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STEEN VOOR STEEN - zo is Nederland gebouwd
Zie blz. 3, 6, 7 en

LIJN
Door een vergissing is vorige week
onder het artikel ,,De Grote Lijn" de
ondertekening weggevallen. Het .artikel was van de hand van den bestuurder Bax, propagandist van de
Landarbeidersbond.

Antwoord aan een lezer, — over
arbeidersbelangen, hoofd- en handarbeid — wat is „het bedrijfsleven"?

en lezer verwijt ons, dat wij materialistisch zijn ingesteld, omdat
we onlangs schreven, dat het de taak van de vakbeweging
is te zorgen, dat de belangen van de arbeiders behartigd worden.
Dat is, zo zegt hij, een uiting van* puur groepsegoïsme en daarom
volledig in strijd met het socialistische ideaal. Want, zo gaat hij
verder, wij moeten de belangen nastreven van hei geheel en zijn
conclusie luidt, dat het de taak van de vakbeweging is de nadruk
te leggen op het beginsel,, en de belangen te behartigen van allen,
die bij eerlijke arbeid zijn betrokken, onverschillig of het werk*
gevers of werknemers, confessionele of niet*religieus georganiseerde
arbeiders en of het vijanden of vrienden zijn.
Dat is een hele mond vol, maar wordt daarmee in wezen méér
gezegd dan er in onze weinige woorden lag? Wie onder „arbeiders*
belang' alleen verstaat-de oude vraag naar wat korter werktijd en
wat hoger loon, die ziet. evenals voorheen, de strijd van de arbei*
ders te klein. Ook vroeger was de arbeidersbeweging geen mate*
rialistisch verschijnsel, doch eenvoudig een uiting van de levens*
'drang van dat deel van de bevolking, dat voordien geen aanspraken
dorst en mocht maken op het leven, dat een ieder toekomt.
Men beschouwde die bevolkingsgroep immers maar als „arbeiders"
en dat betekende: mensen, die genoegen moesten nemen met een
minimaal inkomen en een slecht leven. Als arm mens mo^f men
op. niet meer aanspraak maken! Het was de grote massa van het
volk zo ingeprent, dat zij het als een natuurlijke toestand be*
schouwde in armoede en zorg te leven.
Aan die blinde en redeloze aanvaarding van het lot heeft de
arbeidersbeweging een eind gemaakt Het ligt voor de hand, dat
daarmee de stoffelijke welvaart van het merendeel van ons volk
belangrijk groter is geworden. Maar is dat een uiting van materia*
lisme? Neen, want het is niet meer, dan voldoen aan de normale
verlangens van ieder mens. Of ontzegden soms de andere
burgers, die zo smalend afgaven op arbeiders*materialisme, zichzelf
een behoorlijk levenspeil? Iedereen weet wel, dat dit niet het geval
was. Maar wat men voor zichzelf onmisbaar achtte, dat heette bij
-den arbeider „materialisme", „mateloze zucht naar luxe", .enz. En
dat. terwijl die welvaart toch nog maar binnen heel bescheiden
grenzen bleef!
Dat is de stoffelijke zijde van de arbeidersstrijd geweest, maar welk
een geestelijke verheffing is er mee gepaard gegaan. Lazen arbejders
vroeger belangrijke boeken? Deden zij hun uiterste best om hun
kinderen verdef te laten leren? Hadden zij deel aan het geestelijk
léven van het volk? Zijn zij niet vrij gekomen van de verstomping,
die voorheen het alcoholisme bij grote delen van de arbeiders*
bevolking teweeg bracht? Is de misdadigheid niet verminderd?
Ziedaar alle gevolgen van een geestelijke opbloei van hét volk; een
geestelijke opbloei, die samenhing met do> vooruitgang in -welstand
en die eerst mogelijk werd doordat de welvaart toenam. Als wij dus
spreken over arbeidersbelangen, dan zijn dat geenszins belangen,
die slechts op stoffelijke verbeteringen gericht zijn. Integendeel, de
' arbeidersbelangen omvatten het volle léven en dus alles wat zowel
in geestelijk als in stoffelijk opzicht nodig is voor de ontplooiing
van den mens.

n nu de vraag: wat zijn in het bijzonder ar&e/dersbelangen? De
lezer, die ons de bovenaangehaalde brief schreef, beschouwt
blijkbaar nog altijd als arbeider alleen den man, die handarbeid
verricht in loondienst. In die redenering zitten vele fouten. Laten wij
eerst eens even afrekenen met het onderscheid tussen handarbeid en
hoofdarbeid. TMiemand kan werken zonder hoofd en evenmin zonder
handen, Voor iedere arbeid is vakkennis en gezond verstand nodig.
Een man, die niet bij zijn arbeid denkt, zal nooit de kost verdienen,
om het even of hij een zakkendrager, dan wel een professor is.
Een professor, die geen handen heeft om een pen vast te houden,
of die in een laboratorium geen onderzoekingen kan verrichten, -is
niet bruikbaar, al is zijn hoofd nog zo goed.
Zelfs een bankier, die meestal wordt genomen als het type van een
man, die met zijn handen helemaal niet werkt, zou geen telefoon
kunnen bedienen als hij geen handen had. En wat nog veel belang*
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rijker is, hij zou zelfs geen handtekening kunnen zetten, wat geen
kleinigheid is, want een bankier of een groot zakenman in het
algemeen, wiens handtekening mankeert, is eigenlijk niemand....
Misschien zullen lezers hierover lachen en het spitsvondigheden
noemen. Maar laten zij er dan maar eens over nadenken. Wij
beweren, dat er geen onderscheid bestaat tussen hoofdarbeid en
handarbeid. Of men op een kantoor zit en daar een pen of een
schrijfmachine hanteert, of dat men buiten op een bouwwerk zit
en daar een hamer m de handen heeft, het maakt geen verschil.
En of men een bedrijf leidt, dan wel de orders van den bedrijfs*
leider uitvoert, het is alles arbeid zonder enige toevoeging. Dat de
arbeid van deri enen mens belangrijker is dan van den andere, zal
niemand ontkennen, maar dat ieder, die een taak vervult in het
maatschappelijk leven, arbeider genoemd kan worden, is ook niet
te ontkennen. Daarom zou hef goe-d zijn. wanneer het woord
..arbeider" -werd verheven tot eretitel, in plaats van te worden
gebruikt als een aanduiding met een min of meer minderwaardige
klank.
é behartiging van de arbeids* of arbeidersbelangen moet alle
mensen omvatten, onverschillig hun overtuiging en ook onver*
schillig of het vrienden dan wel vijanden zijn; daarover zal wel
geen verschil van mening bestaan. De vakbeweging omvat juist nu
voor het eerst leden van de meest uiteenlopende opvattingen op*
religieus gebied en maakt geen onderscheid tussen hen. Dat is een
belangrijk winstpunt. Evenmin kent de vakbeweging een onder*
scheid tussen vrienden of vijanden, zij kent slechts arbeiders en
treedt voor die arbeiders in het krijt; — zij is een uiting van hetgeen
onder die arbeiders leeft
Die arbeidende mensen gezamenlijk voelen zich steeds meer ver*
antwoordelijk voor de gehele gang' van zaken in de samenleving.
De loontrekkers maken aanspraak op een groter invloed op het
.bedrijfsleven, maar weten dan, ook dat zij mede^dragers van de
verantwoordelijkheid zijn. Ook dit is een verschijnsel, dat een streep
trekt tussen de toekomst en het verleden. Onlangs schreven wij
ever de nieuwe maatregelen ter verbetering van de sociale positie
der arbeiders; maatregelen, die betaald worden uit de opbrengsten
van de ondernemingen.
Hef weekblad „De Zakenwereld" haalde enkele zinnen uit ons
artikel aan en zette er boven: „Het bedrijfsleven lastendrager". Nu
werd vroeger onder bedrijfsleven meestal verstaan de gezamenlijke
ondernemers. Het bedrijfsleven was eigendom van en zorg voor die
' ondernemers en daarom vereenzelvigde men Vaak die twee
begrippen. Als er werd gesproken van het bedrijfsleven, dat de
la'sten draagt, werd daarmee bedoeld: de ondernemer draagt de
lasten. Doch dit begrip is verouderd. Het bedrijfsleven, dut is de
arbeid "van alle mensen gezamenl'ik op het gebied van productie.
verwerking, handel en kleinverkoop. In feite dus de voortbrenging
en de verwerking van alle door de arbeid geschapen waarden en het
is duidelijk, dat er geen andere l^tendrager kan bestaan dan dat
bedrijfsleven, maar dat men met meer de ondernemers en bezitters
gezamenlijk moet aanduiden als „het bedrijfsleven". Het gaat thans
om een billijke verdeling van alle lasten en lusten over het gehele
volk.
De jongste verordening, die de uitkering van dividenden in sterke
mate beperkt, is weer een verdere stap op de weg naar deze even*
redige verdeling van de opbrengsten, want daardoor wordt de
mogelijkheid om ondernemingen te gebruiken als winstpomp verder
beknopt, hetgeen aan de arbeidskrachten in het bedrijf ten goede
zal komen.
Wanneer wij op het ogenblik dus spreken van arbeidersbelangen,
dan spreken wij over alle belangen van den scheppenden en den
arbeidenden mens. Het is de taak van het N. V. V deze zienswijze
tot gemeengoed te maken van het gehele Nederlandse volk.
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Hooidredacteur van het algemeen gedeelte van „Arbeid" is: C. F. Roofsenschoon. Amsterdam. Voor de inhoud der inlegbladen zijn verantwoordelijk
de daarop vermelde redacteuren.
Voorplaat: Foto A.P.-archief.
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ederland bouwt in baksteen!"
roept Rotterdam en het laat, ten
N
bewijze van die stelling, in Boymans

me.er dan 400 foto's en schilderijen
zien.
„In Holland" Staat Een Huis" zingt
Amsterdam en het stelt in het Stedelijk Museum... binnenhuizen uit de
laatste anderhalve eeuw ten toon.
Zo laat Amsterdam de binnenkant,
Rotterdam de buitenkant zien van
datzelfde Nederlandse huis, dat ons
zozeer ter harte gaat. Beide tentoonstellingen vullen elkaar aan. Maar zij
zijn beide, jammer genoeg, zo onvolledig, dat zij zelfs in onderlinge aanvulling toch nog niet bevredigen. Amsterdam geeft te veel historie, Rotterdam te weinig inzicht. Amsterdam
geeft veel dingen, Rotterdam veel
foto's, alléén maar foto's, enkele maquettes, wat tekeningen en schilderijen.
Wij zoeken bij alle tentoonstellingen
allereerst: den mens. In Amsterdam
kunnen we dien mens vrijwel raden,
soms bijna reconstrueren. Op zulke
stoelen, op zulke sofa's, in zulke bedden horen ^ülke mensen. Maar bij de
deftige me'ubels van het Amsterdams
Stedelijk Museum horen uitsluitend
deftige mensen. De eenvoudige Nederlander van 1800 tot 1940 komt er niet
onderdak. In het Holland van de Paulus Potterstraat staat voor hém geen
huis. Boerderijen en arbeiderswoningen . . . ze zijn in Holland niet te vinden schijnbaar.,..
En hoe is het bij de baksteen? In
Rotterdam laat men wel enkele goede
oude boerenwoningen van buiten zien.
Enkele mooie Groningse boerderijen,
uit Bedum, Midwolde, Scheemda. Usquert en Wipdum. En er zijn enkele
heel goede tekeningen van Friese
boerderijen van S. J. v. d. Molen uit

N.V.V.-LEDEN
nebben toegang tot de tentoonstelling „Nederland bouwt in baksteen" tegen betaling van slechts
één cent. Wij hopen, dat vele
bouwvakarbeiders, tekenaars en
anderen, die de Nederlandse
bouwkunst ten harte gaat, de tentoonstelling zullen bezoeken.

Hesens, Deersum, Kempens, Beetgumermolén< Wytgaard en Schilkampen.
Maar met twee boerderijen-aquarellen
van J. Verheul, die iets van ZuldHolland laat zien en vier tekeningen
van Jan Jans, die ons Twentse boerderijen toont, is dat dan toch al r .et
voornaamste op landbouwgebied. Er
zijn maar heel weinig moderne boerderijen hier door een foto vertegenwoordigd.
Er zijn veel meer landhuisjes en
buitenplaatsen. Blijkbaar beschouwen
de meeste architecten deze lustoorden
voor vacantie-vierende of van het
buitenleven genietende rijke lieden als
belangrijker voor hun architectonisch
kunnen dan de boerderij.
Bij het bouwen van boerderijen
moeten zij zich ook dienstwillig aansluiten bij de alledaagse practijk van
de strijd om het levensonderhoud. En
zij moeten oog en hart tonen voor de
schone tradities van de Nederlandse
boerenwoning. Bij de landhuisjes mogen zij onbezorgd spelen met het materiaal, „als het maar wat aardigs
wordt". Bijvoorbeeld een huisje ender
~een grote rieten kap, dat tegen een
duintop ligt aangevlijd als een jager
op de loer of een soldaat in een dekking, met juist even de helm er boven
uit, zodat een 'verre blik uit de glazen
ogen van het huis, uit de ramen, nog
juist mogelijk is over de verre zee
Aardig, heel aardig. Zelfs waar archi-

Gevels met decoratieve golvingen, torens en „mooie" raampartiien van architect
M. de Klerk, Spaarndammerbuurt, Amsterdam. Bruikbaarheid en hygiëne vaak opgeofferd aan de schone schijn van de gevels.
(Foto: A.P.-archief—Breyer).

zo goed van binnen als hun eigen
huis, ook al hebben zij het van buiten, dat wil zeggen: oppervlakkig,
wel eens gezien? Architectuur is niet
het metselen van muren, maar het
scheppen van ruimten. En hoevelen
waren in staat de ruimten van de
onderhavige banken en kantoren te
beschouwen en te beleven? Maar
juist het eenvoudige huis is de beste
propagandist voor de in brede kringen als echt-Nederlands materiaal
weer zo vereerde baksteen. '
Want die grote gebouwen, die ons u U
baksteen-propaganda vertoond worden, zijn voor een belangrijk deel inwendig van beton, Zij dragen de baksteen slechts in zich als. vulling. Of
dragen de baksteen op zich als bekleding, als „behang". De baksteen is
bij vele van die gebouwen slechts als
hulpmateriaal gebruikt, als decoratief
element. Ter ^versiering. Bij vele gebouwen is men geneigd de titel van
Zo toont de baksteen-tentoonstelling de tentoonstelling „Nederland bouwt
van Boymans, die eigenlijk meer een in baksteen" te wijzigen in .„Nederarchitectuur-tentoonstelling-in-foto's
land vlakt met baksteen, maar het
genoemd moet worden, hoe de mens bouwt in beton en staalskelet!
als levende bewoner soms danig mis- Maar in verscheidene kerken en
kend werd dóór sommige architecten. raadhuizen, in Boymans vertoond, ziet
die aardige straat- en pleinwanden men de baksteen weer erkend worden
ontwierpen, maar die wel eens de als 't echte, in het bijaonder Nedereenvoudigste bewoning-eisen uit het landse bouwmateriaal. Het zijn vooral
oog verloren.
de gebouwen van de architecten KropStellig staan daartegenover ook ge- holler en Valk, die ons laten zien, wat
lukkiger voorbeelden. Maar een i n- men met baksteen kan bereiken.
z i c h t in de vorming van de ruimten Hoe vanzelfsprekend sluit de archivan het Nederlandse 'huis krijgt men tectuur, als de bouwmeesters zich
niet. Veel meer
slechts bezinnen
moeite hebben de
op de aard van
. tentoonstellers
dit materiaal, zich
zich getroost ten
op de tradities
opzichte van kervan, de schone
ken en andere
oud-Nederlandse
openbare 'geboubouwkunst aan!
wen, banken en
Welk een echtkantoren. En toch
Nederlands geis het gewone
noegen bereidt de
huis, waarin wij
tentoonstelling
dagelijks verkenier den beschouren, veel belangwer, wanneer hij
rijker voor ons
?ich naar aanleilevensgevoel en
ding van de
voor ons archi'oto's weer de oortectuurbesef dan
spronkelijke gedie meeste grote
bouwen voor de
gebouwen bij elgeest kan roepen,
kaar. Want hoewaar Nederlandse
veel Nederlanders
architecten zulke
kennen de Beurs
prachtige resulvan Berlage, <»et
taten wisten te
gebouw van üebereiken met het
Handelmaatecht-Nederlandse
schappij van K.
materiaal van de
P. C. de Bazel,
baksteen. Ziet
het Utrechtse
hoeveel levender
Prachtige baksteen-architectuur, die bij
Staatsspoorde beste Nederlandse tradities aansluit, deze gevels zijn
gebouw van Van van architect H. W. Vulk in de kerk van als men geen naar
Heukelom precies Haalderen.
(Foto Catalogus Boymans.)
kleur gesorteerde
tecten vertegenwoordigd zijn met gewone woningbouw moet men trouwens vaak een zelfde romantische
speelsheid signaleren.
Neem bijvoorbeeld de woningbouw van
architect Michel de Klerk aan liet
Spaarndammerplantsoen te Amsterdam of de Dageraads-bouw van denzelfde en van architect Piet Kramer.
„Aardige" geveltjes-architectuur, zou
men willen zeggen,, als men let op de
grappig-romantische torentjes, op d€~
golvende, plastische gevels, op de decoratief geplaatste raampartijen.
Maar „verschrikkelijk!" zegt men, als
men die romantische huisjes van de
„Amsterdamse school" van binnen
ziet en als men aan den lijve en aan
den oge ervaren heeft hoe hels donker het zelfs overdag achter de „aardige" Amsterdamse geveltjes kan zijn!

fabrieksstenen heeft gebruikt, maar
als men het weer royaal met de gebakken klei heeft aangedurfd en haar
metselen laat in de levende nuanceringen, die het vuur van de ovens
aanbracht en vooral als men een beroep doet op het aloude ambacht en
weer voor de dag komt met de prachtige en rijke handgevormde steen!
Is het toeval, dat -juist die twee architecten, waarnaar op een baksteen• tentoonstelling — waar echter helaas
geen enkele baksteen . te zien is! —
als vanzelf de voorkeur van den beschouwer uitgaat, omdat zij geheel
voortbouwen op de schone Nederlandse baksteentraditie en steeds toeken naar een zuiver Nederlandse vormentaal, is het toeval dat juist die
beide -architecten het vak van den
huizenbouwer geheel van onderop
leerden, namelijk als timmerman? O,
zeker, er zijn knappe architecten gevormd op technische hogescholen en
op de tekenkamers van andere knappe architecten. Maar waar zou men
eerder en beter het zuivere begrip en
de diepe eerbied voor den ambachts-~
man en zijn eeuwenoude vak leren,
dan aan dezelfde schaafbank, waar
hij ook hu nog zwoegt of op het zelfde bouwwerk, waar hij ook nu :tog
dagelijks zijn vakkennis toont? Hoeveel architectuur toont niet al te duidelijk, dat zij „geboren is op de tekentafel"?
Bij hoe weinig moderne architectuur
gevoelt men nog, dat zij voortgroeide
uit rijke tradities en uit een levend
contact tussen den architect, den
bouwmeester en den eenvoudigen
bouwer, die nog altijd goed zijn vak
verstaat, maar die in veel te weinig
moderne bouwsels de gelegenheid
kreeg om zijn volle vakkennis te ontplooiend Eenvoudig omdat de architecten dachten in buitenlandse vormen en in buitenlandse materialen,
in glas en beton, en de goede oude
Hollandse baksteen verwaarloosden.
En hoe zwelt ons het hart toch van
trots en van warme bewondering, als
wij op deze baksteententoonstelling
zo'n prachtig gaaf stukje metselwerk
aanschouwen! Men verlangt slechts,
dat de tentoonstellingscommissie haar
taak wat breder had opgevat en dat
ze .ons in plaats van alleen maar
foto's van voltooide bouwwerken, ook
wat . . . baksteen had laten zien. En
als zij ons had getoond, hoe Holland
in baksteen bouwt en wat' men zoal
met baksteen kan doen. Als men de
kunst verstaat om dit kostelijk materiaal te hanteren. Men had hier
gaarne een paar metselaars aan liet
werk gezien, men had hier gaarne
een overzicht aangetroffen van liet
ambacht van den steenbakker en
metselaar, men had zich hier gaarne
verlustigd in een meer systematisch
overzicht van de vormentaal van den
baksteenbouwer en iets willen begrijpen van de samenhang tussen materiaal en vormgeving.

