó helder, dat er
z'n
rug.
van liet licht der sterren heel,weinig was zei een kleine ster, toeri het maanmanEn kijk dat werd z'n geluk Door de
te zien. „Wat doeii we ons best weer", netje een beetje zwaar terecht kwam. takkenbos zogen de veldwachter en de
zei het. mannetje, dat altijd op de maan „Doorbuigen in je knieën", zei een grotere
boer het mannetje niet liggen De eerste
zit. ..Die sterren kunnen wel wegblijven ster weer Zo leerde het mannetje, hoe hij reed hem op de fiets voorbij, even later
van de ene ster op de andere moest over— daar zie je toch niets van."
gevolgd door den boer, die nog steeds
„Hoor hém", zeiden de sterren. ..Die en- ' springen en het duurde niet lang of
met, z'n hooivork zwaaide en „houdt den
kele keer, dat Manus vol staat maakt-ie hij was, dicht bij de horizon aan het eind
dief" riep.
een drukte alsof hij d» zon zélf is. En . van de Melkweg. Nu moest hij de sprong
Lang. heel lang bleef het mannetje in
öan dat malle mannetje met z'n ta-kken- naar de aarde wagen. Maar juist toen hij
dié heg liggen en toen hij eindelijk weer
die
laatste
en
grootste
sprong
zou
maken,
bos op z'n rug .. . die heeft nog meer verovereind durfde komen, was de maan al
beelding dan mevrouw zelf . . . He. oude •kwam er een wolk voor de maan en lag
heel wat hoger aan de hemel geklomde
aarde
helemaal
in
donker.
„Dat
is
een
he.er! Je moest eens proberen naar bemen. Nu begreep de kleine takkentoosmooie
boel",
bromde
het
maan-mannetje.
neden te komen — dan zou je kunnen
drager. dat hij eigenlijk heel onvoorzich„Nu zal me die wolk op het laatste ogennierken. dat de mensen heel weinig om
tig was geweest om z'n rustige plekje op
blik nog roet in het eten gooien. Ik zou
je geven. De zon — daar hebben ze wat
de maan te verlaten en toen hij de kans
toch wel graag willen zien, waar ik
aan — die maan waar jij altijd zo op
zag. greep hij dadeliik een manestraal
zit,te hangen, is helemaal niets waard.",, terecht kom"
„Blijft dat lang zo?" vroeg de laatste beet en begon moedig naar boven te
Her. mannetje van de maan verstond
klimmen...
ster. „Als je er maar op rekent, dat ik
alleen maar, dat de sterren hem' uitnodigden eens naar beneden te gaan en da- niet zo mal ben als de maan. Ik kan niet
De sterren waren de volgende avond
hebben, dat je aldoor tegen me aan- heel
delijk was hij daarvoor te. vinden. „Als
dat het maanmannetje
leunt:
daar ben ik te fijn voor ge- weer verwonderd
jullie me willen helpen, zou het misschien
op z'n oude plaatsje zat — precies
bouwd."
wél gaan", zei het oude heertje met z'n
hij helemaal niet was weggeweest. „Als
Gelukkig was net de wolk weer voor de of
takkenbos. „Ik heb al zo lang tegen de
we niet zelf hadden gevoeld, dat hij over
maan
weggedreven
en
toen
het
mannemaan gezeten, dat een beetje beweging
heen was gestapt, zouden we niet
tje naar beneden keek, zag hij, dat hij ons
me wel goed zou doen "
geloven, dat-ie weg was geweest" verzemet
een
beetje
geluk
boven
op
een
berg
Nu. dat wilden de sterren wel eens meekerden de sterren van de Melkweg elkaar
hooi terecht kon komen.
maken: het mannetje van de maan. .dat
„Hoe heb je het op de aarde gehad,
„Maak
je
maar
niet
bezorgd",
sprak
hij
iap ging naar de aarde. Nu, die zou
oude
baas?" vroegen een paar grote sterdaarom tot het onvriendelijke sterretje. ren vriendelijk.
van een koude kermis terugkomen!
„Is de reis nogal beval„Ik
ben
al
weg."
De sterren kregen zulk esn plezier, dat
Heb je er nog wat beleefd?"
Op hetzelfde ogenblik waagde hij z'n len?...
ze een- dansje maakten en er \vareu er,
Toen schraapte het mannpt.ie-op-delaatste sprong.
die een heel eind ver sprongen om dat
maan zijn keel — hij schoof dé takkenbos
wee te maken. En de mensen, die toe- Het had maar heel weinig gescheeld, of
