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et vraagstuk van de fietsbanden is niet „zo maar" een
bijkomstigheid van dé algemene schaarste, het is veel
meer een bewijs van de enorme betekenis, die het gehele
transportvraagstuk heeft. Heel het arbeiden, het produ*
ceren, hangt samen met de transportmiddelen, die ons ter
beschikking staan. Het snelle, sferiefelijke en goedkope
transport is voor de samenleving van de twintigste eeuw
een levenseis. Voor ons land, dat in het brandpunt van de
Westeuropese handel ligt, geldt dit wel in zeer sterke
mate. Transport, vervoer, handel zijn van beslissende
invloed op de bestaanskansen van het Nederlandse volk;
de ontwikkeling van de transportmiddelen is voor ons van
evenveel betekenis als de industrie en de landbouw.
Nederland neemt een -zeer merkwaardige positie in de
wereld in. Ons grondgebied omvat de monding van de
belangrijkste Europese rivier, de Rijn, en deze monding
geeft toegang tot de drukst*bevaren zee, de Noordzee. De
Rijn is een der levensaders, men mag wel zeggen de slag*
ader van het Europese vasteland, waarop honderden mil*
lioenen mensen een bestaan zoeken voor zich zelf en een
toekomst voor hun kinderen.
Deze riviermond zal in de jaren, die voor ons liggen, waar*
schijnlijk belangrijker worden dan hij ooit tevoren is ge*
weest. Wanneer' straks de oorlogsproductie zal worden
omgevormd tot vredesarbeid, zal een voortdurende stroom
van goederen de Rijn op en af gaan. Daardoor zal het grote
havengebied van Rotterdam een taak te vervullen hebben,
, die aan millioenen mensen een bestaan geeft, want die
arbeid zal zich niet alleen bepalen tot de stad Rotterdam,
maar ook tot alle andere riviersteden aan de Rijnmonden,
zodat wij het gehele eilanden*gebied van Dordrecht tot de
Hoek van Holland tot de havens mogen rekenen. Daarbij
komen dan de scheepswerven, de Rijnvaart, h.et silobedrijf
en wat ,van niet minder' betekenis is, de beschikbaarheid
van alle mogelijke grondstoffen voor de industrie in andere
delen van Nederland. Hoogstens enkele honderden kilo?
meters liggen onze fabrieken verwijderd van het grote
havencentrum, meestal zelfs niet meer dan enkele tientallen
kilometers. Dit gebied beschikt bovendien over voortref*
felijke land* en waterwegen, zodat alles er toe meewerkt
om een snelle en goedkope voorziening van onze industrie
mogelijk te maken. Het feit, dat dé Rijn in Nederland de
zee bereikt, is daardoor van beslissende betekenis voor het
bestaan van ons volk. Want ook de landbouw wordt er in
sterke mate door beïnvloed.
Ons boerenbedrijf is eveneens gericht op de handel. Tijdens
de handelscrisis, die de afzet van onze producten moeilijk
en zelfs gedeeltelijk onmogelijk maakte, is die voort*
brenging voor de wereldhandel wel in een kwaad daglicht
gekomen, maar spoedig genoeg zal blijken, dat deze specia*
lisering van onze boeren* en tuindersbedrij ven niet alléén
gezond, maar zelfs noodzakelijk is voor een volk als het
Nederlandse.
Men denke maar eens aan de tuinbouw. Dat bedrijf staat
en valt met de mogelijkheid van snel en goedkoop trans*
port. Groenten en vruchten zijn bederfelijke producten en
als wij niet in zeer korte tijd de tuinbouwproducten van de
tuinderij naar de verbruikscentra konden transporteren,
zouden wij nooit een tuinbouwbedrijf kunnen handhaven
in .de omvang, zoals wij die op het ogenblik kennen. In
normale jaren produceren wij veel te veel voor ons eigen
gebruik en zelfs op het ogenblik zou het onmogelijk zijn alle
tomaten, komkommers, meloenen, spinazie en kool door
de Nederlandse consumptie te laten opnemen. De schaarste,
van het ogenblik betreft meer de „koude*grondsculturen",
als wortelen, andijvie, bonen, enz., waarvan de vraag van
vele zijden thans veel groter is dan de voortbrenging, ook
al doordat de productie deze zomer abnormaal klein is
geweest.
Terloops zij opgemerkt, dat het weer in September heel
wat beter geweest is dan in Augustus, waardoor de groen*