Gaarne hadden wij gezien, dat de
tentoonstelling van Boymans meer
had laten zien van die architectuur,
waarin de gewone mens dagelijks verkeert: het eenvoudige huis, de boerenwoning, de winkel en —maar binnen — de huiskamer, het slaapvertrek en de keuken en meer plaats
had ingeruimd aan de volkswoningbouw en de bouw van boerderijen.
Men kan de grote scheppingen van
architecten de volle maat willen
geven, maar toch vooral denken aan
het verband van de bouwkunst met
het volk. En juist dan zal men, in iris
land, telkens moeten steunen op 'iet
echt Nederlandse materiaal, op de
baksteen.
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ver wetten
en burgers

Deze kleine historie van wet en recht
zou nimmer geschreven zijn, wanneer
onze vriend Van der Strop op een
ber-aalAe dag in Januari niet in ie
tocht was ctaan staan om zich daarmee een zware verkoudheid en een
licht griepje tegelijk op zijn hals te
halen. En zelfs dat zou niet voldoende
geweest zijn 's mans wederwaardigheden aan de vergetelheid te ontrukken. Helaas, in- December daarvoor
was het kwik in de thermometer
plotseling tot een heel stuk onder hei
vriespunt gedaald en deze vereniging
van feiten • was het die de direkte
aanleiding Vormde tot een heleboel
narigheid.
De zank zat zo:
Van der Strop had een mooi kanoeitje onder handen, en zou daar, naar
het zich liet aanzien, wel een vaar
maanden werk aan hebben ook.
Het roas echter December. De wind
draaide op een goeie of liever op een
kwaaie dag naar het oosten en daar
lag de boel stil.
Nu was Leiden in last. De baas wilde
wel verder en v. d. Strop wilde dok
wel verder, maar de elementen gaven
. er de brui aan. Er was geen spa ''n
de grond te krijgen.
Een paar weken ging dat goed, maar
toen sat Van der Strop ook aan de
grond, zodat er niets over bleef dan
steun aanvragen. Alleen datiging zo
gemakkelijk niet. Voor steun moet ie
werkloos zijn, en dat was v. d. Strop
nu eenmaal niet. nee, nog werk genoeg, daar niet van.
Ondertussen, van dat werk kon een
mens. zolang de vorst duurde, niet
leven. En daarom zocht v. d. Strop of
er niet wat op te vinden was. En hv
vond er wat op. Van zijn baas, die het
goed met hem meende, kreeg hij een
ontslagbrief — natuurlijk, hij mocht
weer terugkomen als de dooi inc/etreden was. v. d. Strop stapte nu nog
maar es naar „hét steun". Zie je wel,
hij was werkloos. Prachtig. Men zag.
En de steun werd dan ook uitgekeerd.
Afgezien van het feit, dat de steun
een fiks stuk lager lag dan het loon
dat hij gewend ivas, vond v. d. Strop,
dat het nog al losliep op die manier.
Totdat opgemelde griep een streep
door de rekening haalde.
Op dat moment herinnerde v. d. Strop
zich het bestaan van • de Ziektewet.
Dus vroeg hij ziekengeld aan.
De ziekteverzekering gaf hem echter
nul op het request. Hij was werkloos
en al te lang werkloos ook om nog
aanspraak op ziekengeld te kunnen
maken. Ja, maar, zei v. d. Strop, op
zijn beurt, ik ben eigenlijk helemaal
niet werkloos, en hij ainn kalmpjes in
beroep.
De Raad van Bsroep puzzelde • het
zaakje netjes uit. v. d. Strop kreeg
gelijk. Maar toen ging de Raad van
Arbeid in hoger beroep, want die was
het er niet mee eens.
Toen kreeg v. d. Strop weer gelijk.
Want met overneming van de gronden der bestreden uitspraak, stelde ae
Centrale Raad van Beroep vast. iat
weliswaar v. d. Strop een ontslagbrief had, doch dat slechts de feitelijke toestand — en niet onjuiste
schriftelijke verklaringen — de doorslag geven. En de feitelijke toestand
was dat v. d. Strop niet werkte
wegens „onwerkbaar weer", zodat n ij
op grond van' art. 30 der Z.W., aat
zegt daj de verzekering doorgaat
wanneer wegens „weersinvloeden, gebrek aan materiaal en dergelijke omstandigheden" niet gewerkt loordt,
toch zijn ziekengeld kon verlangen,
v. d. Strop voelde zich overwinnaar.
Helaas was er een spelbreker. Want
de „steun" stuurde hem een vordering op z'n dak wegens onrechtmatig
innen van steungelden in tijden nat
hij niet werkloos was geweest. Hei
duizelde v. d. Strop en hij kwam tot
de ontdekking dat het soms heel
moeilijk is om- niet uit te glijden of>
de glibberige paden van Recht en
Wet.

r

MEDISCHE VRAGEN

(Vragen voor deze rubriek ncfite men tot
den medischen medewerker van het
weekblad „Arbeid" Postbus 100. Amsterdam.)

K. v. d. W. te B. Kleding van iemand,
die aan open tuberculose heeft geleden, zal men vanzelfsprekend zo goed
mogelijk mechanisch reinigen en tei"
ontsmetting aan alle kanten aan het
zonlicht blootstellen. Deze voorzorgsmaatregelen zijn in uw geval voldoende, waar de patiënt reeds 20 jaar geleden is overleden.
L. v. Z. te R. Het optreden van een
lichtgeel gekleurde verdikking van het
zichtbare gedeelte van het'wit van het
oog (pinguecula) heeft geen bijzondere betekenis en wordt, evenals het
grijs worden van de haren, als een
ouderdomsverschijnsel opgevat.
A. G. v. D. te R. Een ontstoken tong,
die reeds bijna twee jaar bestaat, nu
eens wat erger en dan weer wat beteri
is veelal een aanwijzing, dat bepaalde
onmisbare voedingsstoffen (waaronder het nicotinezuur, d.i. een van de
stoffen uit de vitamine B-groep, moet
worden genoemd) niet in voldoende
mate door het lichaam worden opgenomen. Misschien wilt u mij uitvoerig
en nauwkeurig schrijven, waaruit uw
dieet bestaat?
J. v. R. te A. Het gemiddelde lichaamsgewicht van meisjes van 17 jaar, die
180 cm lang zijn, bedraagt 59,5 kg.
J. P. te H. Bij asthmatische bronchitis
kan inderdaad hoogtezon zeer gunstig
werken, wanneer tenminste de voeding voldoende kalk bevat (kalkbronnen zijn groenten, melk, karnemelk,
taptemelk, kaas en bruinbrood). Om
dezelfde reden werkt sport in de bui-

tenlucht uitgeoefend', en speciaal' de
roeisport, vaak buitengewoon gunstig.
De inwerking van het daglicht op de
huid verbetert dan de kalkstofwisseling, terwijl bovendien de vatbaarheid
voor „kouvatten" (een echte ziekte
van de binnenkamer!) door het meer
verblijven in de buitenlucht vanzelf
verdwijnt.
«
P. S. te A. Indien de „aandoening van
de dikke darm" bij uw vrouw gepaard
gaat met een minder goede onname
van voedingsstoffen óók door de
dunne darm (wa*t ik niet kan beoordelen, omdat u over de verschijnselen
van haar ziekte niets schrijft), kan
men de komst van een kleintje beter
uitstellen tot de ingewanden genezen
zijn; de voeding van den kleine voor
de geboorte zou dan immers in het
gedrang komen.
D. D. te Z. Uw „kwaal" is rhinitis
vasomotorica, een typisch allergische
aandoening. Allergie betekent letterlijk: anders-werk, dat is in dit geval
bij u een overgevoeligheid van het
neusslijmvlies voor stuifmeel of voor
andere stoffen, die met de ademhalingslucht in de neus komen. Dit
wekt bij u niesbuien op en de afscheiding van grote hoeveelheden helder
vocht. Misschien kan een specialist
voor allergische ziekten bij u ontdekken, welke stof uw rhinitis veroorzaakt en u er dan ongevoelig voor
maken.
G. J. B. te O. De sterke ontwikkeling
van de haargroei bij uw 15-jarigen
zoon, tot zelfs op -de rug toe, berust
op de leeftijd van het jonge mens en
is in het geheel niet verontrustend.
Het bewijst alleen, dat hij een gezon-

Het woei al zo hard, dat wij niet schoten 1)
Die avond, 't Want bleef dus "binnen boord.
De oude kraft -) slingerde en stootte
Als een gek.. Wij draaiden west ten noord.
Groen-zwarte wolken, verflar.de lijven
Joegen onheilspellend snel en laag.
't Wordt 'n nacht om op de poten te blijven,
Riep de schipper en kroop in z'n kraag.
Halve kracht stoomden we van de gronden
Tegen-wind. De schuit stuurde onvast
In het ondiepe water. Wij stonden
Zwaar geschoeid te kuipen op de last.
Koude regens striemden onze kaken,
Soms lag 't zicht geen breker meer vooruit.
De zee-liep grimmig rond ons; te braken'...
Door 't stag-gareel sneed een jvild gefluit.
Vliegend weer. We streken vlug de tonnen,
Onderwijl ogend naar bakbobrd-zij
In loden lucht, - - 't was onbegonnen.
Stijf bij, — 'n zeillogger met averij
Tussen de zware buien. Soms zagen
Wij hem vaag drijven; hoog opgericht,
Reddeloos, geen kerm wrong door de vlagen
Uit de lijken.*) -- Meer verraad'lijk dicht...
't Ging -plotseling en met rauwe kreten...
Dwars van 't sas dook als een grauwe klip
In kokende zee... uitééngereten...
Onverhoeds het stuurloos loggerschip.
Vol vooruit!... Wij kropen op de luiken,
't_ Wrak nog, stortte van een hoge golf...
Naar het scheen... barstte de beide buiken
Voor de zee 't toen voor Sns oog bedolf...
Op dat moment 'n reutlend machtig zwellen,
Voor onze Kluizen... rees 'n vreeslijk Jiol,
^

de stevige haaraanleg heeft. U moet
hiertegen niets doen.
J. J. B. M. te 's-Gr. De beschrijving,
die u van uw voeteuvel geeft,' doet
denken aan een peesknoop of gangHen. Kunt u niet eens een polikliniek
bezoeken?
J. de F. R. te R. Wanneer u wil proberen met dieet iets te bereiken tegen
uw haaruitval (de kans op succes is
echter niet groot) moet u weinig suiker
en zoetigheid, weinig koekjes, beschuit en meelspijzen gebruiken,
daarentegen rijkelijk groente en fruit.
Denkt u er ook aan, dat haaruitval op
een lichte stoornis in de functie van
de schildklier kan berusten en dan
met schildklierpreparaten goed te
verhelpen is. Laat u zich op dit punt
dus eens door uw huisdokter. onderzoeken.
L. S. te A. Tot. mijn spijt kan ik zonder onderzoek over uw huidaandoening niet oordelen.
L. K. te H. Op de doofstommenschool
wordt met eindeloos geduld en met
zeer veel moeite aan dove kinderen
spreken geleerd. Het is juist, dat een
dove stom wordt, omdat hij geen spreken — ook van zichzelf niet — hoort.
Vandaar ook, dat doven luid en nagenoeg zonder stembuiging praten. Zonder voortdurende oefening en hulp
van geschoolde onderwijskrachten op
dit geoied verleren op latere leeftijd
de meeste kinderen, die de school met
succes hebben gevolgd, toch het sprek_en in de regel weer gedeeltelijk of
soms ook wel geheel; liplezsn en met
de vingers „spreken" is voor hen veel
gemakkelijker, dan geluiden voortbrengen, die ze toch niet zelf Kunnen
horen. Iemand, die op latere leeftijd
„doof" wordt, is in de regel slechts
hardhorend in meerdere of mindere
mate. De gehoorsrest, die hem is gebleven, maakt, dat hij zijn eigen stem
nog wel hoort en daardoor het spreken niet verleert.

't Waterklauw in slechts luttele tellen
Sloeg op de plecht, grijnzend, moordend dol.
Jongens.'... het geweld smoorde de stemmen,
't Schip viel dwars, de kar1) stond trillend stil.
De meesten trachtten zich vast te klemmen,
Vijf mannen spoelden rond 't donkey-spil.
Tot vóór de brug schoot het voorschip onder...
De woeste golf brak tot Bekkend schuim.
Het hoog voortgezweept, rollend gedonder
Sleurde den stuurman in 'n open ruim.
Hels gekraak. De krebben met de lampen
Uit de zijen, de kisten weggerukt,
Breels overboord. Achter uit de klampen
Sloeg de sloep, 't Stuurhuis ingedrukt.
Stikdonker uur. Het vraatzuchtig water
Beukte brullend op de boorden neer.
De pompen werkten niet; eerst veel later...
Hervond de logger zich zelve weer.
'n Wild gehoos tot aan de gele morgen.
Schier') voldaan slechtte") .de zwarte zee;
Wij zochten, schoon alles uit de borgen,
Van de koppen misten wij er twee...
Op het dek stond niets meer in 't gerede,
Wij maakten toen 'n treurige balans.
Drie der gewonden kreunden beneden,
De zee lag troebel na haar wrede dans.
Wij zwalkten uren op al de streken, —
't Had geen zin. Wij leken meer verweerd...
De nacht deed reeds 't daglicht weer verbleken,
Toen w' kustwaarts koersten: „Gerampeneer<J"f

C. Don.

1

) Schoten, van „de vleet schieten", d.i. uitzetten van de
rietten. 2) Kraft, hier: oud schip. 3) Lijken, touwwerk oft
7iet scJiip. *) Kar, de scheepsmachine. ") Schier, bijna,
nauwelijks. ') Slechten, vlakker ivorden.
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KRONIEK VAN DE ARBEID
A

lle aandacht is op het ogenblik
gericht op de samensmelting van
de katholieke en protestants-christelijke vakorganisaties met die van het
N.V.V. Het spreekt vanzelf, dat een
_dergelijke samenvoeging heel wat
voeten in de aarde heeft en dat
nauwkeurig nagegaan moet worden,
welke leden overgeschreven moeten
worden naar de nieuwe organisatie.
Bij bonden met vele kleine afdelingen neemt dit, zoals vanzelf spreekt,
veel tijd in beslag. Het kan zelfs voorkomen - en het is trouwens ook
voorgekomen — dat arbeiders, die er
niet over denken voor hun bond te
bedanken, toch niet meer weten waar
zij aan toe zijn, omdat de bondsqontributie de laatste weken niet
meer geïnd is. Het is dan de afdelingspenningmeester, die er het bijltje
bij heeft neergelegd en die de leden
maar aan hun lot overlaat.
Deze onmaatschappelijke manier van
doen brengt voor de leden vele moeilijkheden met zich mee. Het arbeidersinkomen is immers niet groot en
wanneer de contributie niet wordt
opgehaald, is het maar al te verleidelijk om het geld a'an het huishouden te besteden, waarin men ieder
paar kwartjes goed ka:n gebruiken.

Wanneer dan na enkele weken de
contributie toch moet worden betaald ov§r de gehele periode, waarin
de penningmeester niet is geweest,
zou dat wel eens een kleine huiselijke crisis kunnen veroorzaken, want
als het geld eenmaal besteed is. ziet
de huisvrouw natuurlijk geen kans om
plotseling enkele guldens vrij te maken voor de vakbondscontributie.

Wanneer onze N.V.V.-ieden kennis
krijgen van dergelijke gevallen,
waarin dus hun mede-arbeiders, die
tot hu toe" in confessionele bonden
georganiseerd waren, de dupe dreigen
te worden van het bestuur, dat zijn
werkzaamheden heeft neergelegd, dan
doen' zij er een goed werk aan deze
kameraden te verwijzen naar den
penningmeester van hun eigen bond,
' zodat de arbeiders onmiddellijk kunnen worden overgeschreven naar de
N.V.V.-organisatie. De confessionele
bonden worden, immers toch samengevoegd met het N.V.V., zodat het
verreweg het beste is, wanneer zij,
die niet uit eigen beweging, doch door
maatregelen van een afgetreden be-

Uitbreiding van
De Arbeiderspers

\

De N.V. De Arbeiderspers heeft sinds
enkele weken het eigendom verworven van de drukkerij „De Nijverheid"
aan de Sittarderweg te Heerlen. Deze
drukkerij verzorgde reeds lang het
orgaan van de Mijnwerkersbond van
het N.V.V. Thans is deze zaak opgenomen in de grote organisatie van
„De Arbeiderspers". De bedrijfsleiding
zal hét uiteraard op prijs stellen,
wanneer de afdelingen van de vakbonden in Limburg en aanverwante
organisaties er bij eventuele drukorders rekening mee houden, dat ie
A.P. thans in dit gebied ook voor alle
orders open staat. '

stuur ongeorganiseerd zijn geraakt,
zo spoedig mogelijk in het N.V.V.
worden opgenomen.

n de anderen? De arbeiders, die
wel uit eigen beweging hebben bedankt? Ook zij zullen de weg naar
het N.V.V. op den duur wel vinden.
Een arbeider heeft zijn vakorganisatie
Ook in tijden als deze nodig als
brood. Niet alleen voor de behartiging van zijn belangen inl het bedrijf, maar ook — en dat is zeker niet
het minst belangrijke werk — bij de
regeling van alle arbeidszaken en
sociale maatregelen, die door de overheid worden genomen. Reeds herhaaldelijk hebben wij op deze plaats
laten zien hoe groot deze invloed is
en welke uitstekende resultaten daarmede worden bereikt. In het bijzonder vestigen wij er de aandacht op,
dat dit werk systematisch gebeurt.