beetje rechter zodat hij zelf gemakhet maan-mannetje was in een sloot naast een
vallig naar de hemel keken, zeiden tegen
kelijk lag en zei: „Kinderen... dat is ééns
die hooiberg terecht gekomen en juist op maar
elkaar, dat er een ster was gevallen.
-nooit meer. Toen ik eenmaal daar
het laatste ogenblik kon hij zich zo wen- beneden
Het maan-mannetje stond met veel moeite
was. werd ik eerst door een wild
den, dat hij toch nog in' het hooi viel. dier op vier
op en rekte zich eens uit. Dat had-ie
poten aangevallen. Alsof dat
Daar merkte hij pas goed, van welk een nog niet genoeg
nodig, want hij kon heel goed merken,
was verscheen er een
geweldige hoogte hij was gekomen. Hij beest op twee poten,
Öat hij heel lang gezeten had. „Als jullie
dat met een lange
veerde
wel
zes
keer
terug,
voor
hij
stil
lag.
roe nu een beetje willen helpen, zal het
slurf zwaaide en dat me wilde grijpen.
„Hè-hè
dat
viel
nog
niets
mee",
mom"el gaan'', zei hij tegen de sterren. ..Ik
Een ander beest — ook al op twee poten
zou wel op een manesiraal naar beneden , pelde het mannetje. Wat een vreemd ge- . wilde me tegenhouden en kwam me op
zicht had die maan anders, zo van de een paar wielen na — zo vlug als het
kunnen gaan, maar als er een wolk komt,
aarde af. Hij gunde zich echter niet veel licht. Dat beest braakte vuur en alle
dan ben ik zuur. Ik ben ook bang, dat
tijd om daar lang over , de prakkizeren.
ik een beetje te vlug beneden zou zijn."
krijsten zó afschuwelijk, dat ik
Hij was nu op de aarde — nu wou hij beesten
„Ga. over de Melkweg", zeiden de sterren.
koud van werd. De angst zit me nog
alles eens van heel dichtbij bekijken en er
..Daar stap je van de een op de ander —
in m'h benen... nooit, neen. nooit ga ik
öan kan je net zo hard lopen als je zelf .dadelijk liet hij zich dan ook van de meer, op die aarde kijken. Met moeite
wilt."
berg afglijden. Was dat nu de aarde?
heb ik mezelf kunnen redden... de halve
..Dat is best", antwoordde de kleine maan- Liep hij nu heus op donkere grond? Het nacht heb ik moeten klimmen om weer
man. Hij nam zijn takkenbos op de schou- mannetje nam een handjevol op en
op tijd binnen te zijn. Die aarde... zij is
stak het in de mond. Nee, lekker was dat
der en stapte op de eerste ster overv Eerst
niet waard, dat het licht van de maan
niet. De kleine stond te proesten en te haar
kostte het lopen hem heel veel moeite,
bestraalt "
blazen — zó erg, dat er een hond begon
omdat het mannetje dat in lang niet had
Gelukkig dacht de maan er zelf anders
gedaan, maar weldra sprong hij als een
te blaffen. Dat was voor het mannetje, over.
Maar hoewel de .sterren na die reis
schooljongen zo vlug van de ene ster op dat altijd tegen de maan aangezeten had, nog meermalen
hebben geprobeerd, het
de andere.
/
iets heel bijzonders en dadelijk ging hij «man-mannetje ertoe te brengen- op reis
op het geluid af. In stomme verbazing te gaan — zó dwaas hebben zij hem nooit
keek hij naar de grote waakhond, die gekregen. ..Ik houd me aan m'n rustige
Vervolg van pag. 14
woedend blafte en hevig aan zijn ketting plekje... hier heb ik het goed", antwoordJantien Appelmelk, Meppel. Ja,.jullie wintrok.
de het mannetje steeds weer. En dan
nen het maaibok maar net aan! En
Zo iets vreemds had het maanmannietje volgde vast en zeker het verhaal van de
Oom Niek wint het weer met het vernog hooit gezien. Toen hij evenwel te gruwelijke nacht en van de angsten, die
schil. Bon scheelt met z'n oudste zus 18
dicht in de buurt van de hond kwam. deed hij had uitgestaan. toen hij een bezoekjaar.
4ie een uitval naar zijn magere benen
aan de aarde bracht.
Janny Ie Roy te Zuidzande is altijd nomen
hapte er et n flink stuk uit. De
mer één van haar klas geweest. Ze had
kleine gaf een schreeuw en zette het op
dan ook een „knalrapport" Tegen zo'n