tenaanvoer belangrijk moet zijn verbeterd, aangezien de
officiële verklaring van het tekort hoofdzakelijk op de on*
gunstige weersomstandigheden betrekking had. Wij ver*
trouwen dan ook, dat de autoriteiten thans in staat zullen
zijn de binnenlandse vraa,g naar groenten te voldoen.
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chter is ook die levensmiddelenvoorziening grotendeels
een kwestie van transport. De melk moet b.v^ van de
boerderijen naar de zuivelfabrieken worden gebracht en
van de zuivelfabrieken naar de steden. Hoe moeilijk dat
wordt, wanneer het autoverkeer sterk is ingekrompen, ligt'
voor de hand. In nog sterker mate geldt oat voor de aan*
voer van granen en veevoeder uit andere Europese landen
naar Nederland /toe; het is dan ook hoofdzakelijk de trans*
portkwestie, die het onvermijdelijk maakt, dat de rant*
soenen ingekrompen worden. Onze eigen landbouwproduct
tie is momenteel nog ni'et in staat ons volk geheel te
voeden. Wat de oppervlakte aangaat zou het met inspan*
ning van alle krachten nog wel ongeveer kunnen gelukken,
vooral door inkrimping van de veehouderij en uitbreiding
van de akkerbouw, maar deze wijziging is niet in een hand*
omdraai tot stand te brengen en juist de overgang van dier*
lijke naar plantaardige productie veroorzaakt het vet*tékort
van het ogenblik. De vetproducerende dieren als koeien en
varkens worden opgeruimd, doch de koolzaadproductie,
die daarvoor in de plaats moet komen, geeft eerst volgende
zomer de eerste .oogst. Waar het hoofdzakelijk de trans*
portmoeilijkheden zijn, die ons tot deze omzetting nopen,
is het alweer het vervoer, dat hier de eerste viool speelt.
Goed beschouwd is dat vrijwel op ieder gebied zo. De
moeilijkheid is niet om veel voort te brengen, doch om de
grondstoffen aan te voeren en het product weg te zenden
naar de verbruikers. In de ordening van het transport ligt
dan ook voor een groot deel het zwaartepunt van de econo»
mische betrekkingen tussen de volkeren.
Welke moeilijkheden dat voor het ogenblik ook geeft, voor
de toekomst legt dat in Nederlandse handen een paar
sterke troeven. Onze havens zijn volstrekt onmisbaar voor
het internationale verkeer en dus kunnen de Nederlanders
er zeker van zijn in de toekomst volop werk en een goed
bestaan te vinden, zo spoedig de zee weer handelsgebied in
plaats van slagveld is geworden. Voorheen was het zo, dat
het vervoer van honderd kilo graan van Amerika naar Rot*
terdam dikwijls goedkoper was, dan het verdere vervoer
van diezelfde honderd kilo graan van Rotterdam naar het
pakhuis van een boerenbond in Brabant of Drente. Ook in
de toekomst zal het vervoer per zeeschip veel goedkoper
zijn dan per trein of vrachtauto en dus zal, zelfs voor ver*
voer van het ene Europese land naar het andere, de zee*
ha,ven onmisbaar zijn.
Wij hebben er reeds op gezinspeeld, welk een vertier het
scheepvaartverkeer met zich meebrengt. Heel Nederland
zal er van profiteren en wij zullen daardoor in staat zijn
onze productie zo te specialiseren, als gewenst is, om de
hoogste waarde*productie te verkrijgen. Niemand heeft er
belang bij ons te dwingen goederen voort te brengen, die
elders in Europa goedkoper kunnen worden geleverd. Onze
boeren en tuinders en onze industriëlen zullen bijgevolg
opnieuw kunnen arbeiden aan de arbeidsverdeling, die in
het liberale tijdperk reeds inzette, vervolgens vastliep in de
kapitalistische crisis, maar die juist eerst tot volle ont*
plooiing kan komen, wanneer een vreedzaam verenigd
Europa alle krachten inspant om gezamenlijk een hogere
levensstandaard te bereiken.... ook al weer door ge*
ordende aanvoer.
s
Op de dag van heden is dit alles toekomstmuziek; de
oorlog en daarmee de transportmoeilijkheden zijn nog niet
ten einde. Maar toch is het een troost te beseffen, dat ons
land onmiddellijk na de strijd een bijkans onoverzienbaar
arbeidsveld voor zich heeft liggen.
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Welke school zullen wij kiezen?
r-De versnippering oponderwijsgebied
belemmert de
. nationale eenheid _

H

et Landelijk Comité voor de
Openbare School vraagt onze aandacht en wij van onze kant geven -iie
aandacht gaarne, want het vraagstuk
Van het onderwijs is wel een van de
belangrijkste in ons leven. De arbeidende bevolking weet maar al te
goed, wat het wil zeggen, wanneer
Dien met een gebrekkige scholing het
leven wordt ingestuurd. Na jaren en
Jaren ondergaan we nog de gevolgen
Van een niet ver genoeg voortgezette
opleiding. Het ligt dus voor de hand,
dat de ouders zich altijd met enige
zorg afvragen, waar zij hun kinderen
heen zullen sturen. Zij willen graag
het beste aan hun kinderen geven,
want zij willen die kinderen een zo
goed mogelijke kans in het leven
geven en het onderwijs-is de eerste
en een van de belangrijkste stappen
op de weg, die het kind bij zijn opöiars naar de verovering van zijn bestaan heeft af te leggen.
Het spreekt van zelf, dat de ouders
Zich bij de keuze van een school laten
leiden door hun eigen levensbeschouwing. Ieder meent immers voor zich,
dat zij de waarheid nabij komt en
dus zal hi.j zijn kinderen willen laten
opleiden in een sfeer, die met ^i,in
eigen opvatting van de waarheid
overeenstemt. Het ligt ons Nederlanders niet om» de mensen en hun kinderen te dwingen een bepaalde overtuiging aan te nemen; — wij weten,
dat dwang altijd een. terugslag veroorzaakt. Men kan nu eenmaal geesten niet buigen door dwang en juist
zien wij dikwijls, dat er hoe groter
dwang wordt uitgeoefend, des te meer
Veerkracht er in de gedwongenen
ontstaat. Op de grond daarvan heeft
het Nederlandse volk reeds jaren geleden besloten, dat iedere vorm van
onderwijs, die voldeed aan de maatstaven van de wet, bekostigd zou
kunnen worden uit de staatsfondsen
en wij nebben toen geleefd in de illusie, dat daarmee voorgoed een oeVrèdigende toestand op het gebied
Van het onderwijs zou worden verkregen.
ïn de practijk heeft deze theoretisch
Volkomen billijke regeling echter
geenszins voldaan aan de verwachtingen, die er destijds van gekoesterd
werden. De gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs heeft ertoe geleid, dat het bijzondere onderwijs een grote en niet gerechtvaardigde voorsprong kreeg op het openbare. Me: de Onderwijswet 1920 in de
hand bleek h*et mogelijk de bijzondere
school in alle opzichten te bevoor-