E

Het is niet zo maar eens een greep,
nu eens dit en dan eens dat; het is
zeer doelbewust en consequent de
afwerking van een programma. In
het begin van de oorlogstoestand zijn
er maatregelen bepleit en tot stand
gekomen, die voorkwamen, dat de
ongunst der tijden in de eerste plaats
op de arbeiders zelf terecht zou
komen. Dat was het ontslagverbod,
het verbod van loonsverlaging, daarna
de huurdersbescherming, enz. Toen
op deze wijze een dijk was gelegd
tegen de opstuwende crisisgoiven
kon worden begonnen met een systematische verbetering van de toestand van de arbeiders in het algemeen. Dat nam niet weg, dat tegelijkertijd overal .onderhandelingen
werden begonnen over verbetering
van de lonen, die noodzakelijk was
geworden door de stijging van de
kosten van levensonderhoud.
Met welk goed resultaat dit werk is
verricht, weet iedere arbeider, wiens
loon de laatste maanden verhoogd is
en dat zijn er,vele tienduizenden in
Nederland, terwijl nog tal van groepen arbeiders in bespreking zijn over
de herziening van hun inkomsten.
Tegelijkertijd, dat al het bondswerk
gaande was, werkte de sociaal-economische afdeling van het N.V.V. aan
de verbetering van de positie van de
zwakste leden van onze samenleving,
te weten de ouden van dagen, de
invaliden en de werklozen.

ver die laatste groep mo.eten wij
het nog even afzonderlijk hebO
ben. De maatregelen, die onlangs zijn
getroffen voor de arbeiders in de
werkverruiming, hebben voor grote
groepen van deze mensen niet de
materiële voordelen gebracht, die zij
zichzelf daarvan voorgespiegeld hadden. Waar verbetering in het loon
van den arbeider werd verkregen, zag
men aan de andere kant verschillende bijkomstighederi verdwijnen. Hij
had geen recht meer op huurtoeslag,
spaarkwartje, goedkope margarine,
enz. En dat was een slag voor de
mensen, omdat zij langzamerhand
geheel op deze uitzonderingsmaatregelen waren gaan steunen. In het
begin, in het dienst van de crisis,
voelde men deze bijzondere vormen
van hulp min of meer als een aantasting van de -waardigheid van den
burger. Het kwam een arbeider zijn
eer te na, als hij bij de gratie van

de overheid mee mocht doen aan een
spaarregeling, als hij margarine voordeliger kreeg. enz. Maar reeds lang
had de crisis 3it gevoel van eigenwaarde afgestompt. Men had zich er
mede verzoend en men was er aan
gewend geraakt een tweederangsburger te zijn.
Dat men daarmee eigenlijk op de verkeerde weg was, hebben vele arbeiders niet meer kunnen begrijpen,
toen zij er eenmaal aan gewoon
geraakt waren op al die extra-hulp
te leunen. Nu voelen zij plotseling het
materiële gemis en stellen zij dat
hoger dan het herstel van hun gewone rechten als burgers.
Toch zijn ook deze belangrijk en zelfs
ook belangrijk in materiele zin. De
arbeider, die in werkverruiming
werkt, is b.v. niet langer verplicht om
op te geven wat hij aan verdere ?ezinsinkomsten heeft. Hij is nu geen
tweederangs burger meer en wanneer
één van zijn gezinsleden ook het een
en ander verdient, behoeft dat niet.
zo als maar al te dikwijls het geval
was, voor de contröleambtenaren verborgen gehouden te worden, want
men zal er hem geen cent om bekorten üp zijn werkverruimingsloon. Hij
is een vrije arbeider en niemand
heeft het recht om te zeggen: „Heb
je nog wat op je spaarbankboekje?";
„verdient je zoon soms een paar gulden?"; ..knap je zelf nog wel eens een
los karweitje op?", of iets dergelijks.
De man, die thans in de werkverruiming werkt, heeft precies dezelfde
rechten -als ieder ander, in het vrije
bedrijf.

blij-ft nog over de groep van
de gesteunde werklozen; dus van
Then.hans
die werkloos zijn en niet in
werkverruiming kunnen worden geplaatst. De positie van deze mensen
is nog niet zoals die wezen moet. Het
ligt vóór de hand. dat er van een •bevredigende positie van de werklozen
nooit gesproken kan worden, want
zij zullen pas krijgen wat hun toe-'
komt, wanneer zij werk gevonden
hebben en dus niet meer werkloos
zijn. Doch dat neemt niet weg, dat de
werkloosheidsverzekering zelf nog belangrijk kan worden verbeterd. Thans
is men ook genaderd tot regeling van
dit belangrijke vraagstuk.
Er wordt aan de herziening van Ja
werkloosheidsverzekering gewerkt en
men mag hopen, dat binnen afzienbare tijd op dit gebied belangrijke
wijzigingen tot stand zullen komen.
Als men deze opsomming van bemoeiingen overziet, zal men tot de
conclusie komen, dat er een duidelijke lijn in hef N.V.V.-werk zit. De
"lijn van systematische opbouw, waarbij het meest dringende het eerst
wordt aangepakt, terwijl tegelijkertijd het normale vakbondswerk volledig tot zijn recht blijft komen. Ondertussen worden nog .voortdurend
kleinigheden geregeld; kleine afwijkingen b.v. van de steunregelingen.
Onbillijkheden worden weggenomen,
zoals onlangs door de verandering
van de steunbepaling, waardoor bij
het berekenen van de steun ƒ 2 van
de verdiensten van ieder inwonend
minderj arig kind en ƒ 4 van de verdiensten van ieder meerderjarig kind
volkomen vrij worden gelaten. Dat
zijn zo van die extraatjes, die terloops
worden recht gezet: het grote werk
gaat tegelijkertijd in volle kracht
door.

Het was dus geen ijdel woord, coen
op blz. 3 van „Arbeid" van vorige
week boven de plaat van den stuurman werd gezet: „Hij stuurt een vaste koers". En daarom zal iederean,
die deze koers herkent en die ieza
koers erkent als de juiste er volledig
mee instemmen, dat wij 'onder aie
plaat gezet hebben: „Thans allen 111
het N.V.V." Dat men er naar handele!

Na een halve
eeuw van arbeid
Een halve ee,uw heeft de heer A. -J.
Smits gewerkt bij de Weegwerktuigenfabriek van wijlen J J. Becfker.
Destijds stond d j t bedrijf in Rotterdam, maar reeds sinds lang is het verplaatst naar Brummen. waar de *
industrie ook thans nog gevestigd 'S
onder de naam „Becker's Sons Weegwerktuigenfabriek".

/Foto:. ..Art>i-id")

De heer Smits werkte destijds in •Ie
afdaling kopergieterij en zijn grote
materialenkennis bracht met zich
mee, dat hij tot baas werd benoemd.
De afdeling kopergieterij werd echter
op den duur overvleugeld door wijzigingen in de techniek van . de
industrie, waardoor de heer Smits,
reeds op gevorderde leeftijd, zich in
een geheel andere tak van het bedrijf moest inwerken. Ondanks de
moeilijkheden, die dit voor een aiet
meer jongen man met zich medebrengt.r nam hij ook op de frjnmechanische werkplaats weer een
goede positie in en Maandag 18
Augustus was hij een halve eeuw '.ang
onafgebroken bij het bedrijf in
dienst.

Thans gaat Smits met pensioen. Een
pensioen, dat ^ de directie heeft bepaald op de 'hoogte van het laatst
verdiende werkloon: Dit is echter
geen gewoon pensioen. Smits behoeft
niet te gaan werken, maar een plaats
op de werkplaats is voor hem open
zo vaak hij bezig wil zijn. .Dit is geschied onder de overweging, dat het
na zo'n werkzaam leven -een straf is
plotseling niets meer omhanden te
hebben. Deze oude werker heeft ó.us
geen enkele plicht om te komeri
werken, maar als het hem zint, is hij
welkom en zijn loon gaat onverminderd door!
Bovendien werd hem bij zijn jubileum namens het personeel nog een
welgevulde enveloppe overhandigd,
zodat de oude heer Smits zijn levensavond inzet op een wijze, die ieer
z.eker uit een oogpunt van de arbeidsgemeenschap ideaal mag v/orden &8acht. Moge hij nog lang genieten van
deze uitstekende regeling.

6eKIH#CK>&&
Zo de ouden zongen
• zo piepen de jongen

E

en opgebroken straat is een paradijs
Niet voor u of voor mij, — want als
voorbijgangers t'oeteren wij maar al te gemakkelijk op de overlast van zand en
steen — maar de kinderen hebben het er
naar hun zin. Er is al zo weinig speelgelegenheid in een stad en wat is er dan
mooier dan een grote stapel baksteen met
een berg zand er naast waar je nu eenvoudig alles van kunt maken. Torens
bouwen zij er van en kastelen en bruggen
en voetpaadjes en als het eens flink
regenen wil. «dan worden er de plassen
mee afgedamd. worden er sluizen geconstrueerd. En komt tenslotte een brok steen
van een concurrerenden bouwer met een
harde pats midden in een plas terecht,
zodat de druppels naar alle kanten vliegen, dan stuift de spelende troep uiteen:
klappen vallen links en rechts. Er ontstaan partijen en na korte tijd zijn zij
aan liet rovertje spelen of „diefie met
verlos", waarbij zij dan weer terugkeren
naar hun stenen bouwwerken, die nu veranderd worden in politiebureau's of roversholen, al naar het in het spel past.

Een baksteen is niet alleen een bouwsteen. Hij is een zeldzaam- handig stuk
speelgoed en niet 'alleen handig maar^
vooral aantrekkelijk,
want hij behoort tot
de wereld1 van de grote mensen en wat is
er voor een kind aanlokkelijker dan juist
die min of meer verboden en daarom zo
geheimzinnige „wereld van de arbeid".
Dat is nu eens geen spelen met speelgoed.

Behalve de architect-in-de-dop vinden wij
hier ook den romanticus, die kastelen
bouwt met oprijlanen en grachten en
bruggen en kantelen. Hij droomt weg in
de geschiedenis — geschiecJc-^s^en. — die

maar spelen met iets echts! De jongen
waant zich een volwassen man, hij bouwt
huizen en straten en het spelletje gaat
zo prettig, omdat de vierkante baksteen
gemakkelijk in de hand ligt.
Wij zijn er vooi dit rpeciale nummer
van „Arbeid", dat het gebruik van baksteen aan verschillende kanten belicht,
eens op uit getrokken op een Woensdagmiddag. En wij behoefden niet lang te
zoeken. Ga naar een straat waar huizen
in aanbouw zijn, of waar de bestrating
wordt vernieuwd en als de kinderen vrij
hebben, kunnen wij er zeker tussen de
stenen aantreffen. In de buurt koTnen
van de metselaars en de opperlieden en
van de stratenmakers durven zij niet
erg goed. zij zoeken een rustig plekje
uit — een beetje uit het gezicht. Het
liefst zouden zij met nieuwe stenen spelen, maar dat vinden de arbeiders natuurlijk niet goed.
Zo'n beetje schuw uitkijkend naar onraad beginnen zij hun -bouwwerken maar
al heel spoedig vergeten zij het gevaar
en bouwen er lustig op los. Soms signaleert er een een agent en dan stuift
het hele troepje weg. - - maar slechts
om als een vlucht mussen weer neer 1*
strijken als het -gevaar geweken is.
In een schaft-halfuutje is ergens een
stratenmakerswerk verlaten. De mannen
zitten met hun rug tegen een hoop stenen aan en blazen even uit. Het gereedschap ligt nog bij het werk. En nu duurt
het niet lang of een kleine bengel waagt
' zich eens aan het „echte" werk. Dat is

BIJ DE FOTO'S:

l en 2: Gratis werkkrachten van den
stratenmaker. Het is net echt.
3: Hij kan het maar'wat goed.
4: Zo'n fantastisch kasteel ziet men
niet alle dagen.
(Foto's

helemaal prachtig! Daar zit hij op het
krukje van den stratenmaker neemt^de
wonderlijke hamer met üe korte steel
in zijn hand en timmert de klinkers in
het zand. Hij zal de mannen eens, even

A.P.-archieJ/Zwaaneveldt.)

iï:

helpen en laten zien, dat hij ook wel de meester 's morgens op. school heeft verteld. en het moet hem niet veel moeite
een straat kan leggen
Als de fotograaf hem al op de plaat kosten om ergens in de nabijheid Jacoba
van Beieren of Floris V te laten opheelt vastgelegd, ziet-hij ons pas. Eerst
duiken.
maakt hij een beweging van weglopen
omdat hij niet anders verwacht dan met Een zakeliiker mannetje bouw. een oven
een paar harde woorden weggejaagd te en bakt er koekjes in van zand. Koekjes"
worden. Maar dan komt hij blijkbaar ' zonder bon uit een oven zonder deur. maar
tot de slotsom, dat wij een paar onge- voor den jongen is alles even heerlijk en
vaarlijke- exemplaren zijn van de gril- prachtig en echt.
lige diersoort „grote mensen", en hij Zou onze kindertroep voltallig zijn als er
niet een kleine waterbouwkundige tussen
blijft lustig doortimmeren
zat? Zo'n klein Hollandertje. dat dijken
„Wat moet je worden", vragen wij hem. bouwt met sluizen er in en dat geerj
„Ik wor stratemaker" komt er zonder groter plezier kent dan het tegenhouden
enige aarzeling uit en zonder twijfel van water uit de modderplas, dat hardvoelt hij zich al de volleerde stratenma- nekkig naar de laagste plekken stromen
ker. Hij is een man en hij werkt. Op wil. Hier bouwt hij zijn polder en zijn
dit ogenblik is hii stratenmaker, zoals waterkeringen en met een blikje brengt
hij over' vijf minuten politieagent zal hij het peil van het modderwater omzijn, over J>«n minuten rover en in het hoog, zover als de dikte van de bakstenen
verdere verloop van de middag nog in- het toelaat.
diaan, metselaar, soldaat en wie weet
wat nog meer.
Een eindje verder op zit de torenbouwer. Zo speelt jong Holland op een WoensdagZorgvuldig brengt hij zijn stenen in even- middag in de nabijheid van een hoop
wicht, tot tenslotte zijn schepping groter bakstenen. Wie van ons heeft geen heris dan hij zelf. Straks zal hij op zijn tenen inneringen aan de tijd, toen hij zelf zo
moeten gaan staan om de kroon op het speelde?
werk te zetten en dan zal waarschijnlijk En de les van dit alles is, dat de bakeen baldadig vriendje de hele toren om- steen al heel vroeg een onderdeel van ons
ver schoppen of er een andere steen tegen leven is, dat zich eenvoudig niet weg laat
aan'te gooien. Ze leren het al vroeg hoe denken. Zijn misschien onze 'architecten,
het in het leven toegaat, die kinderen. die zo graag kunststukjes uithalen, met
Wie wat opbouwt, moet er steeds op be- baksteen, alleen maar opgeschoten jondacht zijn, dat een ander de hele boel gens? In dat geval zijn zij in ieder geval
volbloed Nederlanders!
soms omgooit...,

BIJ DE FOTO'S: .
1. Grote brokken worden uit de
grondwal gehapt. 2. De klei wordt
goed dooreengemengd en gezuiverd. 3. Per jacobsladder gaat de
grondstof naar de ketel. 4. Onder
de ketel worden de vormen volgeperst. 5. De rauwe steen wordt
neergeslagen — te droge gezet.
6. Dit bedrijf is ondenkbaar zon• der paarden. 7. In de opslagplaats
wachten de stenen op het bakken.
8. Waar de hitte van 1070 gr. C.
vandaan komt. 9. Kijkje in een
bakkamer.
(Foto's A.P.-archief/Oorthuijs.)

' Aardrijkskundeles :
De Rijn komt bij Lobith in ons
land en bij Pannerden splitst
hij zich in tweeën. Deze zin
heeft een bekende klank en
velen zien zich weer voor de
klas staan en met de -aanwijsstok op de landkaart hun kinderwijsheid ten toon spreiden.
Breed en rustig, als een slapende reus, ligt de Rijn tussen de
zware dijken, die des zomers
overbodig lijken, maar die in
de winter en in het voorjaar, als
de reus ontwaakt, menige ge•weldige aanval hebben te doorstaan.
Onze Rijn, in normale tijden de
meest bekende en drukst bevaren rivier van de wereld, ontspringt in Zwitserland. Het
jonge Rijntje ontv«ngt daar zijn
voeding van verscheidene gletschers — de eeuwig in beweging
zijnde ijsmassa's — en krijgt
daar spoedig een ontzagwekkende kracht en een grote stroomsnelheid. Met het gletacherwater
zijn kleine rotsdeeltjes meegekomen, die afgeschuurd
zijn
van de verweerde rotsen. Al dat
slib voert de Rijn in zijn loop
mee.
" .

T

ussen de grote dijken van de
rivier liggen nog een paar lagere
dijken, de z.g. zomerkaden. Alleen
in de zomer staat het water tot zover.
's Winters en in de Lente wordt echter alle plaats ingenomen die er is en
de uiterwaarden, het land tussen de
zomerkaden en 'de zware dijk, lopen
dan geheel onder.
Daar legt de Rijn bij een al te uitbundige was zijn slib neer. Elke keer
komt er weer een nieuw laagje en
in de loop der tijden is de kleiiaag,
die zo ontstaat, tot een respectabele
dikte aangegroeid. In de uiterwaarden, waar de grondstof voor het grijpen -ligt, beyinden zich ook de lage
steenfabrieken met hun hoge schoorstenen — grijze bedrijven bij de grote
rivier —• gebouwd op een verhoogd
gedeelte.
Zo wordt de grondstof voor ons na-

tionale product, de baksteen, gevonden. De mens kneedt, vormt en bakt
en bouwt zich straten en huizen. De
natuur zelf vormt weer de grondslag.
Laten wij nu eens zien, wat voor werk
er zoal op een steenfabriek verzet
wordt en welke bewerkingen moeten
geschieden om steen te krijgen, zoalswij haar kennen.
Grijs zijn de fabrieken, grijs zijn de
mensen. Alles is door de grijze klei. kleur aangetast. Als nijvere mollen
werken de mannen in de grond. De
grondwal wordt af gebaggerd. Het is
een lange dijk van klei, welke in de
winter van de uiterwaarden afgegraven is. Een baggermachine hapt grote
brokken weg en ledigt haar gulzige
mond in gereedstaande lorries, die,
wanneer ze vol zijn, niet paardentractie naar de installaties gevoerd
worden, waar de voorbewerking van
de klei plaats vindt.
Lawaaierig brommen de machines,
als dol draaien de grote wielen. Grijze
modder spat hoog op. De klei wordt
in een kuip gestort, steeds draaiende
messen werken het slib goed dooréén
en daarna wordt de kiei-pap door de
rasp — een ronde schijf met kleine
gaatjes - - geperst. Daar blijven de
onverwerkbare harde deeltjes van de
klei achter. Vervolgens wordt de klei
op een Jacobsladder omhooggevoerd
naar de ketel, waaronder de klei in
de gereedgeschoven vormen geperst
wordt.
De vormen zijn van tevoren goed
uitgespoeld en gezand, zodat de klei
niet kan blijven vastplakken. Verscheidene mensen zijn hier bezig aan
het zware werk. Eéfi gevulde vorm
weegt ongeveer 90 pond en verscheidene honderdtallen gaan er dagelijks
door hun handen. Van Be persinstallatie worden de gevulde vormen naar
de droogrekken vervoerd. Alle vervoer geschiedt in dit bedrijf met paarden. De steenfabrieken zijn ondenkbaar zonder* paarden.
Op de droogrekken worden de rauwe
stenen neergeslagen, te drogen gezet
en zon en wind moeten de rest doen.
Daar blijven ze drie tot vijf dagen.
De droogtijd is om begrijpelijke reden
zeer afhankelijk van de gesteldheid
van het weer. Ten laatste worden de
rauwe, gedroogde stenen naar grote

opslagloodsen vervoerd, waar ze blijven wachten om te worden gebakken.
In de steenbakkerij is de stookplaats
op zolder. Daarbeneden bevinden
zich de kamers, waarin de stenen
gebakken worden. Boven elke kamer
staan een stuk of tien kachels, die
voortdurend bijgevuld worden en die
hun gloeiende massa naar beneden
laten vallen in speciale gedeelten aan
weerszijden van de kamers. Zo worden de stenen in de kamer, waarvan
de opening van tevoren dichtgemetseld is, gebakken bij een temperatuur
van 1070 graden Celsius. De stoker
heeft hierbij een zeer verantwoordelijk werk, want van hem hangt het
af, of de 25.000 stenen, dje zich in
de kamer bevinden, van een. goede
soort zullen worden en of de stenen
niet — zoals bij een te hoge temperatuur gebeurt -- zullen gaan vloeien
als gloeiende lavastromen De stenen
blijven één dag in deze kamers en
daarna zijn zij klaar-. Eerst moeten
zij nog wat afkoelen en dan kunnen
zij naar de opslagplaatsen worden
gekruid, waar zij blijven wachten op
het vervoer. De baksteen is ontstaan.
Van groot belang voor de steenbakkerij bedrij ven is het Rrjks klei-instituut in Gouda, waar kleimonsters van
•de uiterwaarden onderzocht worden
op geschiktheid en waarde.
Er is op het ogenblik een goede vraag
naar stenen. De fabrieken werken op
volle kracht en over het algemeen
hebben zij weinig over moeilijkheden
bij het vervoer te klagen. De afvoer
geschiedt meestal per schip. De geschikte ligging van de steenfabrieken
bij een grote rivier werkt dit natuurlijk in de hand.
Zo wordt de steen van de rots na
een mijlenlange omzwerving weer
steen voor de huizen en straten, na
als klei een tussehbestaan te hebben
doorleefd, dat millioenen jaren kan
hebben geduurd Steenklompen van
rotsen worden Steenklompen, waarin
mensen wonen. De eeuwige cirkelgang van de natuur valt ook hier weer
te constateren.
Aan den mens is het gegeven, om,
die herleving van rotssteen tot baksteen'-het stempel van zijn cultuur
op te drukken.