een lopen, terwijl dé hond maar pijdig
knap meisje durft oom Niek wel wat zegaan z'n ketting bleef rukken en
de
r==- -lp/' - C ,-pF 2 ei £/>*<?*ƒ
gen. Want* ze schrijft me over een' boek
boer wakker Blafte.
zónder den schrijver te noemen. Nu heb
„Er is onraad, Trijn", zei de tooer tegen
ik wel eens gemerkt, dat heel veel jonz'n vrouw. „Hoor Carro eens te keer
gens en meisjes boeken lezen, zonder dat
gaan!"
ze weten.. wie dat boek h.eeft geschreven.
Dadelijk schoot de eigenaar van de boerZo iets mag nommer één van de klas
derij, die natuurlijk dacht, dat er dieven
niet overkomen en
anderen.ook niet.
waren, een broek aan — hij greep een
Als je een boek leest, rnoet je zonder
hooivork en ging 'naar het erf om te
terug te kijken dadelijk titel én schrijver
onderzoeken wat er aan de hand was.
kunnen noemen, als je dat wordt geJuist kwam hij bij de schuur, toen hij
vraagd.
het mannetje zag hollen. „Houdt den
Juni je v'.d . Berg, te Bedum zou met een
dief", schreeuwde de boer uit alle macht.
troostprijs tevreden zijn. Ik ben blij. dat
Het mannetje wist natuurlijk niet, wat
ik het weet. Jantje. Maar hoe zou je nu
de boer bedoelde, maar het begreep wel,
een troostprijs kunnen krijgen, als je de
dat het wederom niet veel goeds had te
raadsels niet instuurt? Dan komt je brief
verwachten en het liep daarom maar zo
niet eens bij de goede oplossingen te ligvlug als het kon. Eerst over weilanden —
gen waar Ronnie de troostprijzen uit
over hekken en door hagen — toen op
trekt Ik vond het leuk; dat je Amsterde grindweg, die naar de stad voerde. En
damse tante en oom Niek het eens steeds galoppeerde de boer met z'n hooiWaren.
vork achter hem aan. Want de boer, die
tienny Kenther te Blijham zou geregeld" het mannetje met z'n takkenbos zag
"iet oom Niek willen' corresponderen.
lopen, dacht niet anders, dan dat hij reeds
Jammer genoeg
heeft oom er geen tijd
bestolen was en dat de dief nu al z'n best
1
voor, geregeld aan alle neven en nichten
deed. de buit in veiligheid te brengen.
^(^tofey^
Maonderlijk brieven te schrijven.
Plotseling verscheen er een nieuwe vijand
betje Toering te Buitenpost. Oom Niek
op de weg. Het was de veldwachter van
Sooit de postzegels niet weg. Hij hééft er
het dorp, die z'n ronde deed en die door
al
een klant voor — óók voor t.b.c.-behet geschreeuw 'van den boer was opges
trijding.
schrikt. Dadelijk zette de veldwachter zijn
•Kees Thuysman te Arnhem heeft nu wel
ïiets tegen een hek en stelde zich verdekt
êezien., dat in de vacantie de zaken geop, toen hij hoorde, dat de dief en z'n
hoon doorgingen. Het ging nogal met dat
achtervolger .in zijn richting kwam. Och.
ra
Pport Werk in de zesde klas alles één
och, wat moest dat arme maan-mannetje
Puntje op. Dat kan best. Als je dan voor
lopen. Daar was het springen over de
Corresponderen willen:
taal een 5 krijgt, maak je er bij het vol- sterren nog kinderspel bij. Gelukkig liep
rapport een 6 van. Ik zal nog eens
Rietje van Velzen, m., 13 j., Zaagmode boer lang zo hard niet als hij en de
, wat ik met de foutentekening doe. afstand tussen de twee werd steeds grolenstraat 141c, Rotterdam; Anny Ham1
* complimenten aan Dirk.
ter, toen plotseling de veldwachter voor
mink en Anny Jalink, m„ 15 j., KoldVan Leny van Wijk te Dreischor kreeg
straat 20; Almelo; Freddy Brink, j.,
hem stond. „Sta of ik schiet
politie!"
* een leuke babbelbrief. Die spaarpot is zei de veldwachter veel harder dan nodig
14 j., Nepveulaan 72, Zeist; Liesje
a
was.
een jaar haast niet te tillen. Je werkt
Taal, m., 15 j., Rietzangerlaan 30, Den
Voor een mooie zaak. Leny.
De kleine maanman verstond helemaal
Haag; Marietje van Meenen, m., 13 j.,
*<»t slot voor allemaal: de groeten van
niet wat de agent zei, maar rende rakeOOM NIEK.
lings langs die nieuwe hindernis heen.