rechten, terwijl de openbare schooi stichting van een eigen schooltje tot
het stiefkind werd. Het .wordt tijd, stand brengen. Daardoor is de gelijkdat de openbare school uit Je haar stelling van openbaar en bijzonder
op deze wijze opgedrongen Assepoes- onderwijs verworden tot een vertersrol wordt verlost.
splintering op onderwijsgebied, die
Op het ogenblik is de toestand deze, aan de kracht van ons volk geen goed
dat vele ouders hun kinderen geen heeft gedaan. De wet heeft ertoe geopenbaar onderwijs kunnen laten leid, dat de versplintering en de vergeven, omdat er in tal van plaatsen snippering werd doorgedreven tot in
geen openbare scholen meer aanwezig het oneindige, zodat in de plaats van
zijn. Ook zijn de openbare scholen .de bevrediging van werkelijk diepe
vaak overbevolkt, doordat er te wei- geestelijke stromingen vaak niet meer
nig van die scholen zijn, waardoor dan de triomph van persoonlijke gehet onderwijs niet ten volle tot zijn lij khebber ij en d warsdrijverij is gerecht komt. Het gevolg daarvan is komen.
weer, dat ouders, die in hun hart
hoegenaamd geen aanhangers zijn
ls die geest de boventoon gaat
van enige kerkelijk godsdienstige
voeren, voldoet het onderwijs niet
. richting, toch hun kinderen maar aan zijn taak: de ontwikkeling van
naar een christelijke school sturen, de jonge mensen tot zelfstandig den-
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deren stuwt en steunt, doch slechts
een bekrompen aanmatiging 7an
„beter weten".
Daardoor heeft de Onderwijswet 1920
niet geleid tot „pacificatie", d.i. tot
vredelievehdheid, maar tot een verscherping der geestelijke kampen,
waarin ons volk was verdeeld. Voor
het ogenblik mogen deze verschillen
overkapt worden door het nog sterkere gevoel van nationale eenheid,
dat door een ramp als de oorlog
krachtig wordt bevorderd, voor rie
toekomst echter dreigt die schoolversnippering een gevaar te blijven, dat
niet onderschat moet worden. Het
zou wel zeer te betreuren zijn, wanneer bij overigens blij der omstandigheden het gekrakeel over de scholen
en de vechtpartij om de leerlingen
weer zou beginnen,
Trouwens het feit, dat op het ogenblik de tegenstelling openbaar en
bijzonder onderwijs de bevolking weinig interesseert, bewijst, dat boven
die geschillen van wereldbeschouwing
uit de nationale gedachte stijgt. De
Nederlander is in de eerste plaats
Nederlander, wij hebben het al meer
betoogd! Het Nederlanderschap komt
voorop, — eerst daarna is sprake ^an
katholieken, protestanten of niet-kerkelijken. Iedereen kan dat op net
ogenblik in het dagelijks leven waarnemen en -wij putten daaruit een
krachtig argument voor de openbare,
d.w.z. voor de nationale school. Laat
die school worden beheerst door een
Nederlandse geest en open staan voor
kinderen uit ieder gezin. Dan krijgen
wij de beste, de gezondste opvoeding
van het jonge geslacht tot staatsburgers, die de verschillende opvattingen kennen, maar weten, dat die
geschillen geen vijandschap en geen
wantrouwen tegenover elkaar behoeven mede te brengen.

Daarom zijn wij voorstanders van -.Ie'
openbare school. Voorstanders in die
zin, dat wij het openbare onderwijs
in de bijzondere zorg van het volk en
van de overheid aanbevelen. Niet in
die zin, dat wij bijzonder onderwijs
onmogelijk zouden willen maken. De
openbare school, die niet gedreven
(Foto: A.P.-archief)
De openbare school leert verdraagzaamheid. wordt door een godsdienstige opvatting van een gedeelte van het volk,
omdat die bijzondere scholen nu een- kende en handelende wezens. Zij is de enige, waarin de gedachte van
wordt dan het terrein, waarop de de nationale eenheid ten volle .tot
maal beter verzorgd worden.
Ook dit alles ware nog niet van zeer persoonlijke bet-weterij van het een ontplooiing kan komen en „wie Jus
grote betekenis, indien niet de ge- of andere bestuur zich botviert, ter- een geestelijk sterk Nederlands volk
lijkstelling van bijzonder en openbaar wijl daarbij de geestelijke sfeer van wil, kan, zoals het Landelijk Comité
onderwijs de mogelijkheid had ge- het gezin, waaruit de kinderen voort- voor de Openbare School ons schrijft,
opend om voor ieder willekeurig komen, maar al te vaak op de ach- voor zrjn" kinderen geen betere keus
doen dan de openbare school. Haar
groepje, zelfs wanneer er zeer weinig tergrond raakt.
aanhang was, een kostbare school te Een zeer groot gevaar daarbij is, dat grondslag is 'de geestelijke vrijheid
stichten op staatskosten. Wie geen die kinderen worden opgeleid in een van het individu en de'ze vrijheid bevoldoende aanhang had, kon met houding van volstrekte verguizing van hoeft ons volk in de eerste plaats om.
hardnekkige doonirrjverij en door 'net andere gedachten. Zij leren geen het sen waardige plaats in de geverzamelen van handtekeningen op breedheid van geest, geen verdraag--, meenschap der volken te doen vereen weinig scrupuleuze manier de zaamheid, geen begrip voor wat an- werven".

school is er om te leven, — niet om tot partij-gangertjes te worden opgekweekt.

(Foto:

A.P.-archief.)
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Wanneer Jan Kas ooit van zijn leven
iets had gehoord over „hoofdelijke
aansprakelijkheid", dan had hij zich
nog wel eens bedacht vóór hij firmant
was geworden van den beminnelijken,
maar o zo luchthartigen Van Linken.
Ja, die Van Linken kon dan ook praten als Brugman. Kerel Kas, zei die.
in Amerika zijn d'r zoveel met een
sch-immetje begonnen en als millionnair geëindigd, waarom zouden zij
dan niet es wat kunnen proberen.
Ja. in die Van Linken zat durf en
doorzettingsvermogen.
Jan Kas had dan ook het volste vertrouwen in z'n compagnon.
Het was dan ook een lust om te zien
hoe hij wist aan te pakkent, en in de
tijd dat Jan' Kas de klanten hielp ze hadden een winkel in het dorp,
waar je zo van alles- kon krijgen, •
van mosterd tot piano's, zei Jan gekscherend —, ging Van Linken de boer
op om allerhande dingen in te kop3n,
tot meerdere glorie van het bedrijf.
En het liep gesmeerd, zo gesmeerd,
dat ze het alleen niet meer afkonden.
Voor hun „uitbrengklanten" hadden
ze een paar mannetjes nodig.
„Dus nemen we maar een paar
knechten in dienst", zei Jan. „In
dienst, nee hoor. dat doen we niet",
zei Van Linken. „Laat ze -dat karweitje
maar
„aannemen", want
anders zit je meteen aan allerlei
dingen vast. Nee, als je ze in dienst
nam, dan kreeg ie met de Rijksverzekering te doen, loonlijsten, ziektewet, zegeltjes, allemaal geld voor
niets weggooien, man!"
Ja. die Van Linken, die wist toch
overal raad op.
Dus liet de firma het werk maar aannemen door een paar mannetjes, die
wel souden zorgen, dat de boel op z'n
plaats kwam.
Maar toen draaide de wind, en de
firma Van Linken en Co. kreeg die
wind tegen. Het werd crisis, ook m
hun zaak. Jan Kas kreeg zelfs een
extra zorgenrimpel in z'n voorhoofd.
Ze maakten geen winst meer, ze hadden verlies.
Gelukkig behield Van Linken • z'n
goede humeur. ,Laat je hoofd maar
niet hangen", zei hij tegen Jan, „alles
komt terecht." Helaas, het kwam niet
terecht. Ja, er raakte zelfs nog iets
zoek. n.l. Van Linken, en hoe er gezocht werd, hij had niets achtergelaten dan z'n karig gemeubileerde
kamer.
Daardoor kwam het, dat Jan Kas genoodzaakt was, zelf naar de Raad van
Arbeid te stappen. Van dat instituut
had hij namelijk na een voorafgaand
ambtelijk bezoek bericht gekregen,
dat hij nog idem zoveel te betalen
had als verschuldigde premie voor
ongevallen-, ziekte- en invaliditeitswet, van wege zijn personeel. Welke
mededeling gevolgd werd door een
boete wegens verzuimde bedrijfsaangifte.
Jan, gedachtig aan de raad van 'Van
Linken om het werk aan te laten
nemen, stapte op hoge benen naar
de Raad van Arbeid. Zonder succes,
echter, want die aanneming van werk
was eigenlijk helemaal geen aanneming, vertelden ze daar; in de verzekeringswetten was dat nog eens uitdrukkflijk vastgelegd. Het werd 7eacht loondienst te zijn.
Dus Jan moest in de beurs tasten,
en wel voor het volle bedrag, want
als vennoot in een vennootschap
onder firma, zoals dat in het Wetboek
van Koophandel heette, was hij
„hoofdelijk aansprakelijk" voor let
volle -bedrag van de schulden.
Na dit bezoek was Jan Kas heel wat
wetskennis rijker geworden, maar oo*c
een paar illiLSies armer. En hij dacht,
met schrik aan „die hoofdelijke aansprakelijkheid" in verband met 'te
vele onbetaalde rekeningen die hem
nog wachtten
Achteraf bekeken had hij toch maar
liever naar de' buren moeten luisteren, vond hij,
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MEDISCHE VRAGEN