Wij bouwen,
huizen, sluizen
en straten.

en zegt, dat de Nederlanders hun
eigen land hebben geschapen en
M
•voor zover men daarmee de polders

schoon te houden en dit, gevoegd bij
de overvloed van water, waarover wij
in ons land beschikken, is zonder twijfel de vader geweest van de beroemde
— misschien wel al te beroemde —
Hollandse zindelijkheid. Want een
geschrobd bakstenen straatje staat
keurig en helder, maar wie het erf
voor zijn woning moet plaveien met
ruwe keien, kan er hoogstens een
droge bezem overhalen. Het zijn de
bakstenen, die doen schrobben!
Ook de kleur van de steen is geworden tot een zuiver Nederlands kenmerk. Het frisse rood of geel vinden
wij telkens en telkens weer terug op
schilderijen en platen. Helder en vro-

land overgaan van de landweg naar
de straatweg grijpen we in de eerste
plaats naar de baksteen; we verharden die weg niet door er een willekeurige partij steen in te stampen,
maar we leggen er een keurig straatje
van baksteen over netjes in het verband, zoals dat een rechtgeaarden
Nederlander betaamt. Dan zetten wij
daar wat boompjes langs en zo heeft
Nederland zijn Nederlandse wegen en
lanen verkregen. Zonder twijfel heeft
de baksteen door zijn rechthoekig
model een sterke Invloed gehad op
het planmatig en rechtlijnig bouwen
van wegen en huizen dat zo innig vergroeid is met -het gehele uiterlijk van
ons land.
Is thans de tijd van de baksteen voorbij? Wij geloven het niet. Beton en,
ijzer mogen al van een enorme betekenis geworden zijn, altijd 'nog wordt
er meer in baksteen gebouwd dan in
beton. Voor het woonhuis schijnt het
metselwerk toch de voorkeur te verdienen boven het betonnen skelet
De waterwerken en de grote , wegen
zullen voor de baksteen wel verloren
gaan. Hoe veel chauffeurs zich ook
uitgesproken hebben voor klinkerwegen, omdat dit stroeve wegen zijn, de
asfaltweg blijkt toch de voorkeur te
krügen, ook al omdat het asfalt eveneens stroef gemaakt kan worden. En
dat bruggen en sluizen in beton en
ijzer worden uitgevoerd is ook niet zo
wonderlijk. De grote eisen, die aan
deze werken worden gesteld maken
het gebruik van baksteen minder gewenst, maar voor ons gewone leven,
voor woningen en boerderiieii, voor
fabrieken en pakhuizen hppft de bak, steen nog altijd de voorkeur in het
merendeel der gevallen.

bedoelt, is dat ook zeker waar. Niet
alleen echter het land heeft de Nederlander veroverd, hij heeft ook de
•woning moeten scheppen, want de
* middelen, die de natuur in ons land
heeft neergelegd, waren niet toereikend om de huisvesting te verzorgen.
Wij zijn een steenarm land Haast
alles is by ons ..diluvium" of „allu'vium". d.w.z. een grond bestaande
uit stoffen, die daar pas de laatste
honderdduizenden jaren zijn neergelegd en die, geologisch gerekend,
buitengewoon jong zijn. In de ouder-

dustrie, die zich tot op de huidige
dag niejt alleen heeft weten te handhaven, maar die zelfs een grotere omvang en betekenis heeft gekregen
dan ooit tevoren en dat ondanks beton, ijzer en asfalt.
Wie zou moeten zeggen, wat het
meest karakteristieke van Nederland
is. zal waarschijnlijk moeten verklaren, dat dit te vinden -is in de vlakheid van het land en de overheersing
van de baksteen bij de bouwwerken.
.Wel zien; wij de .machtige, betonnen
bruggen over de grote rivieren en
komen we onder de indruk van de
geweldige betonnen stalen geraamten
van grote . fabrieken en kantoren,

domsrekening van ae aarde begint
immers een stof, of een plant of een
dier pas mee te tellen als hij een historie van een paar millioen jaar achter de rug heeft! Die jonge Nederlandse bodem bestaat uit afbraakstoffen van véél oudere gesteenten en
zij liggen hier nog niet zó lang, dat
zij opnieuw tot een steenforrnatie
overgegaan zijn. Wij kunnen hier
dus niet onze huizen bouwen uit
steenbrokken, die wij uit de grond
graven, of die wij uit de rotsen hakken, zoals dat in vele andere landen
het geval is.
Maar aangezien een volk toch wonen m'oet en de houtvoorraad uiteraard niet toereikend was. is al betrekkelijk vroeg in onze lage landen
, de baksteenfabricage begonnen. De
eerste grote gebouwen in ons land. de "
kloosters, de kerken, de kastelen zijn
zo'n duizend jaar geleden begonnen
met het optrekken van hun zware
muren uit de kilo's zware stenen, die
men „kloostermoppen" noemt. Baksteen was toen duur en zeldzaam;
hout was goedkoop en overvloedig. De
baksteen werd dus alleen gebruikt
voor gebouwen, die groot en sterk
moesten zijn.
Later.'toen de bevolking betrekkelijk
snel toenam en de steden tot aanzien
kwamen werd ook daar de behoefte
aan ruimere beschikking over bouwmateriaal levendig en zo ontstond al
vroeg in ons land een baksteenin-

maar de dagelijkse bouw; in Neder- lijk. draagt deze natuurlijke kleur;van Langs onze rivieren staan de steenland is nog altijd baksteenbouw Wij de baksteen bij tot het' kleurenspel bakkerijen en nog steeds verzwelgen
wonen in baksteen, wij lopen op bak- van Holland, dat ze sterk afsteekt bij zij. grote massa's klei; duizenden arsteen en wij keren het water met het pleisterwerk, dat in vele andere beiders vinden er werk. duizenden arbaksteen' Zou ons land wel ooit be- landen overheerst. Dat pleisterwerk beiders ook vinden werk in de toepashoorlijk droog te malen zijn geweest, hadden wij immers niet nodig, want sing van baksteen en millioenen Ne,derlanders genieten dagelijks de veiwanneer wij niet onze sluizen en de baksteen is zelf solide genoeg.
lige beschutting, die ons zelf ?ps-habruggenhoofden hadden kunnen bouwen uit de hard gebakken klei, die ', Niet minder echt, Hollands .is de pen bouwmateriaal geef'
onze eigen bodem oplevert? ledere straatweg, de lange wég bestraat met Daarom bouwt Nederland in oak^dijk. iedere duiker, ieder sluis uit de .klinkers en klinkers zijn de harde steen en dat zal het nog vele tienoude tijd was voor een kleiner of gro- bakstenen, die het dichtst bij het tallen, misschien zelfs honderdtallen
ter deel gebouwd met behulp van bak- vuur vandaan komen. Als we in ons jaren lang doen.
stenen en wie kan zich een echter
Hollands hoekje voorstellen dan zo'n Bii de foto's: Boverweerde bakstenen sluiskolk waar- VEN: de straatvan de stenen groen aangeslagen zijn maker aan zijn
en waatin de duizenden boten die er arbeid MIDDEN:
in de loop der jaren door geschut tioee beelden met
zijn, hun sporen hebben uitge- huizen en straten
schuurd? Daar hebben wi.i het water, uit verschillende
daar hebben we de waterkering en tijdperken, maar
daar hebben we de steen uit onze die beide eveneigen klei vervaardigd, drie elemen- zeer,
getuigenis
ten, die gezamenlijk het karakter van -van hun tijd als
het Nederlandse landschap helpen be- van de Hollandse
palen. •
bouwtrant
zijn.
Ons volk heeft nooit in lemen hut- ONDER: de 'Sluis
ten gewoond om de eenvoudige reden, geeft in baksteen
dat er geen leem is. Daardoor ont- een trouw beeld
stonden in ons land reeds vroes ste- van de Hollandse
nen huizen, die geriefelijker waren strijd tegen het
dan men in andere streken bij den water.
gewonen man aantrof. .De baksteen
leende zich bovendien buitengewoon
(Foto's: A.P.goed voor bestrating en een bakstearchief)
nen bestrating is weer gemakkelijk
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„Er was eens een boom die groeide en groeide tot
„zijn bovenste takken aan den blauwen hemel schenen
„te reiken. Breed en zwaar was ook zijn schoone
„bladerkroon, die alles in de omgeving overschaduwde,
„Trotsch weerstond hij de wildste najaarsstormen;
„dan leek het of het gierend lied dat door zijn takken
„floot den wind uitdaagde"... zoo vangt een oud verhaal aan, dat jong en oud ter leering strekken kan.
Want ook om den machtigen boom, die zoo stevig
in den grond verkluisterd stond, pralend met zijn
pracht en kracht, waarde DE TIJD stil en onzichtbaar.
DE TIJD, metgezel van allen en alles op deêz aard.
Gaat het ons menschenkinderen niet vaak- zooals dien
boom? Houden wij voldoende rekening met dien onzichtbaren reisgenoot door het leven?
Het is een plicht tegenover ons zelf maar in de eerste
plaats tegenover ons gezin, den meest voor de hand
liggenden voorzorgsmaatregel te nemen: het afsluiten
van een levensverzekering bij „De Centrale" — de
maatschappij voor Werkend Nederland. Dat is in den
waren zin des woords t Een eisch van den Tijd. Vraag
ons om een bezoek van een onzer vertrouwde agenten
die U zonder verplichtingen alle inlichtingen en een
passend advies zal geven.
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Dam-mbnek
Uitslag van de Julv-wedstrijd
De l uU-wedstrijd bevatte een paar
vraagstukken, waar verschillende oplossers geen weg mee wisten. Hij was
wel niet zo moeilijk als de wedstrijd
in Augustus, maar heeft toch heel
wat geregelde oplossers doen struikelen. Hier volgen de namen van de
prijswinnaars.
Klasse A:
R Piek, Markstraat 9a, Musselkanaal.
J. v Lieshout, Rustenburgerstr. 157II,
Amsterdam-Zuid
R. Bërgsma. Vfartena (Fr.j.
D. S. Habmg, Nieuwstraat 151, Kantens (Gr.).
Klasse B:
L. Jonkman, Hammerweg la, Ommen,
J . Tolner, v. d. Hoevenstraat 20,
Leiden.
S. J Snip, 2e Oosterparkstraat 83 I I I ,
Amsterdam-Oost.
D. v. d. Lei, Dok 166. Berlikum (Fr.).
Tevens zijn goede oplossingen ontTangen van de volgende inzenders.
Klasse A:
E. Miske, te Middelstum; J. Sprangers. te Hilversum; Joh. Dunne, -te
Deventer; P. C. J. v. Zonneveld, H. C.
Burghart. W. C. v. Rooy en W. Winia,
te Den Haag; Joh. dt Korte, te St.
Maartensdijk; P. Zwuup. te Andijk;.
F A.'Berkemeier, te Haarlem; J. v. d.
Spruijt Lzn., te Enkhuizen; C. v. Cappellen, J. v. d. Bergh en J. v. d. Doe,
te Rotterdam; A. Corstanje, te Goes;
K. M. Roos, te Eindhoven; P. v. d. Molen, te Zwolle; J. Th. Olink en A. G. J.
Waanders, te Enschede; N. Dekker, te
Zaandam; J.Tillema, te Musselkanaal;
J. Miedema, te Jelsum; Roelof Braaksma, te Morra; G. Robijn, te Leiden;
Joh. Slippens, te Leeuwarden.
Klasse B:
J. Bourgonjen, te Zwolle; F. D. Hubregtse, te Maasniel; C. J. de Korte, t§
Tholen; E. A. Posthoorri. J, Keiler en
W Landsmeer, te Rotterdam; C. v. d.
Wal, te Middelstum; P. M. Pot, te Amsterdam; A. Koster, G. A. J. Schipper,
W'. A. v. Schalk en H. Biankena, te
Deventer; Joh. F. v. d. Doorn, te Den
Haag; Pierre Hendrikx, te Horn; G.
v. d. Kuijt, te Alkmaar; H. v. d. Veer,
te Krommenie; J. A. v. Hunt, te Hillegersberg; Ids R. Braaksma, te Morra;
A. Terpstra, te Groningen
Onze wedstrijd
Met de problemen in dit nummer .begint een nieuwe wedstrijd. Zoals men
weet, kunnen de oplossingen van de
problemen, die gedurende de maand
Augustus zijn geplaatst, worden inge«onden tot uiterlijk 15 September. De
wedstrijd, die nu begint, heeft in iedere
klasse acht vraagstukken, waarvan de
oplossingen ook weer tegelijk kunnen
worden ingezonden. ,
In iedere klasse zijn vier prijzen beschikbaar.
Klasse A

No. 1.
G. Avid.
Zwart

Zwart: 9 sch. op 3, 9, 13, 15 16, 18, 22,
23 en 28. Dam op 45.
Wit: 12 sch. op 21. 26, 29, 30, 33, 34, 35,
38, 39, 41, 43 en 46.