Hef avontuur van het
MANNETJE-V AN-DE-MAAN
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Het speelhuisje
Bij de boerderij van boer Dijks stond
een oud tuinhuisje. Het werd door de
kinderen Elly en Loesje dikwijls als
speelhuisje gebruikt. Rina en Willy,
de vriendinnetjes kwamen er graag.
Elly zat naast Rina en Loesje naast
Willy. Ze woonden een eind van
school. Om 8 uur gingen ze altijd weg.
Nu ook weer. Moe had gezegd dat de
vriendinnetjes mochten komen. Op
school zeiden ze het. Toen de school
uitging liepen ze vlug naar huis.
Moe'stond al uit te kijken. Vader was
op het land. Elly moest vader gaan
halen. Loesje moest de tafel dekken.
Toen ze gegeten hadden brachten ze
alles naar het huisje. Ze mochten
Elly's serviesje gebruiken. Moe hielp
hen bij het inrichten. Toen alles
klaar was kwamen Rina en Willy. Ze
speelden moedertje. Toen zei moe dat
het tijd was om naar huis te gaan.
„Hé moe," zei Elly, „nu al?" „Ja," zei
moe, „het is al zes uur." De vriendinnetjes gingen naar huis. Elly en
Loesje brachten hen een eindje weg.
Ze hadden prettig gespeeld.
Annie Slikkerveer, m. .10 j.
Dortmondstraat 50 b.
Rotterdam-Zuid. -