Vragen voor deze rubriek richte men tol
den medischen medewerker van het
weekblad „Arbeid" Postbus 100.
Amsterdam

D. B. te W. Kleine scherpe voorwerpen, zoals een naald, een speld, een
spijkertje, een vishaakje. blijken in
een verrassend groot aantal van gevallen, wanneer ze bij onge'uk worden
ingeslikt, zonder letsel te veroorzaken
langs natuurlijke weg de ingewanden
weer te verlaten. Telkens wanneer de
scherpe kant van het ingeslikte voorwerp tegen de wand van maag of
darm wordt aangedrukt, wijkt deze
uit., wat tot gevolg heeft, dat de gevaarlijke dingen met de stompe kant
naar voren hun reis door het maagdarmkanaal komen te vervolgen De
grootste fout, die men in de gegeven
omstandigheden zou kunnen maken,
is het geven van een laxeermiddel:
men stoort dan de darm in deze kalme, beheerste, beschermende functie
en verwondingen, met als gevolg
abcesvorming of buikvliesontsteking,
kunnen daarvan het directe gevolg
zijn. Men gebruike dus in deze omstandigheden nimmer een laxeermiddel, maar wel zo spoedig mogelijk enig
voedsel, bijv. koek of aardappelpuree,
waarvan verondersteld kan worden,
dat het om het scherpe voorwerp zou
kunnen gaan kleven én het zo als
het ware met een beschermende laag
zou kunnen omgeven.
Grotere voorwerpen (men denke aan
een gedeelte van een kunstgebit)
komen in de regel gemakkelijk door
de slokdarm in de maag, maar plegen
voor de portier van de maag te blijven hangen. Een Röntgenfoto is in de
regel nodig om tot een juiste diagnose
te kunnen komen, waarna niet zelden
een operatie noodzakelijk blijkt te zijn.
J. G. G. te 's-Gr. Leverworst is een
mengsel van lever met andere organen (hart, long), welke met specerijen
tot een worst verwerkt worden. Het
eiwitgehalte is in de regel ongeveer
14 a 16 pet. (tegen gem. 20 pet. van
rundvlees), het vetgehalte ongeveer
30 pet. (tégen gem. 10 pet. van rundvlees). Doordat het dierlijk lichaam in
lever, hart en longen verschillende
vitamines pleegt op te stapelen, komen
ook in leverworst meer vitamines A, D
en B voor dan in vlees.' Een opgave
van een benaderend gehalte hiervan
is niet mogelijk door de wisselende
samenstelling van dit product.
Ook bloedworst is een uitstekend gerecht, maar minder waardevol dan
leverworst. Voor tie bereiding wordt
vers bloed gebruikt en zijn ook nog
hulpstoffen nodig, als meel e.d. Hierdoor stijgt het
koolhydraatgehalte
soms tot 20 pet. Het eiwit- en vetgehalte bedragen elk 10 pet.: op een
vleesbon wordt dan ook ongeveer het
dubbele gewicht aan bloedworst inplaats van vlees verstrekt. Verschillende vitamines komen in bloedworst
voor, maar slechts in een gering gehalte.
Vette, geconserveerde zeevis (haring,
bokking, sardines) bevat ongeveer 300
I.E. vitamine A en 3000 I.E. vitamine
D per 100 g. Het gehalte aan deze
vitamines Van magere verse zeevis
(schelvis, kabeljauw, schol) is aanzienlijk lager: cijfers hieromtrent zijn
mij niet bekend.
J. F. B. te L. Uw „yoghurtplantje" bestaat uit kef irkorrels: geelachtige,
onregelmatige klompjes, die in water
of melk in vier tot vijf uur tot hun
drie- of viervoudig volumen opzwellen en dan meer wit van kleur en
bloemkoolachtig worden. Ze bestaan
uit een mengsel van gistcellen en
melkzuurbacillen. Men kan ze doen
groeien, door ze met een ruime hoeveelheid melk te overgieten en deze
twee a drie malen te verversen. Voor
de bereiding varj kefirmelk (dat is een
dikkige zure melk, die veel op yoghurt
lijkt) worden 25 g. droge korrels in
water -geweekt en afgewassen. Ze worden daarna in 250 g. zoete melk of
taptemelk gelegd, waarin ze 24 uur
verblijven; nadien wordt de melk af-