Deze kan men breien van gekleurde steken gebruikt zijn. Men eindigt op
katoen, of wil men ze héél sterk heb- de rechte kant van het werk.
ben, van ongebleekte breikatoen no. Nu moet men de kantlussen langs de
8. Men moet dan wel zorgen niet te hiel opnemen. Aan de ene kant komt
Zwart
stijf te breien, zodat het breiwerk één lus minder dan aan de andere
heel soepel wordt. Het is daarom aan kant. De steken van de hiel ook op
te bevelen de naalden één of twee de naalden van de lussen verdelen.
•m
soorten dikker te nemen-, dan men Er is een oneven aantal hielsteken.
gewoonlijk voor deze katoen gebruikt. Dat komt dan juist goed uit. De kant
Om het aantal opzetstekén te bepa- waar één lus minder is, krijgt één
len, breit men eerst een staaltje, b.v. steek meer van de hielnaald.
op 20 steken en meet hoeveel cm. Nu doet men de steken van de 2
dit breed is. Men meet ook de wijdte kleine naalden (die helemaal niet
Hl, Jt, wb.v ll|, l
van de enkel en berekent het aantal meer gebreid zijn) bij elkaar op één
opzetstekén. Laten we zeggen dat er. naald in 23 steken. Hierna breit men
48 steken opgezet moeten worden. eerst de kantlussen van de éne kant
Men verdeelt dit aantal over 3 naal- recht af en komt dan aan de voorste
den en breit dus in de rondte. De naald. Deze 23 steken ook récht
boord wordt geheel l averecht l ver- breien. Aan het einde ontstaat, wanWit
draaid gebreid en men begint b.v. met neer we de 3e naald gaan breien,
Zwart: 9 sch. op l, 4, 8, 9. 19, 20. 24, rood 3 toeren te breien. Dan 7 toeren een gaatje. Dit maken we weg, door
30 en 36.
wit. 3 toeren rood en nu met wit
Wit: 9 sch. op 11, 16, 29, 33. 38, 41, 45, doorgaan tot men -in 't geheel 40
49 en 50.
toeren heeft.
Het werk dan geheel binnenste buiten keren en zo verder 10 toeren
Klasse B
reclit breien.
No. 1.
Bij de Ie toer is het nu net of men
R. Nicolas.
terug breit. Dat omkeren van het
werk is nodig, omdat de randjes van
Zwart
de boord anders op de verkeerde kant
komen. De boord wordt immers
teruggeslagen.
Zijn de 10 toeren recht af, dan wordt
dé hiel opgezet. Deze breit men op de
. helft van het aantal steken + l, is
dus 24 -t- l = 25 steken. Deze worden op één naald genomen. De
overige steken, hier dus 23, worden
op 2 naalden verdeeld, 11 st. en 12 st.
Men begint de hiel op de averechte een lus op te nemen, deze als steek
kant en. breit de naald heen en weer, te breien en bij die 23 steken op de
dus Ie naald averecht. 2e naald recht, naald te nemen. De vóórnaald heeft
3e naald averecht enz. Bii de rechte nu 24 steken. We zijn nu weer bij de
naald wordt de Ie steek recht afge- Ie zijnaald gekomen en breien: 2
Wit
haald, bil de averechte naald ave- steken recht, l afhalen, l breien, -de
afgehaalde over de gebreide heenrecht afhalen. De kantlussen moeten
Zwart: 5 sch. op 9, 10, 1.7. 18 en 22. er uitzien als kettinesteken. Om de halen, naald recht ,uit breien.
Dam op 4.
toeren in de hiel beter te kunnen Volgende zijnaald: recht breien tot
Wit: 8 sch. op 19, 20, 29, 3(( 32. 33, 34 tellen, breit men er wel naadjes. dit op 4 steken na, 2 samen breien, 2
en 40.
zijn- averechte steken in.
recht.
'
Men doet dit als volgt: rechte naald
Nu 3 naalden, de gehele toer dus,
No. 2.
l steek recht afhalen, l steek recht recht over breien.
breien, l averecht (naadje) de naald Dan weer de voorste naald recht
F. Dénoël.
recht uitbreien tot op 3 steken na, breien, de Ie en 2e zijnaald zoals
clan weer een naadje maken. 2 recht. hierboven beschreven. Dus steeds l
Zwart
De averechte naald geheel averecht toer recht, l toer met minderingen.
breien, men noemt dit het naadje Men gaat door, tot op de zijnaalden
overbreien. Zo gaat men door tot samen net zoveel steken staan als
men zoveel naadjes boven elkaar op de voornaald. De mindervoet is
heeft als de helft van het aantal dan af en het aantal .steken bedraagt
steken op de naald, dus de helft van op de voornaald 24. op de zijnaalden
25 = 12 naadjes.
elk 12 steken. De voet wordt nu verNeemt men minder naadjes, dan der geheel recht ^gebreid tot de goede
wordt het voetje platter, de ingang lengte, buiten de teen, verkregen is.
dus nauwer, wat voor deze sokjes Dan begint men aan de teen. Hier
niet aan te bevelen is, daar katoen krijgen we ook telkens een mindeniet zo rekbaar is als wol.
ringtoer en een toer gewoon recht
Men eindigt de hiel op de rechter overbreien, om en om dus.
kant van het werk, het 12e'naadje De minderingtoer breit men als volgt:
wordt dus niet meer avereeht over- Voorste naald: 2 recht, l afhalen, l
Wit
gebreid.
breien, afgehaalde er overheen halen,
Zwart: 10 sch. op 6, 8, 11, 13. 14. 19, 24,
naald recht uit tot op 4 steken na,
Dan moet de kleine hiel gemaakt 2 samen, 2 recht.
25, 29 en 36.
Wit: 10 sch. op 21, 26, 32, 35. 37, 38, 40, worden. Deze moet het model in de Ie zij naald: 2 breien, l af h., l br., de
hiel brengen. Men begint de kleine
41, 42 en 45.
afgehaalde steek over de gebreide
hiel op de averechte kant en breit; heenhalen,
naald recht uit. 2e zijals
volgt:
Voor alle vraagstukken geldt: „Wit benaald: recht breien tot op 4 steken
fint en wint".
één, steek averecht afhalen, averecht na, 2 samen, 2 recht.
breien tot 3 steken over de middengedeelte van de kous noemen j f è
Oplossingen voor de wedstrijd worden steek. Op de naald houdt men dan Dit
nog 9 steken over. Nu 2 averecht de grote teen. Men breit zo door, dus
ingewacht tot uiterlijk 12 October.
samen breien, nog l steek averecht telkens met een - rechte toer er tusAdresseren: Redactie Weekblad „Ar- toe breien. Het werk omkeren. En sen, tot^het aantal steken tot de helft
dan met de naald, waarop nu nog verminderd is, dus 12—6—6 bedraagt.
beid". Postbus 100. Amsterdam. ,
6 steken staan, de andere naald af- De kleine teen "volgt nu nog. Men
breien en wel: Ie steek recht afha- breit nu steeds de minderingtoer,
Op adres duidelijk Damrubriek vermelden.
len, recht breien tot 3 steken over zonder overbreien dus, totdat het
het midden, (er blijven nog 9 op de aantal steken 6—3—3 geworden is.
naald). Vervolgens l steek afhalen, De draad afbreken en met een maasl breien, afgehaalde over deze laat- naald 2 x' door de steken halen,
ste steek heenhalen. l steek toe daarna op de verkeerde kant stevig
breien. (Men. houdt dart nog 6 ste- afhechten.
'ken op de naald.) Het werk omkeren. Men kan ook die 2 x -3 steken op één
naald nemen. De 2 naalden, elk met
; le steek averecht afhalen, averecht
. breien tot l steek vóór de opening. 2 6 steken, legt men nu tegen elkaar
averecht samen breien, l averecht
en breit de steken samen af, dus
Ambtenaren en v&si ptxrucuuer persotoe. Hei werk omkeren. Recht af- gelijk in een steek van de voorste en
neel tot maandinkomen ZONDER BORG
halen, recht breien tot • één steek van de achterste steek insteken, en
Wettelijk tarief Vlug en discreet,
vóór de opening, l afhalen, l breien, ze zo samen breien. Heeft men 2 steInlicht en afwikk. monael. ot scnriftel
afgehaalde over de gebreide steek ken op de naald, dan telkens de Ie
Rotteriluin-C.:
. MUiuritswes 43;
.
Amstrrdniu-C.: Sarphatigtraat 36;
heenhalen, een recht toe breien. Om- over de 2e heenhalen, zodat men
's-Ciraven.liaKe: Riviervisclimarkt <J. |
keren. Zo gaat men door, tot alle gelijk de steken af kant.

No. 2.
P. Flourens.
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bureau „Vreugde en Arbeid", Leidseplein.

Natuurhistorisch Museutn voor de
VeLuwezoom te Velp

„Westphaals-Nederrijnse Kunst"

Leden van het N.V.V. genieten 5O pet.
reductie. Toegangsprijs bedraagt derhalve: gedurende de zomer op werkdagen van 14—16 uur ƒ O.O7i: ider$ des
Zondags van 10—12 uur f O.O5, voor de
overige uren ƒ 0.12i.

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.

MET „VREUGDE EN ARBEID" ER OP UIT

Reizen, en vacanties
Naar Zandvoort
Kaarten a. f 0.55 p.p., verkrijgbaar bij
,,Vreugde en Arbeid", Leidsepleta, Amsterdam en N.V.V., District Haarlem,
Kruisweg 74; rechtgeveiide op rijwielstalling, bad en één consumptie en alle
aan het bad verbonden comlort.

Boottochten vanuit Rotterdam
Iedere Zondag naar Amerongen.
Vertrek 7 uur v.m.. vanaf net Maasstation, terug te Rotterdam om 9 u u r "
n.in. De deelnemerspri.is voor kinderen
t/m 13 jaar bedraagt 50 cent, voor personen boven 13 jaar / 1.—. <3rood meenemen. Aanmeldingen en nadere inlichtingen: N.V.V. District Rotterdam,
's-Gravenaijkwal 95, Rotterdam.
Verblijf te Assen
v
" Parkhotel: warm en koud water. -Voor
leden van het N.V.V. ƒ 3.50 p.p. p.d.,
minimum 3 dagen
Aanmeldingen vooraf uitsluitend „Vreugde en Arbeid". Leidseplein.

Zomerhuisjes te huur
Voor verblijf op de Veluwe zijn te huur
in de directe omgeving van Apeldoorn,
twee geheel gemeubileerde houten huisjes. Beide huisjes zijn nog slechts beschikbaar vanaf half September Huurprijs voor de tweede helft van September bedraagt * voor „De Eekhoorn"
f 22.50 en voor „De Woudduif" 130.—
en voor de hele overige maanden daarna
resp. ƒ25.— en ƒ35.—. 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
Hunehuis te Havelte van 14 op 15 September a.s. bezet is. Voor Over-Holland
te Nieuwersltiis en Krikkenhaar bij Almelo zijn in Augustus nog enkele plaatsen vrij.
De bezoekers van het Troelstra-Oord te
Beekbergen kunnen thans gebruik makeu van een -ingestelde autobusdienst
vanaf het station Apeldoorn naar Beekbergen tot halte Troelstra-Oord.

D egin September kunnen we nog an" dijvie uitplanten, we kunnen ze nu
wat dichter bij elkaar zetten, zo
' worden ze toch niet meer. Tegen
"at we vorst verwachten, worden ze
°nöergespit of aan een hoop gezet.
°D deze wijze kan men er nog een
tijd van genieten. Heeft men een
ramen, dan kunnen ze in de oak
-t worden, ze blijven daar veel
a
?8er in goed en kunnen met riettegen de vorst beschermd
we kunnen dan nog niet
f^rstmls verse andijvie eten. Is u niet
11
het bezit van een bak. dan moet
1 er
toch eens een maken, u zult er
evis
heel veel pleizler -van hebben,
,°°ral jn net voorjaar kan men er al
ee
n l vroeg groenten uit oogsten.
2e
tomaten rijpen buiten ook niet
«O
Gemakkelijk meer. Waar men ge^senheid
heeft plukt men de vruchh
er af, om ze in het zonnetje onder
«as te laten narijpen, men krijgt er
^ft nog heel aardig kleur op, hoewel
^ Wel Wat van het heerlijke aroma
gloren raakt. Staan de planten 'Ol^ ende op de zon, dan kan men er
k 61
öiee volstaan een' gedeelte van'de
a
üeren
weg te snijden of te lalen
Zeff ' de vruchten komen dan vanjj* meer in het zonnetje te hangen,
jj eft men droge bonen — zoals
^.Uine en kievitsboontjes, dan moeten
kj thans opgetrokken worden. De
1
*""" kunnen er afgeplukt worden.

Voor nadere Inlichtingen wende men
zich rechtstreeks tot onze Natuurvriendenhuizen of Amstel 224—226 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.

6 September: Bezoek aan de tentoonstelling „In Holland staat' een huis".
Deelnernersprijs met inbegrip van rondleiding slechts / 0.20. Vooraf aanmelden
bij de bekende adressen en N.V.V., Dis- .
trict Amsterdam, Frederiksplein 14.
6/7 September: Weekeind-uitstapje naar
„Ons Honk". Per fiets 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 teeen
kostprijs verzorgd.
Kosten, ontbijt en koffiemaaltijd ongeveer ƒ 1.—, alles Inbegrepen. Voor attracties, zoals muziek enz., zal gezorgd
worden
13 September: Bezoek aan de tentoonstelling „In Holland staat ee/i huis".
Zie 6 September.

Tentoonstellingen
Amsterdam: „In Holland staat een
huis", geopend dagelijks van 10—17
xmr. Des Zondags van 12.3O—17 uur.
Leden van het N.V.V. genieten 50 pet.
reductie, waardoor zij reeds voor 35 et.
(met inbegrip van 10 eb. entree Stedelijk Museum) toegang tot de tentoonstelling hebben, 's Zaterdags bedraagt
de toegangsprijs voor georganiseerden
slechts 20 cent in het totaal; dezelfde
regeling geldt voor het bezoek aan de
tentoonstelling „Pro Arte Christiana" in
dit museum. Elke Zaterdagmiddag tot
en met 27 September a.s. organiseert
het District Amsterdam van het N.V.JA
in_ groepsverband bezoek aan. deze tentoonstelling onder deskundige rondleiding.
Verzameld wordt om 16.45 uur voor het
museum. Aanmefdingen 'vporaf onder
• gelijktijdige betaling van de deelnemersprijs ad ƒ0.20 bij het N.V.V. - District
Amsterdam, Prederiksplein ]4 of Beis-

„Nederland bouwt in baksteen
1800-1940" té Rotterdam
Deze tentoonstelling, welke tot l November a.s. in het Museum Boymans te
-Rotterdam gehouden wordt, is voor de
leden van het N.V.V. op vertoon van
bondsboekje of bewijs van laatste betaling toegankelijk a ƒ0.25 per persoon.
Het 'museum is geopend van 1O—17 uur.

Vrijmetselaarstehtoonstelling
te Arnhem
Voor leden van het N.V.V. in groepsverbank toegankelijk a, ƒ0.15 per persoon.

Operettevoorstelling
te Utrecht
Op Zaterdag 6 September a.s. in
de Stadsschouwburg te Utrecht,
aanvang 7.3O uur n.m.. zaal open
7 uur.
De „Haagse Operette" (dir. Walter Triebel) voert dé operette
„Lentelucht" (Frühlingsluft) van
Josef Strauss op, aan welke uitvoering een groot aantal bekende
artisten hun medewerking verlenen.
De toegangsprijs bedraagt ƒ O 70
voor georganiseerden en ƒ 1.—
voor ongeorganiseerden, alles inbegrepen, terwijl bovendien voor
werklozen een beperkt aantal
kaarten a /O.1O beschikbaar
wordt gesteld.
Kaarten verkrijgbaar bij N.V.V.,
District utrecht. Oude Gracht
'45: Boekhandel Arbeiderspers;
de secretariaten der aangesloten
organisaties; Sigarenmag. PalHeter, Beethovenplem 1; Steenweg 21; Nachtegaalstraat 56;
Sigarenmagazijn Donkers, Gansstraat 3b, alle te Utrecht en
's avonds aan de zaal.

Cultuarfilmvertoningen
te Den Haag
Voor de cultuurfilmvoorstellingen, welke
iedere Zondag om 12 uur in het StxidioTheater te Den Haag plaats vinden zijn
de bijzonderheden in het vorig nummer ran „Arbeid" vermeld.

„Openluchtmuseum"

Leden van het N.V.V. hebben toegang
aci ƒ 0.20 per persoon.

Museum Nederlandse
Heidemaatschappij

Leden van het N.V.V. hebben tot dit
museum aan de ApeldoornseWeg te Arrihem zonder heffing van entreegeld toegang, mits het bezoek in groepsverband
plaats vindt.

Aquarium Nederlandse
Heidemaatsckappij

Leden van het N.V.V. hebben tot dit
aquarium aan de Zijpenclaalseweg te
Arnhem zonder heffing van entreegeld
toegang, mits het bezoek in groepsverband plaats vindt.
Aanmeldingen voor de bovengenoemde
tentoonstellingen vooraf bij het N.V.V.
Districtskantoor Arnhem, • Jansbuitensingel 17, dagelijks van 9—17.3O uur.
waar ook nadere bijzonderheden zijn te
verkrijgen. •• -

Zwemmen

Amsterdam: Sportfondsenbad Oost (Linnaeusstraat).
ledere Dinsdagavond: Van 18—19 uur:
kinderen tot en met 13 jaar en begeleiders; van 19—2O uur: Ie ploeg personen boven 13 jaar; van 20—21 uur:
2e ploeg personen boven 13 jaar.
Sportfondsenbad West (bij de Jan
Evertsenstraat).
ledere Dinsdagavond: Van 19—2O uur:
kinderen tot en met 13 jaar en begeleiders; van 20—21 uur: Ie ploeg personen boven 13 jaar; van 21—22 uur:
2e ploeg personen boven 13 jaar.
Zuiderbad (Hobbemastraat).
ledere Dinsdag- en Donderdagavond:
Van 19.15—20 uur: Kinderen tot en
met 13 jaar en begeleiders; va« 2O.3O—
21.3O uur: Personen boven 13 jaar. .
Haarlem: Sportfondsenbad (FrederYkspark).
ledere Dinsdagavond: Van 19—20 uur:
Kinderen tot en met 13 jaar en begeleiders: van 2O—21 jaar': personen boven
13 jaar.
Bij het verschijnen van dit blad is het
mogelijk, dat in uw plaats wijziging is
gekomen in de bestaande zwemregeling,
zodat u zich tot den plaatselijke*! V. &
A. vertegenwoordiger voor nadere Inlichtingen gelieve te wenden
Ter vóor-komiiig van het zoekraken van
bondsboekjes enz. bij het zwemmen op
de avonden van Vreugde en Arbeid, zullen z.g.n. zwemkaarten worden uitgereikt, zonder welke men vanaf een nader
te bepalen datum geen toegang heeft
tot de -zwembaden. Bij de ingang der
zwembaden kan men vernemen, op
welke wijze men In het bezit kan komen
van een dergelijke kaart.

doen we nu in de moestuin

stevige knuppel op, totdat alle boontjes uit de scheden gerammeld zijn.
Het stof kunnen we er op een winderige dag heel goed uitwannen, we
leggen daartoe de boontjes op een
bord, het waait er dan vanzelf wel
aangenomen.. Daar moet u echter
Voor dat ze naar binnen gaan, moeuit, indien we op de wind gaan staan.
niet op wachten, die bruine kleur
ten ze echter eerst behoorlijk^ droog
Heeft men ze zo ver schoon, dan zijn
nemen ze eerst goed aan als de
zijn. Daarom neemt men de planten
ze klaar om naar binnen gebracht te
boontjes geheel droog zijn. Zijn
bij de worteleinden te zamen, om ze
worden, waar de huisvrouw er wel
de boontjes voldoende droog, zodat
daarna aan. een lijn of op een niet
verder raad mee weet.
men ze allemaal in de scheden hoort
al te dicht in het blad zittende haag,
R,ijpe uien kunnen nu ook geoogst
rammelen, dan mogen ze naar binte drogen- te hangen. Natuurlijk '/al
worden, in zover dit althans nog niet
nen, waar ze op een koele, luchhet in de dagen, dat men de bonen te
is geschied. Laat de uien eerst goed
tige, maar droge
drogen heeft gedrogen, alvorens ze naar hun winterplaats bewaard
hangen, ook wel
verjalij f plaats te brengen. Men kan ze
moeten blijven,
eens
regenen,
zowel op de zolder als in de kelder
ven. Op' een redoch ' daarvoor
leggen, indien- de plaatsen maar begenachtige dag
behoeft u ze niet
hoorlijk droog zijn, want tegen een
kan men dan
weg te halen.
vochtige plaats zijn ze in het geheel
de bonen uitHet gaat er hier
niet bestand.
doppen,
doch
maar om dat
Spinazie kan men ook buiten in de
met dat uitdopde bonen windvolle grond uitzaaien, het zaad vooral
pen behoeft in
droog zijn, ze
niet te dicht op elkaar uitstrooien,
het geheel geen
moeten in de
anders komt er niets van terecht. Bij
haast gemaakt
scheden
ramvoorkeur zaaien we op, een zonnig
te worden, het
melen. Mogelijk
hoekje, hetgeen tevens zo beschut
is helemaal niet
zijn er liefhebmogelijk moet liggen.
erg. indien u ze
bers, die hun
er voorlopig nog, Heeft men kool geoogst, dan moeten
bruine
bonen
in laat zitten. . de stronken zo spoedig mogelijk vernog niet durven
wijderd worden, doet men dat niet,
Heeft men te
op te trekken,
dan kan men allerlei ziekten in -3e
veel bonen om
omdat de boongrond krijgen. Daarom mag men'ze
te doppen, dan
tj es nog niet
ook niet op de composthoop brengen.
gaat alles bij
geheel rijp zijn,
Immers, zouden ze veel last van knolRijpe uien moeten eerst goed in de
elkaar in een
dat. wil zeggen
voet hebben, en brengt men dg comzon gedroogd worden, daar worden
ze hebben de
grote zak en
posthoop later on het land. dan zou
slaan we er net
ze hard van,
bekende bruine
men de gehele tuin er mee besmetten.
Foto Turkenburg.
zo lang met een
kleur nog niet
/
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die gevallen is er nog wel wat op te
vincien. uit de kolen de meest moge" lijke warmte te halen.

Verpiaats de kachel!