-v-r*

,^£»^H''''^y-*

CORRESPONDEREN EN RUILEN
Paradijslaan 131 C, Rotterdam.
Jongens en meisjes, die willen corresponderen, kunnen zich nu rechtstreeks
tot bovengenoemde neven en nichten
wenden. Wie in deze rubriek wil worden opgenomen, schrijve aan
OOM NIEK,
- Postbus 100, Amsterdam—C.

deze tentoonstelling onder deskundige
rondleiding. Verzameld wordt orn 16.45
uur voor het museum.
Aanmeldingen vooraf onder gelijktijdige betaling van de deelnemersprijs
ad ƒ 0.20 bij het N.V.V. District Amsterdam, Frederiksplein 14 of Reisbureau „Vreugde en Arbeid", Leidseplein.

-•••: . •

Operettevoorsteüing
te Utrecht

MET „VREUGDE EN ARBEID" ER OP UIT

Reizen en vacanties
Naar Zandvoort
Kaarten a ƒ 0.55 p.p., verkrijgbaar bij
..Vreugde en Arbeid", Leidseplein, Amsterdam en N.V:V.. District Haarlem,
Kruisweg 74; rechtgevende op rijwielstalling:, bad en één consumptie en alle
aan het bad verbonden comfort.

Boottochten vanuit Rotterdam
Iedere Zondag naar Amerongen.
Vertrek 7 uur v.m.. vanaf het Maasstation, terug te Rotterdam om 9 uur
n.m. Do deelnemerspri.is voor kinderen
t/m 13 jaar bedraagt 50 cent. voor per
sonen boven 13 jaar ƒ 1.—. Brood meenemen. Aanmeldingen en nadere inlichtingen: N.V.V. District Rotterdam,
's-Gravenciijkwal 95, Rotterdam.

Verblijf

te Assen

Parkhotel: warm en koud water. Voor
leden van het N.V.V. ƒ 3.50 p.p. p.d.,
minimum 3 dagen
Aanmeldingen 1vooraf uitsluitend „Vreugde en Arbeid' . Leidseplein.

Reizen TroeLstra-oorden
Reis l: Verblijf van 7 dagen te Egmond
aan Zee van 31/5 tot en mfct S/a elke
Zaterdag. Prijs p.p. ƒ 17.50.
lleis 2: Verblijf van 7 dagen te Beek-,
bergen bij Apeldoorn van 1.7/5 tot, en
met 13/9 elke Zaterdag. Prijs p.p. ƒ 17.50.

Voor nadere Inlichtingen wende men
zich rechtstreeks tot onze Natuurvriendenhuizen of Amstel 224—2'26 en Reisen Inlichtingen-bureau, Leidseplein te
Amsterdam.
;
De aandacht wordt er op gevestigd, dat
„Avegoor" te Ellecom en „Morgenrood"
te Oisterwijk. dit jaar niet ter beschikking zijn.

Daguitstapjes enz.
30 «ngnstns: Bezoek aan de tentoonstelling „In Holland staat een huis".
Deelnemersprijs met inbegrip van rondleiding slechts f 0.20. Vooraf aanmelden
bij de bekende adressen en N.V.V.. District Amsterdam. Frederiksplein 14.
30—31 Augustus: Fietstocht naar OverHollaiid te Nieuwersluis. Vertrek 15.30
uur van Leidseplein; terug Zondag 31
Augustus om 18 uur.
Overnachtingskosten ƒ 0.60; voor eten
en drinken dient zelf gezorgd te worden.
C September: Bezoek aan de tentoonstelling „In Holland staat een huis". Zie 30
Augustus.
0/7 September: Weekeind-uitstapje naar
„Ons Honk". Per £iets of trein. Tezamen met de kameraden uit Utrecht,
Amersfoort en 't Gooi. Overnachtingskosten f 0.60. Bij voldoende deelname
wordt bij Inlevering van de 'benodigde
distributiebonnen de maaltijd tegen
kostprijs verzorgd.
Kosten, ontbijt en koffiemaaltijd ongeveer ƒ 1.—. alles Inbegrepen. Voor attracties zoals muziek enz., zal geborgd
worden

Zomerhuisjes te huur
Voor verblijf op de Veluwe zijn te huur
m de directe omgeving' van Apeldoorn,
twee geheel gemeubileerde houten huisjes. Beide huisjes zijn nog slechts beschikbaar vanaf halt September. Huur- '
prijs voor de tweede helft vatT September bedraagt voor ..De Eekhoorn"
f 22.50 en voor „De Woudduif" f 30.—
en voor de hele overige maanden daarna
resp. ƒ 25.—: en ƒ 35.—. Nadere inlichtingen zijn te bevragen bij het Troelstra-Oord te Beekbergen of Amstel 224—
•226. Amsterdam.