gegoten en weggeworpen. Daarna legt
men ze 24 uur in 125 cc. melk. Van de
melk. die nu van de kef ir korrels wordt
afgegoten, neemt men 50 cc., brengt
deze in een beugelfles van één liter en
vult ze met zoete, gekookte en daarna
bekoelde melk of taptemelk aan,
schudt goed om en laat de gesloten
fles bij 17,5 a 19 gr. gedurende tweemaal 24 uur staan, van tijd tot tijd
nog eens flink omschuddende. De korrels kunnen telkens voor de bereiding
van nieuwe kefirmelk worden gebruikt, maar moeten dan tenminste
tweemaal in de week met water en
daarna met een oplossing van natriumca'rbonaat (l : 200) worden afgewassen. Kefirmelk bewijst soms uitstekende diensten bi.i patiënten, die
melk niet goed kunnen verdragen. Het
is een zeer gezonde drank, maar de
bereiding is, zoals u ziet. niet eenvoudig. Voor uw doel is het kopen van
yoghurt bij den melkboer even geschikt.
A. B. C. te A. Tot mijn spijt kan ik
over de toestand van uw zoontje op
grond van wat u schrijft niet oordelen. Laat u hem eens ,door uw huisarts onderzoeken. .
Ü. B te A. Tot mijn spijt kan ik zonder onderzoek niet over de klachten
van uw tante oordelen. Kan zij niet
eens een polikliniek bezoeken? „Gesprongen mondhoeken" kunnen berusten zowel op een gering tekort aan
vitamine A als aan 'vitamine B
(lactoflavine) in de voeding. Wanneer
lactoflavine-tekort de oorzaak is, zien
de lippen bleek, met een rode 'sluitingsrand en ziet de tong gevlekt, terwijl aan de buitenkant van de neusvleugels en in de plooien, die naar de
mondhoeken lopen, een vettige schilfering valt waar te nemen. Tenslotte
kent men nog gesprongen mondhoeken tengevolge van ijzergebrek.
J. v. H. te S. Het tarwemeel, dat
zemelen en kiem bevat, en waaruit
dus na het malen van de volle
korrels niets werd weggezeefd, is werkelijk voor uw baby veel beter dan
tarwetaloem. De celstof. waaruit de
tarwezemelen o.m. bestaan, geeft geen
aanleiding tot stoornissen, ook niet
bij de hele kleintjes. Uw wat overgevoelig meisje van bijna 3 jaar moet
u vooral niet te veel beklagen. Dergelijke overgevoelïgheden komen bij
kinderen op deze leeftijd, veel voor.
S. te A. Het advies van uw dokter om
nog eens naar het ziekenhuis te gaan,
zou ik zeker volgen. Er zijn nu eenmaal ziekten, die het geduld op een
grote proef stellen maar dat is toch
allerminst een reden om bij de pakken neer te willen gaan zitten.
L. J. B. te G. Sanatogen bestaat in
hoofdzaak .uit de eiwitstof uit de melk
(caseïne) met ongeveer 5 % glycerinephosphorzure natron. Wanneer men
zijn geld aan extra voedingsmiddelen
wil besteden, komt, men in de regel
beter en goedkoper uit met behulp van
de beschikbare vrije natuurlijke voedingsmiddelen. - Phosphorzouten en
caseïne vindt u vooral in wrongel
(kwark), hangop, taptemelk en karnemelk Deze voedingsmiddelen leveren
u behalve de bestanddelen van
Sanatogen, tal van andere nuttige
voedingsstoffen voor minder geld.
Bij' hardhorendheid kan men zich
wenden tot de Vereniging tot Bevordering der Belangen van Slechthorenden. Vondelstraat 142. Amsterdam-W.
Deze vereniging geeft alle inlichtingen
over de bestaande gehoorsinstrumenten en stelt degenen, die daaraan behoefte hebben, ook in de gelegenheid,
de verschillende instrumenten zelf te
beproeven.
F H. J. te 's-Gr. -Het fijner en brosser
woraen van uw haar kan verbai.d
houden met een stoornis in uw stofwisseling, b.v. met een wat trage
functie van de schildklier. Laat u zich
dus eens door uw huisdokter onderzoeken. ,
P. v. O. te O. Bij jeuk aan de anus
moet eerst de mogelijkheid van een

huidaandoening op de bodem van
jicht of van suikerziekte worden uitgesloten. Dan moet zorgvuldig onderzocht worden, of ook een plaatselijke
oorzaak in de vorm van aambeien,
kloven, een goedaardig of een kwaadaardig gezwel aanwezig is Ook komen
in zeldzame gevallen daar schaamluizen voor, schurftmiiten en maden.
Wat de behandeling betreft is zorgvuldig reinhouden van het grootste
be!ang Ondergoed van zi-Ho of kunstzijde bevalt beter dan van wol of
flanel. Dan wordt een kort zitbad in
koud leidingwater van 2 a 3 minuten
aangeraden, iedere keer nadat er ontlasting is gekomen.
Wie hierbij bang is' voor spit of
rheumatiek, doet verstandig, daarna
het kruis in te wrijven met brandewijn of een soortgelijk verwarmend
smeersel. Wanneer 's nachts het jeuken
bijzonder hinderlijk is, helpt soms het
aanbrengen van een in boorwater of
in Goulardwater gedrenkte wattenprop Helpt dit niet voldoende, dan
kan men door het afwassen met l a
2 % carbolwater voqr een aantal uren
de jeuk kwijtraken. In sommige gevallen helpt een behandeling met
mannelijk hormoon uitstekend.
J. A. B. te R. Wanneer men op 48jarige leeftijd zoveel moeite met de
stoelgang krijgt als u beschrijft, en
zich daarbij moe gevoelt, is een
grondig onderzoek nodig, speciaal van
het laatste gedeelte van de dikke
darm.
F. B te A. Op 36-jarige leeftijd 90 kg.
wegen bij een lengte van 1.64 m. betekent, dat een belangrijk teveel aan
opgenomen voedsel in de vorm van
vet wordt vastgelegd. De in verhouding tot de behoefte overmatige
voedselopname kan veroorzaakt worden door: 1. een abnormale eetlust;
2. een te geringe hoeveelheid lichaamsbeweging; 3. een ziekelijke toestand
van het lichaam, waarbij de stofwisseling vertraagd is; 4. een combinatie
van de genoemde oorzaken of twee
ervan In uw geval zal dus in de eerste
plaats moeten worden uitgemaakt, of
uw 'stofwisseling normaal is. Indien
dit zo blijkt te zijn, zult ge uw eetlust af moeten stemmen op uw werkelijke voedselbehoefte.
De gele vlekken in de, in de ooglidspleet, zichtbare, driehoeken van het
wit van het oog worden inderdaad als
ouderdomsverschijnselen opgevat en
niet behandeld.
Of de bleekheid van uw dochtertje
.gevolg is van een van nature wat dikkere huid, waardoor het bloed minder
goed doorschemert, dan wel het gevolg is van een lichte bloedarmoede,
kan alleen door onderzoek van het
bloed worden uitgemaakt. Wanneer
dit gebeurd is, kan men eerst beoordelen, of haar bleekheid te vernelpen is.
Wanneer uw vrouw niet lijdende is
aan - een chronische ziekte, zou ze
ongeveer 80 pond moeten wegen oiü •
voor extra rantsoen in aanmerking tekomen.
P A. S te 's-Gr. Vriendelijk danK
voor de toezending van uw belangwekkend artikel, ook namens L. Kte H
L. V te R Het is voor de a.s. moeder
en dus ook voor hét kleintje verreweg
het beste, wanneer zi] heel gewoon
haar dagelijkse taak blijft •ervullenUw schoonzuster heeft in zoverre gelijk, dat er nu en dan kinderen worden geboren met een bijzonder lange
navelstreng, die dan tengevolge van
de bewegingen van het kleintje bij de
geboorte, om de hals, een heel enkele
keer zelfs wel eens om een arm gewonden blijkt te zijn. Een dergelijke
omstrengeling geeft in de regel niet
tot moeilijkheden bij de geboorte aanleiding. De vaten van de navelstreng'
die üe zuurstof en de voedingsstoffen
naar het kleintje toevoeren, z'jn zó
goed beschermd door een dikke laag
van veerkrachtig gelei-achtig weefseldat in de meeste gevallen van ornstrengeling het leven van het- kind
toch niet ih gevaar komt. Indien ï
voor uw zuster iets wilt doen. zou iK
eerst eens met haar huisdokter gaan
praten misschien kan hij u goede
raad geven.