GORT
één van onze beste voedingsmiddelen

\

kunnen doen als hooi), dan behoeft
het gasverbruik niet veel hoger te
worden dan we het bij de fijnere
graanproducten gewend zijn en
onze gezondheid profiteert ervan!
Wij versmaden dus niet de oud-Hollandse gort, die de distributie ons,verschaf t; integendeel, we nemen deze
gelegenheid te baat om gort weer de
.ereplaats onder onze voedingsmiddelen te geven en die te handhaven, ook
in de toekomst, als het ..vrij kopen"
ons weer zal zijn toegestaan.

| ebt u er wel eens Dij stilgestaan,
hoe niet enkel in de kleding,
maar ook in de voeding sprake kan
zijn van ..mode"?
Zoals de klererr uit grootmoeders rijd
ons oog thans vreemd aandoen, zo zijn
er spijzen, die een eeuw geleden algemeen werden gebruikt, maar waarvan
onze smaak zich geleidelijk heeft afgekeerd. Dit gebeurde dikwijls ten on- Wat we met ons rantsoen gort kunrechte.
nen doen'?
Evenals de stof van grootmoeders We zijn in staat om er een stevige
kleren steviger was dan die van ónze soep van te koken: we kunnen er met
jurken, zo hebben ook verschillende water, met taptemelk of met melk„ouderwetse" spijzen een voedings- poeder een ontbijt- of een nagerecht
waarde, waarbij de nieuwe producten van bereiden: we kunnen gort zelfs te
ver achterblijven.
pas brengen in een voedzame groenteDaar hebt u nu b.v. gort, het van onze schotel.
inlandse gerst verkregen voedings- Hoe we dat op verschillende manieren
middel, dat zijn oorspronkelijke, aan tot stand brengen, hoop ik u in de
de natuur ontleende waarde ten volle recepten van de eerstvolgende weken
heeft behouden. Zet u, daar eens de te vertellen.
thans overal gebruikte
verfijnde Vandaag beginnen we met een:
graanproducten naast -- bloem, gepolijste rijst, rijstgries, maïzena, cus- Stevige groentesoev met gort.
tardpoeder enz. — dan doet een blik 150 g. (H ons) gort, 2 1. water. 250 g.
op de voedingstabel u zien, dat de ,.(i pond) groente (worteltjes, knol,
vergelijking zeker niet ten gunste van boontjes, selderij, ui of prei. peterlaatstgenoemde producten uitvalt. Die selie). 20 gr (l af gestreken eethebben door pellen, malen, builen en lepel) boter, wat zout.
dergelijke bewerkingen allerlei stoffen Laat de gewassen gort één a twee
ingeboet, <üe ons lichaam hard nodig dagen weken in ongeveer i 1. water.
heeft. Hun aantrekkelijke vorm — Breng ze met het dan nog op de gort
hun blankheid en fijnheid — hebben overgebleven water aan de kook. voeg
hun de, kans gegeven om de grove er de 2 l, water bij met wat zout en
gort met haar volle bezit aan dege- laat de gort een half uur zachtjes
lijke voedingsstoffen te verdringen
- doorkoken. Snipper intussen
de
Daarbij speelt ook enigszins de lange groente (behalve de selderij en de
kooktijd van de gort een rol. Toen het peterselie), voeg ze bii de gort en kook
keukenfornuis meer en meer vervan- de soep nog i uur. Maak ze tenslotte
gen werd door gas en electriciteit, ieek af met de boter, de fijngesneden selhet begrotelijk om een gerecht IJ uur derij en peterselie en zoveel zout als
te laten koken. Dat bezwaar is echter voor de smaak nodig blijkt te 2iin
maar schijn; immers, als we de gort (niet te veel!).
voldoende lang weken (minstens een Deze soep geeft aan vier personen
dag, maar liever twee!) en als we (-volwassenen) een stevig begin van
bovendien bij de bereiding de thans de maaltijd, die dan nog slechts bewel aan iedere huisvrouw bekende hoeft te worden aangevuld door een
hooikistmetliode toepassen (waarvoor portie stamppot of wat aardappelen
natuurlijk kranten even goed dienst met sla.

Zuinig
met
koten.
et is misschien wat voorbarig, nu
reeds de vraag te stellen, of we de
H
komende winter aan de ons toegewezen brandstoffen voldoende zullen
hebben. Ten eerste weten we niet, hóeveel we zullen krijgen en ten tweede
zal het hele kplenvraagstuk worden
beheerst door de grillen van koning
Winter. We zouden een behoorlijke
hoeveelheid
brandstoffen - kunnen
ontvangen, die toch ontoereikend zal
blijken te zijn, omdat de winter
streng zal zijn en omgekeerd zouden
we aan weinig kolen genoeg kunnen
hebben, omdat het ditmaal een zachte winter zal worden.
Voorkomen is echter beter dan genezen. Daarom is het goed, dat we op
alle eventualiteiten zo goed mogelijk
zijn voorbereid. Voor die voorbereiding is het dus nodig, dat wij bij voorbaat van de veronderstelling uitgaan,
dat we zuinig, zelfs zeer zuinig met de
kolen zullen moeten zijn.
«
Nu we nog een behoorlijke tijd van
de werkelijke winter af zijn, is het
verstandig, dat we thans reeds nagaan, op welke wijze we van onze
kolen het nuttigste rendement kunnen
krijgen.
Hebben we b.v. een „slokop" van een
kachel of haard in een grote kamer,
dan moeten we eens in. onze woning
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speuren, of we voor ons winterverblijf niet tijdelijk een kleinere kamer
kunnen inrichten.
Lukt het niet voor die kleinere kamer
ook een kleinere kachel te vinden,
dan bereiken we toch, dat we de „slokop" in het kleine vertrek niet zo fel
behoeven te laten branden als in de
grote huiskamer.
We ontveinzen ons niet, dat een dergelijke binnenshuis-verhuizing hier
en daar tal van practische problemen
zal opwerpen, in het bijzonder voor
de huisvrouw, die ook nu weer moet
zien, die problemen op te lossen. Daar
staat echter weer het voordeel tegen- •
over, dat we dan tenminste de beschikking hebben over een kamer, die
in het belang van alle huisgenoten zo
goed mogelijk verwarmd kan worden.
Daarvoor zullen vader en moeder het
er graag voor over hebben, eens een
paar maanden in de vroegere huiskamer te moeten slapen.
De zaak is niet zo eenvoudig, wanneer in de kleine kamer geen schoorsteen aanwezig is. Dan zal men er
van moete/i afzien de kachel daarheen te verplaatsen, tenzij de mogelijkheid bestaat, door een gat in de
muur- te maken, de schoorsteen in een
aangrenzend ' vertrek te bereiken.
Hiervoor zal men in ieder geval de
toestemming van den huiseigenaar
moeten vragen.
In de meeste arbeiderswoningen liggen de kamers echter niet zo maar
voor het opscheppen. Is er geen ber
knopter dagverblijf disponibel, dan is
men dus wel verplicht In de huiskamer te blijven stoken. Maar ook in

Om te beginnen plaatsen we de-kachel
zo ver mogelijK van de schoorsteen
vandaan — öök als het een haard betreft, die, zoals gewoonlijk, met een
plaat aan-de,, achterzijde is afgesloten. Juist die plaat houdt veel warmte tegen. Zelfs het verwijderen van
deze plaat doet al wonderen, maar
nog beter is het, de haard zoveel mogelijk naar voren te halen, 't Staat
natvurlijk niet zo netjes Om het lekker warm te hebben, moeten we echter minder op netheid letten!! !
We zouden nog veel verder willen
gaan: In vel- woningen staat de

de kamer", horen we menige lezeres
opmerken. Zeker, er zal veel van de
gezellige inrichting onzer huiskamer
door verloren gaan. Maar is warmte
niet oneindig veel gezelliger en behaaglijker? Onze gezondheid is veel
meer waard dan hetgeen we tijdelijk
aan onze woninginrichting zullen
moeten opofferen. Men behoeft zich
voor de ..rommel' ook niet te schamen, nu allen door de tijdsomstandigheden in gelijke mate worden getroffen. Allen zullen van de kolennood een deugd moeten maken!
Overigens is het slechts een goed bedoelde raad, w^lke wij onze lezeressen hebben willen geven. Wie die raad
in de koude noord-oosten wind wil
slaan, moet zich straks niet beklagen!
Los van wat we hierboven hebben betoogd, zijn er nog tal van andere din^gen, die het warmtevermogen van
haard of kachel kunnen bevorderen!
Ie. Men zorge, dat de schoorsteen
voor de intrede van de winter is
geveegd;
2e. -moeten pijpen en rookkanalen van
de kachel grondig worden gereinigd;
3e. moet men „valse" trek voorkomen, door de naden bij de verbindingsstukken van de kachel of
haard dicht te smeren;
4e. dient men er voor te zorgen, dat
ook de ptjpdelen goed over elkaar
sluiten.

(Foto: A.P.-archief;
schoorsteen in een hoek, juist tegenover de kamerdeur... Telkens als de
deur open gaat, voelt men de koude
binnenstromen Is het niet Deter
kachel of haard in het midden van
de kamer tegen de muur te plaatsen? Er zal dan een paar meter
kachelpijp aan te pas moeten komen,
„ik zie me al met zo een eind pijp door

Ten slotte dienen we. tocht uit onze
huizen te weren. Kieren van deuren
en ramen moeten we dus zoveel mogelijk tochtvrij maken. Dit is van zeer
groot belang.
Toehtmateriaal was in verschillende
uitvoeringen in de handel, maar is nu
niet zo goed meer verkrijgbaar. Ter
vervanging "an deze- artikelen kunnen krantenpapier en een paar latjes
echter uitstekende diensten bewijzen. Het „hoe" zullen-we misschien in
een der volgende nummers behandelen Degenen onder onze lezers, die
practisch zijn aangelegd, zullen het
overigens ook zonder deze nadere uiteenzetting kunnen opknappen. In geen
geval behoeft een inspectietocht langs
deuren en ramen te worden uitgesteld!

Uitslag prijsvraag „De onhandige
huisvrouw"
et was een verrassing voor ons,
dat er zovele jeugdige inzendsters
H
haar krachten aan de opgave van de
onhandige huisvrouw, die in het nummer van 25 Juli voorkwam, hadden
gegeven. Zelfs was er een 11-jarig
meisje bij. dat een goed antwoord gaf.
Er waren heel wat meer goed, dan
foute antwoorden Het spijt ons alleen,
dat wij niet alle goede oplossingen
kunnen vermelden. Dat zou te veel
van onze plaatsruimte vergen.
Vele huisvrouwen gaven de raad, in
het vervolg maar helemaal geen kousen meer te dragen.
Dit is naar onze mening des" zomers,
vooraf als het erg warm is, wel prettig. Maar als het kouder wordt, zullen wij 's morgens toch weer het eerst
naar onze kousen grijpen. Zelfs in
huis zouden wij dan niet graag zonder'lopen.
Hieronder laten wij het goede antwoord, volgen:
Ie. De vrouw trekt haar kous aan.
2e. Zij doet dit verkeerd, omdat zij
de kous bij de boord vasthoudt en
zo naar boven trekt. De kans het
weefsel te beschadigen en er ladders in te trekken, is aldus zeer
groot.
3e. Zij'moet een z.g. teentje in de
kous maken. Dit verkrijgt men
door de kous buiten te keren. De
verkeerde kant behalve het teentje komt dan naar buiten. Het
teentje wordt het eerst over de
voet geschoven. Vervolgens schuift
men verder voorzichtig de kous
over voet en been aan.

De prijs van / 2.50 werd na loting
toegekend aan mevr. F. Oudshoorn-—
Kuiser, Pleiadenstraat 34 Haarlem N.
De dames J. M. de Bakker. Klamperspad 20 Zaandam en J. Bakker—^Kuiper, Grootewal G 12 Schagen, kregen
elk / 1.—.
De prijzen zullen de winnaressen in
de loop der volgende week worden
toegezonden.
Mevrouw Gijsouw, Wauwseweg Bergen op Zoom, schreef een klein
gedichtje.
Het gedichtje laten
wij hier volgen.
Wat ge doet,
Doe dat goed,
Is bekend reeds jaren.
Met beleid
En zuinigheid
Kan men puntjes sparen.
Als troostprijs deden wij de dichteres
van dit puntige puntdicht eveneens
een gulden zenden.
Correspondentie, de algemene
redactionele leiding van het
weekblad „Arbeid" betreffende,
richte men aan den Hoofdredacteur van het weekblad
„Arbeid", Postbus 100, Amsterdam. Geen persoonsnaam vermelden!
Bij brieven, bestemd voor de
verzorgers der onderscheidene
rubrieken, vermelde men de
naam van de rubriek duidelijk
op de omslag. Voorts adresseren
aan: Redactie Weekblad ...Arbeid". Postbus 100, Amsterdam.

woord „productieslag" is in de
en tijdschriften van de
Hlaatsteetkranten
maanden schering en inslag.
De productieslag, het opvoeren v&n
öe opbrengst der Nederlandse bodem,
is immers met het oog op de voedselvoorziening, vooral in deze tijd,
Van buitengewoon, gróót belang. Des
te meer bevreemdt het, dat iri Nederland ieder jaar een grote hoeveelheid
Uitstekend voedsel verloren gaat. Een
oogst van zeer respectabele afmetingen laat men verrotten, zonder dat
er, enkele liefhebbers uitgezonderd,
üo-or iemand een hand naar wordt
uitgestoken. Deze oogst is die der
Paddenstoelen, die gerust de meest
miskende kinderen der Nederlandse
flora genoemd mogen worden.
Wil horen de bezwaren al. die nu te
berde worden gebracht. „Paddenstoelen ïijn vaak vergiftig. Je moet
er jaren studie van gemaakt hebben,
eer je met zekerheid de eetbare van

(Foto:

A.P.-archief)

öe gevaarlijke kunt onderscheiden.
Het duurt veel te lang, ear je een
maaltje bij elkaar hebt."
Deze en dergelijke bezwaren hoort
ttien overal, wanneer men propaganda maakt voor het eten van
Paddenstoelen.
Het is merkwaardig, dat juist in ons
land de zwammen zo ajgemeen mis-"
kend worden, en de oorzaken daarvan zij.n wel heel vreemd. De paddenstoel speelt in de sagen en legenden,
Waaraan onze folklore zo rijk is, een
Uiterst ongunstige rol. En ook al kenden verreweg de meeste Nederlanders
hun sagen en legenden niet meer de
lening,
dat de zwammen gevaarlijke
e
n in ieder geval minderwaardige
voortbrengselen der natuur waren,
bleef; in ons volk bestaan. Holland en
ö
e paddenstoel hebben elkaar nog
steeds niet kunnen vinden.
**6t
is echter mogelijk, dat dit thans
a
nders zal gaan worden. Niet alleen
zuilen velen zich met het zoeken van
^etbare paddenstoelen willen bezighouden, omdat het een aanvuling van
het1 menu, kan opleveren, maar ook
drang naar buiten, die in de
'patste jaren bij den stedeling, ook
"ij den inwoner van, kleine steden,
feer sterk gegroeid is', maakt de toekomst van de paddenstoelenstudie
lastiger.
Maar nu die argumenten,' die tegen
"et eten van paddenstoelen naar
voren worden gebracht! Laat ons
Gerst eens kijken naar de vrees, dat
"et eten van .onbekende paddenstoelen beslist dodelijk is. Er komen

in ons land enige honderden verschillende soorten voor en het aantal,
dat werkelijk dodelijk vergiftig is, bedraagt ongeveer tien, waarvan er
enkele nog zeer zeldzaam zijn. Een
heel groot aantal soorten zou echter,
indien genuttigd, wel misselijkheid,
dus vergiftiging in lichte graad, veroorzaken. Het parool moet dan ook
luiden: ,,Eet alleen die soorten, die
ge goed kent." Wanneer men ook
. maar even twijfelt, of een exemplaar
wel tot een der gewenste soorten behoort, dan moet men het rustig laten
staan.
Gelukkig zijn de eetbare soorten, die
in Nederland voorkomen, over het
algemeen niet gauw met gevaarlijke
soorten te verwarren. Wanneer men
één keer op stap is gegaan met
iemand, die deze schone -voortbrengselen der natuur kent. weet men voldoende, en als dat niet mogelijk is,
bewijst een goed paddenstoelenboekje,
liefst met gekleurde afbeeldingen,
uitstekende diensten.
En nu het laatste bezwaar, n.l. dat
men zoo heel lang moet zoeken om
een maaltje bij elkaar te krijgen.
Dat is sterk overdreven. De eetbare soorten^ die in ons land te vinden
zijn. 'zijn st^uk voor stuk algemeen en
de meeste plegen bovendien in groot
aantal bij elkaar voor te komen. Paddenstoelen houden er vaak jaar op
jaar dezelfde groeiplaats op na, dus
waaneer men zo'n plaats eenmaal gevonden heeft, kan men er jaren gebruik van maken.
Deze herfst belooft een faeel goede
voor de zwammen te worden. Augustus heeft ons zeer veel regen gebracht
en dat is voor deze planten van groot
belang. Een paddenstoel is de vrucht
van een soort schimmel, die onder
bladeren, boomschors e.d. leeft en die
in perioden van grote vochtigheid
hard gaat groeien. Dan zendt hij zijn
vruchtlichamen n-aar omhoog, tussen
de plaatjes of (naar gelang van de'
soort) de gaatjes aan de onderzijde
van de paddenstoel, ontwikkelen zich
de sporen, heel kleine zaadjes, die
door de wind worden meegevoerd en
waaruit weer zulk een schimmel, een
mycelium, zal groeien.
Juist, omdat de nazomer zulk slecht
_weer bracht, loont het dus nu de
moeite om eetbare paddenstoelen te
zoeken. Wat voedingswaarde betreft,
staan deze „vruchten" ongeveer tussen vlees en groente in: zij bezitten
veel eiwitten en hellen daarom iets
naar de zijde van het vlees over.
De algemeenste " eetbare paddenstoelen, die in ons land te vinden zijn,
zijn de Inktzwammen, de Hanekammen of Cantharellen, en de Biefstukzwammen.
De Inktzwammen kan men vrijwel
overal vinden. Er zijn verschillende
soorten, maar 'daarvan komt voor ons
alleen de geschubde Inktzwam in
aanmerking. Op mestvaalten, op vette
grond, doch ook in de duinen, liefst
niet al te zeer' in de schaduw, groeien
deze paddenstoelen, die gewoonlijk
met een heel clubje bij elkaar staan.
Hun hoed is roomkleurig tot lichtgrijs, zeer langwerpig van vorm en
bedekt met vele parelgrijze schubben.
Vaak bevindt zich aan de top van de
hoed een kale, bruine plek. Eerst is
de zwam rond en met de ring vast
om de ^tengel verbonden, later
spreidt de hoed zich wat uit, maar
zelden heel veel. De steel is wit. en
zolang de plaatjes wit zijn. kunnen
we deze soort heel goed verzamelen.
Later wordt de hoed Zwart en vervloeien de plaatjes tot een zwarte

massa (vandaar de naam) en die
exemplaren zijn uiteraard niet eetbaar meer.
De inktzwammen zijn met geen
andere soort te verwarren en lenen
zich uitstekend voor het bereiden
van soep of ragout. Ook de stelen van
de jonge exemplaren zijn te gebruiken; die van de oude zijn vaak
vezelig.
Nummer twee op het appèl, maar
voor vele lekkerbekken beslist nummer één, is de Hanekam. Helaas
komen zij niet overal voor; zij groeien
in de naald- en loofbossen van' het
Oosten van ons land! Deze soort ziet
men in deze tijd vaak in de fijne
groentenzaken. waar men er heel wat
voor moet betalen! Zij geldt dan ook
als een eerste klas lekkernij.
Tussen de Hanekammen groeit vaak
een dubbelganger, de Valse Dooierzwam, waarvan men lang heeft gedacht, dat hij vergiftig was. Dat is
echter geenszins het geval, hij is zelfs
even smakelijk en waar er verder
geen soorten meer zijn, die op dit
tweetal, gelijken, kan men hier ook
gerust verzamelen. Hun vorm is. zeer
opvallend: Het zijn vrij kleine, dooiergele zwammen met donkergele. zeer
grove plaatjes, die een eindje van de
steel af beginnen te groeien. De hoed
is min of meer trechtervormig met
gelobde rand, de rauwe exemplaren
smaken naar peper en ruiken naar
abrikozen. Ook' deze_ paddenstoelen
plegen in vrij grote hoeveelheden bij
elkaar te groeien en worden kinder-

lijk eenvoudig toebereid. Men kookt
ze in water met wat zout en stooft ze
daarna met een stukje boter. Ziedaar
het heele dooierzwammen-eten! Maar
lekker zijn ze. probeer het maar
eens!
Tenslotte vragen we dan de aandacht voor een heel merkwaardige
soort: de Biefstukzwam. Die groeit
als een grote, roodbruine 'lap vlees
tegen de bomen en wanneer ze in
hun lichaam worden gesneden, komen
er rode druppels te voorschijn. Een
zeker herkenningsteken! Merkwaardig is. dat hun bereiding gelijk kan
zijn aan die van dierlijke bief stuk.
Daarbij houdt de zwam een prettige,
frisse smaak. Ook gekookt zijn ze
echter lang niet te versmaden.
Deze drie soorten paddenstoelen zijn
voor iedereen met geringe moeite te
herkennen, en leveren een smakelijk
en uitstekend voedsel. Bovendien is
het zoeken van zwammen in het
herfstig bos met zijn prachtige kleuren een heel aantrekkelijk en gezond
werkje, dat waarlijke niet gauw verveelt!
En wanneer men zich houdt aan de
volgende drie regels:
1. alleen verzamelen wat men goed
kent;
2. van paddenstoelen nooit rauwkostschotels bereiden;
3. een maaltje paddenstoelen, rauw
of gekookt, nooit een nacht over
laten staan! dan loopt men geen
enkel risico!