Volgeboekte perioden Troelslraoorden en Natuurvriendenhuizen
Men wordt erop attent gemaakt, dat het
Hxmehuis te Havelte van 14 op 15 September a.s. bezet is. Voor Over-Holland
te Nieuwersluis en Krikkenhaar bij Al- •
melo zijn in Augustus nog enkele plaatsen vrij.
De bezoekers van het Troelstra-Oord te
Beekbergen kunnen thans gebruik maken van een ingestelde autobusdienst
vanaf het station Apeldoorn naar Beekbergen tot halte Troelstra-Oord.

Tentoonstellingen.
„In Holland staat een huis"
Voor leden van het N.V.V. en hun
huisgenoten werd een gunstige regeling
getroffen aiet het Stedelijk Museum te
Amsterdam voor het bezoek aan genoemd museum en de tentoonstelling
„In Holland staat een Huis".
Terwijl m normale gevallen de entreeprijs 5O cent bedraagt, genieten deleden
van het N.V.V. en hun huisgenoten een
reductie van 50 pet., waardoor reeds voor
35 eer.- unet inbegrip van 10 cent
entree-"Stedelijk Museum), een bezoek
aan de tentoonstelling gebracht kan
worden. Zaterdags bedraagt de entreeprijs voor georganiseerden slech'p 20
cent totaal; dezelfde regeling geldt voor
bezoek aan de tentoonstelling ,,Pro Arte
Christiana" in dit museum.
De tentoonstelling is geopend dagelijks
van 10—17 uur, des Zondags van
12.30—17.00 uur.
Elke Zaterdag t/m 27 September a.s.
organiseert het District Amsterdam van
het N.V.V. in groepsverband bezoek aan

Er zijn weer nieuwe

Op Zaterdag 6 September a.s. in de
Stadsschouwburg te Utrecht, aanvang
7.30 uur n.m., zaal open 7 u u r .
De „Haagse Operette" (dir. Walter
Triebefi voert de operette „Lentelucht"
(Frühlingsluft) van Josef Strauss op,
aan welke uitvoering* een groot aantal
bekende artisten hun medewerking verlenen.
De toegangsprijs bedraagt f 0.70 voor
georganiseerden en ƒ 1.— voor ongeorganiseerden, alles inbegrepen, terwijl
bovendien voor werklozen een beperkt
aantal kaarten a ƒ 0.10 beschikbaar wordt
gesteld.
Kaarten verkrijgbaar bij N.V.V., District
Utrecht, Oude Gracht 245: Boekhandel
Arbeiderspers; de secretariaten der aangesloten organisaties; Sigarenmag. Pallieter. Beethovenplein 1; Steenweg 21.
Nachtegaalstraat 56: Sigarenmagazijn
Donkers, Gansstraat 3b, allen te Utrecht
en 's avonds aan de zaal.

'„Westphaals-Nederrijnse

Kunst"

Schilderkunst. Grafiek en Beeldhouwkunst. Deze tentoonstelling, welke van
2 Augustus tot en met 14 September in
het Rijksmuseum te Amsterdam gehouden wordt, is op vertoon van lidmaatschapsbewijs voor leden van het N.V.V.
toegankelijk tegen de speciale prijs van
ƒ 0.25 per persoon. Geopend op werkdagen van "10—17 uur. s Zondags van
13—17 uur. ingang Hobbemastraat.