KRONIEK VAN DE ARBEID
e lasten, die het bedrijfsleven te
D
dragen heeft, zijn niet gering en
Wij kunnen het begrijpen, dat vele

ondernemers en bedrijfsleiders de
handen vol hebben aan het verwerken van de talloze vraagstukken, die
in deze tijd om oplossing vragen. Van
de zijde van den werknemer is men
gemakkelijk geneigd om een moeilijkheid als opgelost te beschouwen
zo spoedig die moeilijkheid ter oplossing is verwezen naar den werkSever. Daarmee is het vraagstuk wel
Uit zijn gezichtskring verdwenen,
Blaar dat betekent toch niet, dat de
Jnoeüijkheid dan ook uit de weg geruimd is. Ook de bedrijfsleiders zijn
zeker geen goochelaars, die steeds
Diaar weer geld uit hoge hoeden
kunnen toveren, waarmee kan worden voorzien in alle eisen van de
tijd. Wanneer er vele, grote ondernemingen zijn, die prachtige dividenden uitkeren, wil dat nog niet zegSen, dat alle ondernemingen zulke
grote winsten maken en dat dus alle
ondernemingen zonder bezwaar de
lasten kunnen dragen van bijv. ontslagverbod, betere sociale uitkeringen, enz. Integendeel, wij 'zijn er ons
Van bewust, dat in heel veel gevallen
de werkgever dag en nacht tobt met
de vraag, hoe hij zijn tekening sluitend kan houden
Het is goed. dat ook de arbeiders dit
beseffen. Wij hebben er altijd bezwaar tegen gehad, dat de onderneQiers zich weinig aantrokken van de
tekorten, waarmee de arbeiders te
kampen hadden, maar wij zouden
het
even bezwaarlijk vinden, wann
eer het personeel van de bedrijven
zich niets aantrok van de zware lasten, die de bedrijven moeten opbrengen. Wij bedoelen daarmee niet. dat
de arbeiders hun karige loon eigenlijk als te royaal moeten beschouwen,
Want wij weten heel goed, dat er altijd nog een belangrijk verschil is in
levenspeil tussen den arbeider en
den ondernemer en wij weten ook,
dat de lonen thans achterblijven bij
de stijging -van de kosten voor levensonderhoud. In een oorlogstijd is
dit laatste niet te verwonderen en
het behoort tot de zware taak,.die wij
°P het ogenblik te volbrengen hebben, dat wij deze last moeten torsen.

kracht van het arbeidende volk, indien enigszins mogelijk, gespaard
moet blijven, maar wij zijn er van
overtuigd, dat de werknemers op het
ogenblik zeer goed begrijpen onder
welke zware lasten het bedrijfsleven
op het ogenblik gebukt gaat. De arbeiders moeten uit een oogpunt van
zelfbehoud zich wel verzetten tegen
het inhouden van anderhalf procent
van het loon, doch dat betekent niet,
dat zij maar ondoordacht alle moeilijkheden van deze tijd afwentelen
op den werkgever.
aar de ondernemingen zo straf
W
worden aangepakt steekt de
houding van sommige gemeentebe-

sturen wel heel erg af. Die menen,
dat het toelaatbaar is de verbetering
van inkomsten van ouden van dagen
en van invaliden, veroorzaakt dóór
de verhoging van de uitkeringen, in
de gemeentelijke kas te doen vloeien
door een overeenkomstig bedrag op
de steun ingevolge de Armenwet te
korten. Wat dus het rijk met de ene
hand aan zleze arme drommels be-

taalt, neemt de gemeente met de
andere hand weer weg, zodat er van
een verbetering van inkomsten geen
sprake is en de sociale vooruitgang
tot een leeg woord wordt gemaakt.
Het is onbegrijpelijk, dat er gemeentebesturen en dus gemeentelijke
ambtenaren zijn, die een zo klein
standpunt kunnen innemen. Iedereen
weet toch hoe moeilijk het leven op
het ogenblik is en is het dan maar
op enigerlei wijze goed te praten, dat
men deze mensen het bescheiden
voordeel van de nieuwe regeling ontneemt aan de hand van een bepaling, die in deze tijd geen toepassing
meer mag vinden?. Gelukkig heeft
het Departement reeds laten weten,
dat een dergelijke korting ongewenst
is Er is een verzoek uitgegaan aan
de gemeentebesturen om soortgelijke kortingen niet toe te passen.
Wij vertrouwen er op. dat dit.-verzoek algemeen zal worden opgevolgd,
maar toch zouden wij liever gezien
hebben, dat het Departement zich
hier niet bepaald had tot een verzoek, doch een zodanige wijziging in