l Góéd wassen! (VIN)]
Spoelen.
Wat valt er nu over spoelen te zeggen? Wie kan dat nu niet?
En toch
Spoelen is altijd en in deze tijd nog
meer. van groot belang.
Spoelt u eens een schoon stuk wasgoed uit uw linnenkast in koud. beter
nog in warm water uit. Indien dit
stuk goed niet in een wasserij geWassen werd. zult u versteld staan oTer
het lang niet schone water.
Welke nadelen ondervindt het was'goed van „onvoldoend" spoelen?
a. het wasgoed wordt in 't gebruik
•veel eerder vuil;
b. het wasgoed krijgt spoedig een gele
kleur;
c. het goed slijt méér omdat zeep- *
en vuildeeltjes in het wasgoed achterblijven en op de vezel inwerken;
d. het wasgoed krijgt een minder
heldere tint, die door overmatig bleken gered moet worden;
e. er blijft kalkzeep in 't wasgoed
achter, en indien waterglas of waterglas.houdende wasmiddelen zijn gebruikt, wordt niet alle waterglas ver-'
wijderd. hetgeen weer een geducht
aantasten van de vezel betekent.
Dus in 't kort gezegd ontstaat door
slecht spoelen:
a. grote slijtage;
b. verkorte levensduur van het was-<
goed:
c. verlies van de heldere tint.
Er bestaan twee manieren van spoelen. De manier, welke we toepassen
is afhankelijk van de soort water
waarmee we werken.
Gebruiken we leiding- of pompwatër,
door soda onthard, dan gaan we als
volgt te werk:
a. sla het wasgoed uit 't sop flink uit,
haal het door de wringer; f van het
sop is dan al verwijderd;
b. sla het s-oert flink uit: daar waar
't goed ineengewrongen blijft zitten,
wordt het niet gespoeld;
c. gebruik alleen leiding- of pompwatër. dat de avond tevoren door
soda onthard is;
'
d. gebruik voor 't eerste spoelwater
iets minder dan het sop, waarin het
goed gewassen is. Soda onthardt het
water nooit geheel; wat kalk blijft
in 't water, die mét de zeep uit 't sop
weer de gevaarlijke kalkzeep kan
vormen Hoe meer spoelwater ' men
dus neemt, des te meer kalk aanwezig en dus des te groter kalkzeepvorming;

e. neem dit eerste spoelwater voor de
witwas flink heet. De zéepoplossing is
„heet" .dunner dan „koud" en dus
gemakkelijker uit te spoelen.
Waterglas is „heet" eveneens goed
uit te spoelen, „koud en opgedroogd"
geeft het aan 't goed een stevige
greep, die misleidend is. Het waterglas droogt in fijne, vlijmscherpe
kristalletjes op, die de hard geworden vezel als 't ware doorsnijden;
f. gebruik voor 't tweede spoelbad
meer warm onthard water;
g. het verdere spoelwater kan koud
zijn, behoeft niet onthard te worden,
daar nu de zeepdeeltjes vrijwel verwijderd zijn;
ii. gebruik na elke keer spoelen de
wringer; met de hand wringien is
schadelijk voor het wasgoed;
i. spoel zo lang, tot het • spoelwater
helder blijft;
j. spoel stuk voor stuk in schoon
water, wanneer met de hand gespoeld
wordt; bij gebruik van een wasklokspiraalstamper of waspomp meerdere
stuks gelijk. Zorg steeds dat 't goed in
't water kan zwemmen.
Bij gebruik van regenwater of water,
dat onthard is door triso, newafos of
calgon of belspp, kan steeds in ruim
water gespoeld worden.
Verder volge men de gegeven wenken
voor het spoelen in leidingwater, enz.
Men vermij de bij wassen en spoelen
steeds het wasgoed van „heet" in
„koud" water te dompelen. In het
warme wasgoed is de vezel gezwollen,
de vuildeeltjes kunnen dan gemakkelijk loslaten; zodra echter de vezel in
„koud" water komt, krimpt ze in, de
vuildeeltjes insluitend. Hierdoor krijgt
het wasgoed een grauwe tint, die
zelfs door „sterk bleken" moeilijk te
verwijderen is.
En nu hoor ik de huisvrouw klagen:
wat veel werk brengt zulk spoelen
mee! Volkomen waar. Maar zou het
nu in een tijd( waarin moeilijk aan
goede wasmiddelen te komen is en
textielpunten niet voor 't grijpen liggen, niet verstandiger zi.ln naar een
paar helpende handen uit te zien dan
de was te verwaarlozen? We zouden
er onze was .enorm mee sparen.
En kan het aanschaffen van een
wringtnachine niet eveneens als „wasbesparing" aangemerkt worden?~Maar
daarover een volgende keer!
Maar
yoed spoelen is toch niet
zo héél eenvoudig, wél?
Nadruk-verboden.
J. Collenteur.
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Babbeltje
van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
Een mooi spreekwoord zegt: Van uitstel komt afstel. Nee, maak je maar
niet ongerust: de uitslag van onze
Vacantie-opstelwedstrijd zal niet voor
de tweede keer worden uitgesteld, al
heeft jullie oom Niek door het uitstellen van zijn opstel-nakijkerij en door
een paar bijkomstigheden nu zóvoel
werk, dat hij er tot over zijn oren inzit. Dat is ook een beetje de schuld
van onzen hoofdredacteur — je weet
wel. den man, die de baas over de
hele krant is en die ook alles over
jullie oom Niek te vertellen heeft.
Die hoofdredacteur nu kwam verleden week bij me. „Oom Niek", zegt-ie
tegen me. ..ik kan je een beetje meer
ruimte geven. Als je nu nog een verhaaltje er bij wilt doen en je kan nog
wat eigen werk van de kinderen doorgeven, dan heb ik daar nu eens niets
op tegen."
De hoofdredacteur dacht, dat hij mi]
een reuze pleizierige boodschap
bracht en in gewone omstandigheden
zou oom Niek ook een huis hoog zijn
gesprongen.Ik dacht evenwel aan • de
grote serie opstellen, die ik nog moest
'nakijken, aan de vele tekeningen, gedichten en schilderijen, die ik naar
aanleiding van onze teken-, dicht- en
kleurwedstrijd nog moest nazien en
beoordelen en... ik zuchtte net als
jullie wel eens doen, als je voor een
berg huiswerk zit en als je er eigenlijk
geen kans voor ziet, door die berg met
goed fatsoen heen te komen.
„Je bent ook lang niet slim geweest,"
zei tante Cor. „Nu wist je toch, dat ik
deze week jarig was... dat weet je al
meer dan twintig jaar en tóch geef
je*van die bewerkelijke raadsels. Het
is je eigen schuld, dat je het nu zo
razend druk hebt."
Zo is het altijd: eigen schuld plaagt
den mens het meest. Maar ik heb net
gedaan als een" verstandige neef of
nicht met veel huiswerk zou doen: ik
ben dadelijk met het werk begonnen
en... ik heb het netjes voor elkaar gekregen ook. Want ik zo me er nu -wel
voor hebben geschaamd, als ik had
moeten zeggen: -de uitslag van de
Opstelwedstrijd wordt nóg een week
uitgesteld.
Laat ik maar dadelijk met die opstelwedstrijd beginnen en vermelden, dat
ik de hoofdprijs toekende aan
DICK VAN NES, j. 12 jaar,
Bakhuis Rozenboomstraat 30, Leiden.
Dick won die prijs met het volgende
opstel:

f en „angstig" avontuur
Het goot. De regen kletterde tegen de
ruiten. Brrr!
Hè, het was toch wel lekker onder
die wollen deken, 't Was hier beter
dan buiten. Langzaam ging de deur
open. Piepend en knarsend. Toch vervelend, dat die gerant geen sleutel van
m'n deur had. Buiten sloeg de torenklok half tien. Moe van 't vele fietsen
draaide ik me om en dommelde in. De
klok sloeg half vijf. Ik werd er wakker
van. daar de toren vlak bij het hotel
stond. Plotseling schoot ik overeind.
Wat hoorde ik daar?! Langzaam doch
zeker hoorde ik iemand door mijn
kamer stappen, krak... krak... krak!
Eventjes was het geluid weg. Maar
meteen daarop klonk weer die knersende voetstap. Ik trilde. Het eerste
wat mij te binnenschoot was: een
c"ief! Wat moest ik doen? Ik wist. dat
de trekschakelaar dicht bij me hing.
Ik probeerde hem te pakken, maar
vergeefse moeite. Ik kon. hem niet
vinden.. En onder dit alles, al maar
die krakende voetstap. Wat nu te
doen? Ik pijnigde mijn hersens af.
Ah . een idee. Ik zou wat mompelen
en net doen. of ik wakker was geworden. Misschien zou de dief dan wel de
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plakt poetsen. Daarom begon ik:
„He, wat is het nog donker; ik zie
zowat niets." Het werd stil, zodat ik
weldra insliep. . Plotseling werd ik
weer opgeschrikt. Het had opgehouden te regenen. Het waaide nu. Ik
hoorde het ritselen van papier. Dan
weer die krakende voetstap. Ik verstijfde van schrik. Alweer! Dat langzame geloop was zo beangstigend.
Toen begreep ik het. De dief zocht
naar waardevolle dingen tussen het
papier op mijn wastafel. Meteen daarna hoorde ik-het oplichten en neerzetten van het deksel van het zeepbakje. Met wijdopen ogen staarde ik
de hele kamer rond, doch ik ontdekte
niets. Niets? Ja, toch wel, want aan
het voeteinde van mijn bed zag ik een
gebogen rug. Ik slaakte haast een
gil, doch hield me in. Gek, die rug
ging van boven naar beneden, net of
iemand zich wilde oprichten. Dan
hoorde ik plotseling een stem mompelen: „Het is niet veel van avond?"
En dan weer die krakende voetstap.
Ik was bang, maar toch stapte ik
manmoedig mijn bed uit. Elk ogenblik verwachtte ik, dat er een man.
die tot de tanden was gewapend, met
bloeddoorlopen ogen en met een
beestachtige uitdrukking op zijn gezicht op me af zou komen. Doch er
gebeurde niets. De wind speelde "met
het bovenste laken, van mijn bed,
zodat dit de hele tijd bolde. Daardoor
kon ik de rug verklaren. Het verduisteringsgordijn, dat ik de vorige avond
had neergelaten, had het ritselend
geluid gemaakt. Doordat het raam
openstond, had de wind vrij spel gehad. De krakende voetstap was veroorzaakt door een druppel die van het
plafond af naar beneden viel. Daardoor was het eigenaardige geluid ontstaan, dat precies op een krakende
voetstap leek. Mijn moeder vertelde-mij naderhand, dat zij met het oog
op het weer: „Het is niet veel vanavond" had gezegd. Maar het optillen
van het deksel van het zeepbakje
heb ik niet kunnen verklaren. Maar
al zijn alle verklaringen aanneembaar, toch geloof ik er niets van, om• dat ik die zelfde dag bemerkte, dat
mijn portemonnaie. met inhoud, die
op het zeepbakje lag, was
verdwenen.
Het kan best zijn, dat ik die portemonnaie ook verloren heb. Maar
zeker is, dat ik in m'n vacantie een
angstige nacht heb gehad. .
Wat is het eigenlijk jammer, dat het
aantal prijzen is beperkt Als het aan
oom Niek lag, dan kreeg elke inzejnder
of inzendster een mooi boek. Want ik
heb van m'n vacantie-opstelwedstrijd
heel veel pleizier beleefd. Jullie hebben me meegenomen door het gehele
land f Ik ben aan het strand geweest
en op de Drentse hei; ik heb — in
gedachten -- met jullie fietstochten
gemaakt en kermissen bezocht; ik
heb gevist en gewandeld, geroeid en
gezwommen; ik heb op een kermisbed
geslapen en in hotels gelogeerd; er
was een nicht, die me vertelde van
een vroegere vacantie in het buitenland, maar er waren ook anderen, uit
wier opstellen ik duidelijk kon merken, dat ze het helemaal niet erg
vonden, dat ze in de vacantietijd
thuis hun vermaak moesten zoeken
en... het ook vonden. Het is niet
mogelijk, al die verhalen-te plaatsen,
maar ik bewaar ze zorgvuldig, omdat
ik ze te gelegener tijd wel onder de
rubriek „Eigen Werk" fan plaatsen.
Voorlopig worden alle inzendertjes
bedankt. Maar wat een geluk, dat ik
tegenwoordig 'ook i ereprijzen kan
geven t
De voorzitter van een vergadering zou
nu zeggen, dat we reeds aan punt
twee der agenda toe waren: de prijsraadsels uit ons nummer van 15
Augustus. Jullie weten, dat ik voor
die tekening d r i e hoofdprijzen uitk>L.fde: één voor de tekenaars (tekenaressen), één voor degenen, die de
tekening kleurden en één voor hen.
die een gedicht maakten.
De prijswinnaar voor een tekening
was niet zo moeilijk vast te stellen. De
jongens en .meisjes, die zorgvuldig
van cijfertje naar cijfertje waren ge-

gaan, kregen vanzelf de goede tekening, zoals ik die hieronder laat afdrukken.-

Een opmerking moet ik hierbij
maken. Er waren kinderen, die zich al
te goed aan de opgaven hadden gehouden en die daardoor een paar
strepen trokken, die beter weg konden
blijven. Doordat ik dit er niet bij had
'gezegd, was die fout begrijpelijk en ik
heb dat dan ook niet als fout gerekend.
De h o o f d p r i j s voor de tekenwedstrijd kreeg — hierbij moest ik de
medewerking van Ronnie inroepen,

doordat er zo heel veel goede Inzendingen waren:
WIM HUISMAN, j., 7 jaar,
Weteringpost, Blokzijl.
De k l e u r w e d s t r i j d gaf weer
heel wat meer moeite, doordat ik nu
de medewerking van m'n'jongsten zoon
niet kon inroepen. Die vond alle
plaatjes even mooi. Ik had hem geleerd, dat de tekening Zwarte Piet
voorstelde
er waren neven en
nichten, die dat niet hadden begrepen, maar dat hinderde ook al niet —
en elke keer als ik Ron zo'n kleine
schilderij van jullie voorhield zei hij
met een verrukt gezichtje: ,,Zwatte
Piet." En toen hij zag. dat er heel veel
waren, verklaarde hij: op z'n zangerige toontje: ,,Wat een boel zwatte
Piete hè Pappa?"
Ja, Ron had gelijk: er waren er een
heleboel en de keus was heel moeilijk.
Tenslotte is die gevallen op de schilderij van '
JAN VERBRUGGEN, j. 9 jaar, Westlandgracht 535 h., Amsterdam-W.
De dichtwedstrijd gaf de meeste
moeite. Ik heb een heel stel aardige
gedichtjes ontvangen en ik heb heel
lang gelezen en vergeleken, voor ik
beslikte, dat de hoofdprijs voor deze
wedstrijd toekwam aan: Jellie de
Pree,, m., 10 j„ Ruysdaelstraat 2&
Huizum, bij Leeuwarden. Jellie maakte
het volgende gedicht:

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Hoe Kareltje

kon helpen!

•

Een grappige tekenfilm

Regie en tekst N. J. P

•

Beeld Jan Lutz

Smith

1. Opa zet z'n-fiets neer.

2. Oei! Die waait de gracht in.

3. Daar ligt-ie, meneer.

4. Hoe krijgen we die er weer uit?

5. „Ja!

6. Dank je wel, beste jongen.

Halen!"

CORRESPONDEREN
EREN ^
EN

RUILEN
Corresponderen willen: Wim Eveleens,
J-. 13 j.. Vosselmanstraat 21, Apel\
öoorn: H. Groeneveld, j.. 15 j:, Molenstraat 165. Assen
Te oud voor déze rubriek was Rieka
van Hasselt. Utrecht
Rietje de Reuver Paradijslaan 131 c
te Rotterdam kreeg geen antwoord
van Riek: van Doorn te Alphen a. d.
Rijn. Dat is niet beleefd van Riek en
ik zou Rietje aanraden, dan maar
een ander meisje te vragen. Wie zich
voor de correspondentierubriek opgeeft, verplicht zich stilzwijgend, de
aanvragertjes antwoord te geven.
Voor deze rubriek kan je je aanmelden bij
OOM NIEK,
Postbus 100, Amsterdam-C.

Zwarte Piet
Wie is toch dat grappige heertje?
Een glimlach op 't zwarte gelaat?
Hij draagt een vrolijk blauw mutsje,
Waar een vuurrode pluim op staat.
Nu, kijk maar eens goed naar het
[plaatje
En wie het dan nog niet ziet.
Die zal 'k het dan maar vertellen,
Die vrolijkerd heet Zwarte Piet!