VrijmetseiaarstentoonsteUing
te Arnhem
Deze tentoonstelling is voor de leden
van het N.V.V. in groepsverband toegankelijk tegen een speciale prijs van
15 cent per persoon.
Aanmeldingen vooraf bij het N.V.V.Districtskantoor Arnhem. Jansbuitensingel 17 (dagelijks van 9—17.30 u u r ) ,
waar ook nadere bijzonderheden zijn te
verkrijgen.

Natuuthistorisch Museum voor de
Veluwezoom te Ve/p
De afdeling Volksontwikkeling deelt
mede, dat er voor leden van net N.V.V.
de mogelijkheid bestaat tegen geredu-

ceerde prijs genoemd museum te bezoeken en wel de helft van de op het
tijdstip van bezoek geldende entree.
De toegangsprijs bedraagt derhalve: gedurende de zomer op werkdagen van
14—16 uur /0.07i; idem des Zondags
van 10—.12 uur f 0.05; voor de overige
uren f 0.12;.
Nadere inlichtingen omtrent de£e bezoeken zijn te verkrijgen bij de Dlstrictsdienst „Vreugde en Arbeid". Jansbuitensingel 17, Arnhem

Nederland bouwt in baksteen
te Rotterdam
Deze tentoonstelling is voor de leden
van het N.V.V. tegen betaling van
slechts l cent in groepsverband toegankelijk. Aanmeldingen van tevoren
bij N.V.V. District Rotterdam, 's-Gravendijkwal- '95

CuLtuurfilmvertoningen
te Den Haag
Voor alle
cultuur-filmvoorstellirigen.
welke elke Zondagochtend om 12 uur
precies onder auspiciën van de Cultuurfilmcentrale zullen plaats vinden in het
Studio-Theater, Kettingstraat te Den
Haag, geldt voor de leden van het N.V.V.
eveneens de bijzondere toegangsprijsregeling, d.w.z. op vertoon van het lidmaatscha'psbewijs kunnen de leden aan
de kassa van het theater tegen gereduceerde prijs toegang verkrijgen in die
zin, dat men een toegangsbewijs zal
ontvangen, dat recht geeft op een
plaats van één rang hoger, dan wa.arvoor men betaalt. De te, vertonen films
worden iedere Donderdagavond per advertentie in de Haagse dagbladen aangekondigd.

Zwemmen
Hierbij wordt bekend gemaakt, dat In
de tot nu toe bestaande zwemregeling
in vele plaatsen één dezer dagen verandering komt. Bij het verschijnen van
dit blad is net derhalve mogelijk, dat
ook in uw plaats daarin reeds wijziging
is gekomen, /.odat u zich tot den plnatselijken V. en A-vertegenwoordiger voor
nadere inlichtingen gelieve .te wenden.'
Ter voorkoming van het zoekraken van
'bondsboek.ies enz bij het zwemmen op
de avonden van Vreugde en Arbeid zullen z. er. n /wftmkaarten worden uitgereikt, zorder welke men vana/ eennader
te oepalen datum «een toegang beef^;
tot de zwembaden Bij de .ngang der
zwembaden kan men vernemen, op
welke wijze men ui het bezit kan komen
van een dergelijke kaart.

Volksontwikkeling bij „Vreugde en Arbeid'
De afdeling Volksontwikkeling van de
Werkgemeenschap van
het
N V.V.
„Vreugde en Arbeid", is bezig met de
voorbereidingen voor het a.s. winterseizoen. Een aantal zeer interessante lezingen en voordrachtavonden, gedeeltelijk
met film' en lichtbeelden, wordt georganiseerd. Daarnaast zullen in vele
districten cursussen en avondscholen
worden gehouden, waar leder gelegenheid wordt gegeven zijn kennis te vermeerderen. Nadere publicaties hierover
volgen binnenkort.
Bij deze terzoekt de afdeling Volksontwikkeling reeds allen, die menen in
staat te zijn leiding te geven aan enige
excursie, cursus, taalcursus, studieclub.