V e t k a a r t e n en persoonsbewijzen
Eén van onze lezers %wendde zich
dezer dagen tot de redactie met het
verzoek om inlichtingen over de
kosten van de persoonsbewijzen. Hij
was van mening, dat de uitreiking
kosteloos geschiedde aan bezitters
van vetkaarten; en ook wij waren die
mening toegedaan. Niettemin had
men hem ter secretarie van zijn
woonplaats een gulden laten betalen.
Op ons verzoek om inlichtingen ontvingen wij de mededeling, dat inderdaad in de gemeente waar onze vragensteller woont, een gulden betaling
werd verlangd voor het persoonsbewijs ook voor sommige inwoners,
die een vetkaart hebben.
Waren wij in de veronderstelling, dat
de regeling, die gekoppeld is aan de
uitreiking, voor het gehele land dwingend gold, deze mening, blijkt onjuist
te zijn. Die indeling-op de basis van
vetkaarten en boterkaarten, of boterkaarten gecombineerd met textieltoeslagkaarten, blijkt door het Departement slechts in overweging te zijn
gegeven. Het bestuur van iedere ge-

in mijn, beschikking „Richtlijnen persoonsbewijzen", aanleiding geven tot
de opvatting, dat de daarin gestelde
normen voor on- of minvermogenden,
zonder meer dienen te worden gevolgd. Ik meen goed te doen er Uw
aandacht op te vestigen, dat de voor
de uitreiking van vetkaarten en
textieltoeslagkaarten door het Centraal Distributiekantoor gestelde normen mijnerzijds slechts in overweging
zijn gegeven, omdat de controle door
middel van de distributiestamkaarten,
zeer eenvoudig is. Deze aanbeveling
betekent echter geenszins, dat onder
alle omstandigheden bijv. tot kosteloze uitreiking van een persoonsbewijs
dient te worden overgegaan, indien
den gerechtigde een vetkaart is verstrekt. Er zijn gevallen denkbaar, dat
de belanghebbende, ondanks de hem
verstrekte vetkaart, zeer wel in staat
kan worden geacht leges te betalen.
In dergelijke gevallen behoort ongetwijfeld betaling te worden gevorderd.
Zoals .in de „Richtlijnen" reeds is opgemerkt, is het oordeel in deze overgelaten aan den burgemeester, die het

Z

oals men weet, worden de bedragen, die nodig zijn voor de verbeterde ouderdoms- en invaliditeits^itkeringen. betaald uit een heffing
°P de bedrijven, die onder de naam
Van Vereveningsheffing ten bedrage
Van 44 % van het loon wordt geïnd,
procent komt daarvan in ieder
voor rekening van den onderDe andere anderhalf procent
met speciale vergunning van de
*H)ksbemiddelaars
ten laste van de
ar
beiders worden gebracht. Dit is
penter geen dwingend voorschrift.
Heel veel ondernemingen meenden
Zonder verdere formaliteiten die anderhalf procent op het loon te mogen
korten. Die opvatting is echter onVoordat dit bedrag mag woringehouden. moet de werkgever
in het bezit zijn van een schrifte- goedkeuring van de Rijksbemiden deze goedkeuring wordt
in betrekkelijk weinig gevalverleend. Talrijke werkgevers,
maar reeds begonnen waren met
inhouden van de anderhalf prohebben deze korting alsnog
i terugbetalen.
(Foto: A.P.-archief)
v a rijksbemiddelaars beoordelen gel voor geVal en houden dan dus meente afzonderlijk kan een eigen
* e kening met He positie van het be- •regeling treffen. Het lijkt ons niet
• Waar werkelijk de lasten niet ondienstig hier de inhoud te laten
erzwaard kunnen worden zonder volgen van een circulaire die daare
drijfsmoeilijkheden
te veroorza- omtrent op 2 April j.l. namens den
'een.- kan de anderhalf procent op Secretaris-Generaal van het Departet personeel worden verhaald, maar ment van Binnenlandse Zaken 'aan
®n beslissing daarover ligt niet bij de gemeentebesturen is verzonden.
£ ondernemer Waar nog voldoen- Hier volgt de tekst:
&QU draagkracht aanwezig is, komt de
heffing ten laste van het be- „Het is mij gebleken, dat de richt• De overweging is, dat de koop- lijnen voor legesheffing, opgenomen

Het kwartier van c/e Arbeid
Met ingang van Woensdag 24 September is .de radio-uitzending over
Hilversum I: „Het kwartier van de
Arbeid", verzet van Dinsdag 12,25 uur
tot 12,40 uur op Woensdagavond van
20 uur tot 20,15 uur.
de voorschriften had gebracht, dat
deze onmenslievende korting onmogelijk zou zijn geworden. Een geest
van bureaucratie veroorzaakt in een
normale tijd ergernis, maar kan in
de spanning van heden tot wanhoop
leiden.

e kapperspatroons en het kapD
perspersoneel hebben gezamenlijk een verstandig besluit genomen.

Zij organiseren voortaan als één
lichaam het kappersonderwijs. Niet
minder dan 35 scholen zullen daartoe overal in het land worden geleid
volgens één vast systeem. Er komt
dus eenheid in de kappersopleiding
•en deze eenheid wordt 'tot stand gebracht door de samenwerking der
vakbonden van patroons en kappersbedienden. Dat is een voorbeeld, dat
op velerlei terrein met vrucht nagevolgd, zou kunnen worden. Het vakonderwijs rnag zeer zeker niet uitsluitend in handen- zijn van de werkgevers, zoals dat bijvoorbeeld bij de
slagersvakschool het geval is. De tijd
is lang voorbij, dat alleen de patroons „het wisten" en alles voor het
zeggen hadden.
Een der gebieden, waar dit nog alles
te wénsen overlaat, is de landbouw.
Wij hebben wel vrij wat landbouwscholen en vooral winteravondcursussen, maar deze cursussen, worden
maar heel weinig bezocht door zoons
van landarbeiders. Het is bekend,
dat ook een-veel te gering -deel van
de boerenzoons landbouwonderwijs
ontvangt, doch met de landarbeiderszoons (is het nog slechter gesteld. De mogelijkheid van een betere
vakopleiding ligt zelfs nog grotendeels buiten de gezichtskring van de
landarbeiderskinderen. Zij zoeken
nog eerder naar toelating tot een
ambachtsschool, dan opleiding in een
agrarisch, vak. Waarschijnlijk ligt de
hoofdschuld daarvan wel in de lage
lonen, die in de landbouw worden
verdiend, want daardoor worden de
beste krachten genoopt om naar
ander werk te zoeken. Hieruit blijkt
wel, dat vakopleiding en toekomstvooruitzichten moeilijk van elkaar te
scheiden zijn, maar dat neemt niet
weg, dat de arbeiders met klem en
met recht meer en meer invloed op
de vakopleiding. zullen gaan opeisen.
Wanneer dat geschiedt, zoals het bij
de kappers thans „ gebeurt, menen
wij, dat de basis in ieder, geval gezond is.