Ereprijzen en troostprijzen

,

In de eerste pla'ats voor Hennie Keizer,
m., 12 j., J. J. Allanstraat 219, Westzaan; Bennie.Aarsen. j., 1 j. en 'John
Aarsen, 9 j., Kometensingel 214.
Amsterdam-N.: Grietje Niemeijer, m.,
12 j., Sellingerbeetse, Post Sellingen,
Vlagtwe^dde; Gradda Langer aar, m..
12 j., Ussellaan 104. Gouda: AH .v. d.
Werk. m.. 10 j.. Van Royenstvaat W
öo. 9, Kropswolde. Hoogezand; Piet
u
an Loon, j., 12 j.. Baronielaan 276,
Breda: Dina Christiaans. m.. 13 j..
Overamstelstraat 3.1, Amsterdam-O.;
Dick Havelaar, j.. 14 j.. Bern. Kochstraat 5 huis. Amsterdam: Urbo van
oer Spoel, j., A. P. Fokkerstraat 20 A,
Groningen; Annie Doef, m., 11 J453. Grootebroek

Mijn eerste prijsraadsel
is een heel verhaal. Je moet weten,
dat er een manufacturier was. die
voor zijn klanten niet wilde weten.
voor welk bedrag hij zijn artikelen
had ingekocht. Toch vond hij het
nodig, op de prijskaartjes niet alleen
het bedrag te vermelden, dat de klanten moesten betalen — hij wilde ook
telkens weer zien, hoeveel hij aan het
artikel verdiende In plaats van cijfers
had hij daarom die inkoopprijs door
letters aangegeven. Elk cijfer kreeg
e
en letter en aan die letters kon de
manufacturier dadelijk zien, hoeveel
hij zélf voor het artikel had betaald.
Voor een overhemd, dat den man
^ 4 9 5 kostte, had hij op het prijskaartje gezet: h n a. Sokken van f 1.30
inkoop waren met v l g gemerkt. Een
öas. waarvoor onze manufacturier
^ 2.78 had betaald, merkte hij met
° ö i en een bolletje rijggaren, dat
hem inkoop 6 cent kostte, kreeg de
'etter r op het prijskaartje.
^e manufacturier dacht, dat niemand
Zi
Jn geheimschrift zou begrijpen. Maar
l
°en een bediende begreep, dat steeds
dezelfde letters terugkwamen,
hij ai spoedig het woord gevon. dat de sleutel was voor het gemschrift van zijn patroon. Welk
had de manufacturier gebruikt
pto zjjn inkoopprijzen aan te geven?
Het tweede raadsel werd mij gezonden
^°or Jac. Bonsel, Lorentzkade 384,
Haarlem-W. In onderstaande zinnen
Z
i3n Nederlandse plaatsnamen verbore
n. Daar komen ze.
Daar loopt een deftige dame.
• Wij geven Lodewijk een spoortrein
als hij jarig is.
Wirn van Stevel pompte zijn
band op

4. Karel stond aan het station toen
de trein aankwarru
Raadsel nummer drie — jullie Kunnen
voort deze week!
- is een rijmraadsel. dat Klaas Alting • te Odoornerveen mij zond-:
Vul in:
Ander woord voor poes ...
Knaagdier
Stuk hout
Niet droog
Vloerbedekking ..'.
Ton
:77
Vraag
Opening

OrDTCMDCD aan van™ sehriftel. lessen
OCr l OVIDCrl -Frans.-Duit». Engels. Mea
Taal en Rekenen. Boekli. Steno en^ v.a
10 cc. p. m. Schrijf om gratis proe-tles Cursus
Zelfontw. Bosb Toussaintstrant 46 c, A'<ï;;ni

SPRALIN
ONTSMETTEND DOOR GfMALJE AAN „SUPIROL".
TUBEN 35 £N 60 CENl. • NEDERL. FABRIKAAT.

ADVERTEERT IN DIT BLAD

-

Inzendingen zo spoedig mogelijk, doch
in ieder geval vóór 18 September aan
Oom Niek. Postbus 100, AmsterdamC. E.et er vooral op, dat je naam,
adres en leeftijd j. .of m. óók op je
inzending staat. Als je deze gegevens
alleen op de envelop zet, kom je niet
voor een prijs in aanmerking.
Nu zijn we alweer aan de
BRIEFWISSELING.
Truus Smit te Den Haag heeft een
prachtig feest gevierd en zij is in de*
nacht naar bed gegaan, zo schrijft ze
mij. Ja, dat gebeurt ook niet alle
dagen, dat je vader vijf en twintig
jaar bij de gemeente is. Zo'n fijn feest
had ik best willen meemaken.
Hanny Reinders te Groningen, die pas
acht jaar is: krijgt al pianoles. En ze
is al bijna, bij het tweede boek. Dat
is knap. Maar Hanny moet ook elke
dag een half uur spelen. Als ze dat
flink , doet, wordt ze een goede
pianiste. Studerefi ..— daar komt het
op aan!
Bob Vissers te Bussum mag me z'n
mooie gedicht of tekening opsturen
als hij ze zelf heeft gemaakt en verzonnen. Dat moet er dan ook opstaan.
Corry TcllekamrJ Bosland te' Amsterdam zond me een serie raadsels die
ik
niet kon oplossen. En de antwoorden waren er niet bij ook. Had
je de raadsels zelf verzonnen of waren
ze uit een raadselboekje? Het is vervelend als je te bed moet blijven. Een
zuster van oom Niek was ook eens
heel lang ziek. Toen heeft ze, terwijl
ze in tjed lag, een prachtige windtekst gemaakt. Op die tekst' stond
malar één woordje: geduld. Je moet,
als je ziek bent, geduld hebben om
beter te worden. Gelukkig, dat je vóór
je ziekte nog zo'n prachtige vacantie
had.
Harm Vos te Nieuwe Krirh zou willen weten, hoeveel neven en nichten
ik heb. Ik weet het niet precies, Harm.
maar ik geloof
even meer of iets
minder dan honderdduizend. Geloof
jij dat? Nee hoor- dit Is maar- eengrapje. Oom Niek telt z'n neven en
nichten niet. Wij zeiden vroeger bij
het knikkeren: getelde schapen lopen
het hok uit. Elke week krijg" ik er
trouwens nieuwe neven en nichten
bij. Daar is nu bijvoorbeeld weer
Jannie v .d Stouwe te Alphen.aan.de
Rijn. die me een heel verslag stuurde
van een uitstapje naar Wassenaar.
Daar heeft me die Jannie zowaar op
een varkentje gereden, 't Is haast niet»
te geloven!
Coenraad Knijff te Venlo is in Amsterdam geweest. Als hij hier weer
eens is. wil hij bij oom Niek aankomen en daarvoor vraagt hij m'n
adres Nu. dat wist je toch? Postbus
100, Amsterdam-C.! Kijk eens naar
het antwoord aan Harm Vos en
denk dan eens na, Coen.
Piet Lamee te Utrecht. Je mag
natuurlijk meedoen, maar
zou jij
een kinderboek willen winnen? Je
vraag is doorgegeven.
Rudolf v. d. Spek, Den Haag, denkt,
dat oom Niek niet weet. wat een mop
is. Dat is al een mop. Als er plaats
voor is, komt jouw mop onder de
rubriek Eigen werk.
Jo van Brugge te Hilversum • hoef ik
niets meer te zeggen. Ze zal nu wel
weten, wie het was. Zélf weet ik, dat
ik aan m'n correspondentie een einde
moet maken.
Allemaal de groeten en tot de volgende week.
OOM NIEK.
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r EIGEN WERK~|
Een nat pak
Het was Woensdagmiddag en Jan was
vrij van school. Hij keek verveeld de
straat af. Hè, jammer nu was er
niemand. Hij zou maar een paar
vriendjes afhalen, dan gingen ze naarde kade. Daar had Jan een roeiboot '
gezien. Spoedig waren een paar
vriendjes gehaald. Jan deelde hun zijn
plan mede. Ha, daar waren de
jongens mee in hun schik. Pratende
waren ze al gauw bij de kade, waar
de roeiboot lag. Gerrit -zou eerst
springen. Hij sprong en daar stond
hij al midden in de roeiboot. Lachende zei hij: „Kom jongens, fijn is het
hier". Alle jongens behalve Jan stonden al in de roeiboot en schommelden
een beetje. „Niet doen", zei Jan.
„anders, kan ik niet springen". Maar
de jongens schommelden rustig, door.
Toen besloot Jan maar te springen.
Hij nam een aanloopje en... sprong
mis.
• .
. .
„Help!" schreeuwde Jan en zijn
vriendjes stonden te trillen op hun
bene/i. Dadelijk kwam er hulp. Jan
werd uit het water gehaald en liep
hard naar huis, waar hij een flink
pak slaag kreeg. Jan had geer. nadelige gevolgen van het koude bad.
Maar na die tijd heeft hij nooit meer
zulke gevaarlijke spelletjes gedaan.
Wim Rooth,
13 j.. Gr. Florisstraat 11 Ilf
Amsterdam-Oost.

Jan vraagt de waarheid
Op een dag kwam kleine Jan uit school
en zei tegen zijn moeder: „Oaze juf weet
ook niet wat zij ons leren moet. Gisteren
heeft zij tegen ons gezegd dat 5+1 negen
is en' vandaag probeert ze ons wijs te
maken dat 6 + 3 negen is. Wat is nu
eigenlijk de waarheid, moe?"
RUDOLF v. d. SPEK 13 j.,
Hendrik v. Deventerstraat 115,
Den Haag.

Hoe Loekie bij ons kwam'
Loeide is onze poes. Het is een. lief beest.
We hebben haar nog niet zo lang. Enige
weken geleden" zat een vreemde poes bij.
ons voor de keukendeur. Daar zat ze te
miauwen. Mijn moeder moest even de
tuin in,, en liet de deur op een kier staan.
De poes wipte naar binnen. Ze bleef aan
het miauwen. Moe gaf haar een schoteltje
melk. Ze kreeg haar tweede en derde.
Toen ze vol'daan was ging ze weg. Tegen
de avond kwam ze terug. Toen mijn moeder de konijnen ging voeren sprong ze op
haar rug Zo bracht ze poes in de kamer
Poes voelde zich al gauw op haar gemak
en ?ing achter de kachel zitten. Ik vond
al gauw een naam voor haar. Ik noemde

Wat zegt Uw kalender?
Dat de echte studietijd nadert.
Studeer techniek thuis. Bekwaam
U met degelijke schriftelijke lessen voor examens in:
Bouwkunde, Waterbouwkunde,
Werktuigbou wkunde, Electrotechniek, Chem. techniek of Speciale
vakken, volgens de persoonlijke
schriftelijke methode van:
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haar Loekie. Mijn broertje pakt haar dikwijls ep en trekt haar dan de kamer
rond. Ze heeft hem "toch nog niet één
keer gekrabd. Nu is ze nog steeds bij ons.
• L. SPIERENBURG, rn.. 12 jaar,
Kritzingerstraat 37, Den, .Haag.

De poes en de muis Er was eens een poes
Dat VMS toch zo'n snoes!
Laatst liep ze in huis
Toen zag ze een muis.
Ze vloog 'er heen
En rankte nog van de been,
Doordat ze struikelde or.er een steen.
Maar de muis dit riep:
„'t Gaat zo niet, piep, piep",
En nam fluks df banen,
Stoof naar haar holletje henen.
Maar poes pakt' haar bij de staart
En vloog door de -vaart
Nog een heel eind door
„Piep! Mama!" riepen ze in fcoor,
Toen was de muis er al vandoor.
Poes riep: .Mauw, mauw!
Wat was die muis toch flnuio!
Zij was me veel te gauw.''
TITIA HAACK, meisit " mar,
„Lammerburen'
Oldetiove, Groningen.
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>ZLJN Uw HERSENEN

icJbui fcoetsen?

ü vraagt wat dat beteekent: „Toetsen"?
Wel, „toetsen" beteekent onderzoeken, vergelijken
met wat wij zouden kunnen noemen: een normalen
standaard. In het bijzonder wordt het onderzoek
naar geestelijke vermogens en de zielkundige
eigenschappen van een. mensen zoo genoemd. ,
Zop'n ..toets", op deze wijze opgesteld en beoordeeld, geeft met vrij groote zekerheid een juist
inzicht in de vermogens van dengeen, die wordt
„getoetst".
Het is een eenvoudig middel van.de wetenschap
der toegepaste psychologie (ook wel: practische
psychologie genaamd, aangezien zij ons helpt in de
practijk van Het leven) om Alle uitingen van den
mensen, ondanks de gecompliceerdheid ervan, zoodanig te ontleden, dat wij een zuiveren — en veelal
geheel nieuwen — kijk krijgen op een mensen en
op de drijfveer achter zijn handelingen De psychologische „toets" leert ons, waarom iemand zus doet
en niet zoo, waarom hij slap of bijzonder energiek
is, waarom hij „niet kan", al „wil" hij nóg zoo
graag, en waarom hij niet kan WILLEN, al hangt
zelfs alles voor hem af van een wilsdaad.
Dit alles nu kan door een psycholoog of iemand,
getraind in psychologisch, inzicht, uit den „toets"
worden opgemaakt; hij krijgt aldus een diepgaanden kijk op het wezen en de eigenschappen van
den getoetste. Maar met die gegevens kan hij méér
doen. Aangezien hij door zijn kennis van zielkunde
en maatschappij den getoetste beter kent, dan deze
zichzelf kent, zal hij hem raad kunnen geven m
zijn moeilijkheden, voornamelijk voor zoover deze

GETRAIND?

aan zijn innerlijk wezen ontspringen. En 90 % van
ALLE moeilijkheden van den mensch ontspringen
daaraan.

Zulk een RAAD heeft den naam s'ekregen van
PSYCHOLOGISCH ADVÏES. Dit is tot heden voornamelijk ten nutte gemaakt voor -drie doelstellingen, n.l. voor de schoolkeuze voor kinderen,, .voor .
de' keuze van (beter: de indeeling in) een beroep,
en voor de levenshouding.
Onder de levenshouding van den mensch .verstaan,
wij zijn houding tegenover de gebeurtenissen in
zijn leven, hoe hij zich onder de omstandigheden
houdt.
Het PSYCHOLOGISCH ADVIES is in dit geval
veel uitvoeriger en heeft ten doel de middelen aan
te aeven, waardoor iemand, die bijvoorbeeld een
zwaren, moreelen slag heeft ondergaan, er weer
bovenop kan komen; hoe iemand teleurstellingen
kan overwinnen en nieuwe kracht verwerven; hoe
men meester kan worden over zichzelf, over hartstochten en verkeerde gewoonten; hoe men zelfvertrouwen kan aankweken en de achting en liefde van anderen kan verwerven.
Het wijst aan, hoe ongewenschte toestanden in het
leven van den getoetste, of 'in zijn innerlijk wezen,
kunnen worden uitgebannen en vervangen door
nieuwe, positieve, opbouwende eigenschappen, die
leiden tot de gewenschte innerlijke toestanden en,
in zijn uiterlijk leven, tot daden, welke hem in
staat stellen, zich op behoorlijke wijze te handhaven, zijn leven te beheerschen. te vervormen, ver-

edelen en versterken, tot heil van zichzelf en zijn
medemensc^ien
De pionier en de instelling van vertrouwen op het
gebied van het Psychologisch- Advies voor de praetijk van het leven is DALMEIJER'S EFFICIENCY
INSTITUUT te Amsterdam. Door deze instelling
zijn in den loop der jaren reeds velen honderdduizenden van deze adviezen gegeven, hetgeen
vooral mogelijk was door de methode van werken,
die hierin bestaat, dat degeen. die moet worden
getoest, bij zich thuis op zijri gemak een uitgebreide VRAGENLIJST invult, welke daaiaia aan
het Instituut wordt teruggezonden en daar beoordeeld. De betreffende persoon ontvangt het advies
dan 8 a 14 dagen later.
Ter populariseering dezer methode bieden wij den
abonné's en lezers van dit blad zulk een "

PSYCHOLOGISCH ADVIES KOSTELOOS
aan. Belangstellenden moeten daartoe onderstaanden BON invullen en inzenden. Zij ontvangen dan de, VRAGENLIJST, waarvan hierboven sprake is, benevens een
.brochure: „HOE GROOT IS UW NUTTIG EFFECT?", waarin uitvoeriger dan hier mogelijk is. het nut en de noodzakelijkheid worden uiteengezet, om zich te laten
toetsen.

Welk een ommekeer die middelen in het leven van vele tienduizenden hebben uitgewerkt, wordt
gedemonstreerd dóór de volgende afbeeldingen: illustraties van enkele verklaringen, uit duizenden.
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Dalmeijer's Psychologische'; Methoden hebben de toepassing
der psychologie gebracht onder het bereik van iedereen, onverschillig opvoeding, schoolkennis, sexe of leeftijd. Deze metho. den stellen U in staat met geringe inspanning

een grooter, geestkrachtiger mensch te worden.

wordt niet
gebruikt door
den doorsnêemensch.

De meest voor de hand liggende toepassing van de Practische
Psychologie is de toepassing ervan op Uw PERSOONLIJKHEID.
Inderdaad is dit de wetenschappelijke cultuur van den „boom
des goeds en des kwaads". — Hoe kan nu het Psychologisch
Advies U van dienst zijn? Op vele wijzen:' voor het verbeteren
van uw zenuwgestel en uw. capaciteit voor arbeid en genoegens; in den omgang met uw medemenschen; bij de opvoeding uwer kinderen; bij het streven naar meer ontwikkeling; bij het kiezen van een.loopbaan; bij het aanvaarden van
nieuwe werkzaamheden; het Winnen van klanten; bij het
uitbreiden uwer zaken; voor het overwinnen van slechte gewoonten en het vestigen van goede maar bovenal vo'or het
beter leeren kennen van Uzelven. Het is een feit, dat slechts
weinig menschen zich een . juist oordeel kunnen vormen over
de lieden uit hun omgeving. Zonder menschenkennis is dit
onmogelijk. Het is noodig. dat wij ons nu en dan afvragen:
„Hoe groot is mijn NUTTIG EFFECT?" D.it kunt U met voordeel doen aan de hand van dé brochure van dezen titel, welke
met nog eenige
andere brochures aan de abonné's en lezers
Hierlangs afknippen en als brief inzenden aan de
Administratie DALMIÏUKK's CUKSlïSSEN Koningvan dit blad ,bij
inneweg 182. AMSTERDAM. Links bovenaan op de
verzending van
envelop zetten: VOOK ADVIES.
nevenstaanden
voor ,de Abonné's en
BON,
kosteLezers van dit blad tot
l o o s wordt toehet bekomen van een
gezonden. '
K O S T E L O O S
Zend nog heden
den bon volledig
ingevuld als brief
in aan de Adm.
alsmede eenige Interessante brochures. (Bijvoeging
van Dalmeijer's
van 15 et. in post/egels als bijdrage in de portrTCursussen, Kokosten wordt op prijs gesteld, doch is niet noodzakelijk.)
ninginneweg 182,
Amsterdam - Zd.
Naam:
Links -bovenaan
Positie:
Leeftijd:
op .de envelop
schrijven: Voor
Straat:
.'
,
No.
Advies.

lilf BON

PSYCHOLOGISCH ADVIES

P O P U L A I R E HANDLEIDING TOT

ZELF-ANALYSE
EN BEPALING VAN DEN
EFFICIËNCY-CÓiFPICIËNT
VAN
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