^A-'B-Q-

enz., zich beschikbaar te willen stellen
voor medewerking in de komende winter.
Wil dit werk slagen, dan Is medewerking op ruime schaal van bevoegde
krachten noodzakelijk. Deze medewerking moet voor een groot deel belangeloos zi-jn. Aan hen. die in dit werk een
bestaan vinden, wordt vanzelfsprekend
honorarium betaald
Ook hun, die zelf niet tot medewerking
in staat zijn maar ons adressen kunnen
opgeven van anderen, wordt vriendelijk
verzocht die te willen melden
Alle correspondentie richte men aan de
afdeling Volksontwikkeling van de Werkgemeenschap „Vreugde en Arbeid", Amstel 224—226. Amsterdam.

romans

En, hoe ongelooflijk het ook klinkt in. deze tijd: ze zijn riog nét
zo goed als vroeger en.
exen goedkoop
Dit zijn de nieuwe titels:
F,. M. Huil: DE SHEIK

283 blz.

C I I A K L I E CHAN ZET HET VOORT

284 blz.

E. n. BigKers:
T.i. Fnuiken:
KOND HUT HUIS VAN DEN DOKTER ...
Eilkeina de Roo:

Haast V te bestellen. Voor iets meer dan vier
gulden hebt U ze allemaal: een kostelijke
verzameling boeken, waarmee ge U vele waken
kunt bezighouden!
Wilt ge echter volstaan met enkele deeltjes,
of zelfs met één enkel, geen bezwaar, ook de
kleinste bestelling wordt door ons prompt en
met zorg uitgevoerd. Vult U dadelijk even het
bestelbiljet in? U krijgt het gewenste dan
omgaand thuisbezorgd.

2Sfi blz.

DM MAN VAN- VEERTIG J A A R
J u l i a Frank: DE CIRKICL

283 M*.
2«0 M'/..

Itla Vera SinioiHon: BLANKE BALLAST
E. n. BiKgers: DE ZWARTE KAMEEL ...
H. CARLISI.E: MOEDEIUIART
Plet Bakker: HET GEHEIM VAN DR. LING
11,ja Kltrenburg:
10 P.K.. Hl"}' LEVEN DER AUTO'S

28.»
288
284
2j!)

AIIIÜI van Gogh—Kaulbarh: RIKA
28i bl/..
terwijl wij van (Ie vroeger verschenen delen iiug
uit voorraad kunnen leveren:
lilx.
M/..
blz.
blz.

2fi4 bl/.

Kif omvangrijke, stuk voor stuk goede en boeiende,
romans, die voorlopig nog: verkrijgbaar zijn voor
de ongelooflijk lage prijs van 371 cent per deel:

B Of K E N B E D R I J F N. V. DE A R B E I D E R S P E R S

37 2

l

slechts

cf. p. deel!

BOERENBEDRIJF N.V. DE ARBEIDERSPERS

BESTELBILJET
Ondergetekende wenst te ontvangen van de A.P.-Boekhanclel
of van den A.P.-agent te
of rechtstreeks van
Boekenbedrtjf N V De Arbeiderspers, Hekelveld 15, Amsterdam:
een compleet stel van elf A.B.C.-romans voor ƒ4.121 of
ex. E. M. Huil: De Sbeik.

ex. E D. Biggers: Charlie Chan '.et het voort.

ex.
ex
ex.
ex.
ex.
ex
ex.
ex.
ex.
Naam:
Adres:
Woonplaats:

J. Franken: Rond liet huis van den dokter.
Eilkeina de Roo. De man van veertig jaar.
Julia Frank: De Cirkel.
Anna van Gogh-Kaulbach: llika.
Ida Vera Simonton: Blanke Ballast.
E. D Biggers: De zwarte kameel.
H. Carlisle: Moerterbart.
Piet Bakker: Het geheim van Dr. Line.
llja Ehrenburg: 10 P.K., het leven der auto's.
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