e ordening van de arbeidstoeD
standen gaat rustig voott. Belangrijke collectieve contracten voor

best met de wederzijdse belangen
rekening kan houden.
Ik verzoek U, mede met het oog op
de financiële belangen van het rijk
en de gemeenten, te bevorderen, dat
bij het ..uitreiken van de persoonsbeioijzen met het vorenstaande rekening wordt gehouden."
In de gemeente waar onze vraagsteller woont wordt dus geval voor
geval afzonderlijk beoordeeld.

het gehele land zijn bijvoorbeeld afgesloten tussen werkgevers en werknemers in het bakkers- en banketbakkersbedrij f en tussen de Bond
van B^ouwarbeiders en de Nederlandse
Bond van Metselaarspatroons. Er
gaat bijna geen dag voorbij of de
Persdienst van het, N.V.V. kan een
groter of een kleiner succes melden,
waaruit blijkt, dat het vakbondswerk
krachtig wordt voortgezet. Wij zullen
geen verdere aanhalingen uit deze
berichten ^oen; — de dagbladen
hebben ze reeds lang vermeld. Maar
wel wekken wij de lezers op om zorgvuldig de mededelingen van de
N.V.V.-Persdienst in de dagbladen te
volgen, want die mededelingen zullen
hen sterken in de overtuiging, dat
het N.V.V. zijn plicht begrijpt'en
tegen zijn taak opgewassen is. Hoe
meer arbeiders de weg netar de organisatie vinden, des te beter zal het
N.V.V. zijn taak kunnen uitvoeren.

meebeleven, door anderen, van levenssferen. Om die op te roepen beschikt
Cruys Voorbergh over een suggestieve
bond, goed vertegenwoordigd. Tussen en heel verfijnde manier van beschrijde vele prachtige uitgaven, die daar ven, die mogelijk van .den ongedulte zien waren, nam een boek van „De- digen lezer wel eens enige inspanning
Arbeiderspers" een zeer eervolle plaats vergt, maar die hem, wanneer hij
in. Met de illustraties, die in de vorm smaak krijgt voor deze,.van liefde en
van de originele foto's smaakvol ten- herinnering doortrokken letterkunde,
toongesteld waren, was het een van de rijkelijk beloont.
aantrekkelijkste inzendingen en trok Bij Cruys Voorbergh is van archieflucht geen sprake, want hij is er altijd
het aller aandacht.
Dat boek was „Erfenis van Eeuwen", op uitgegaan, vertelt slechts van wat
een boek van pruys Voorbergh, den hij zelf gezien en beleefd heeft en
bekenden toneelspeler en regisseur, heeft daarom dan ook wel het recht
dat „De Arbeiderspers" op voortreffe- zijn ontdekkingen en ervaringen op
lijke wijze heeft uitgegeven. Vele teke- een zeer persoonlijke wijze te verningen van Mies Blomsma en zestig tellen.
prachtige foto-illustraties maken het Nog een' ander voorbeeld heeft zijn
niet alleen tot een onderhoudend lees- • boek. Als toneelspeler heeft hij de onboek, maar vooral ook tot een zeer bedwingbare lust om in de huid van
geslaagd kijkboek.
een ander te kruipen. En dus zeker
Dit boek, aldus luidt het programma, ook: om in bun kleren te stappen. Hij
dat de samensteller en de uitgëefster heeft dus de meeste costuums, die hij
zich hebben gekozen, is een boek „van beschrijft, „aan den lijve" ervaren en
levende mensen en van* menselijk dat geeft aan zijn beschrijvingen een
veel werkelijker karakter, dan meestal
leven."
De schrijver neemt ons in dit boek boeken over oude klederdrachten hebmee op een waarlijk „verrassende ont- ben. Bovendien: men leert een cosdekkingsreis door ons land" en hij laat tuum pas goed kennen, als men het
ons merkwaardige gebeurtenissen uit zelf aan kan passen, als men het zelf
het volksleven meebeleven — een be- kan dragen, als men ervaren heeft hoe
grafenis op Urk, het ringsteken in juist de stelling is, dat „kleren den
Zeeland —, hij brengt ons in kennis man (en de vrouw) maken"!
met bijzondere figuren, die typerend Het omgekeerde is natuurlijk even
zijn voor een geheel landschap, ja, waar, want alleen de mens, die in een
voor een gehele volkscultuur — met bepaald milieu leeft, waar „de dracht"
Jan de Marker, die een Urker was en inderdaad nog gedragen wordt, kan
een kunstenaar met de schaar, zogoed met recht en met trots die oude kleren
als met de laatste Schokkers, die na dragen. Alleen zulk een mens kan de
de ontruiming van hun eiland her en oude tradities waardig handhaven. Alder verspreid raakten — en hij laat leen zulk een man (of vrouw) „maakt
ons telkens weer de suggestieve sfeer de kleren".
ondergaan, die slechts een oude, in- Gaan anderen in oude klederdrachten
nig-doorleef de cultuur kan uitademen. rondlopen, onverschillig of het palingEen sfeer, die men kan ondergaan, boeren, goedbedoelende „fplkloristen"
wanneer men op een stil marktplein- of zogenaamde „boerendansers" met
tje, in een kleine provincfeplaats, het commerciële oogmerken zijn, dan is de
gebeier der klokken of het getinkel zaak verloren. Dan wordt „de dracht"
van een fijn carillon hoort verklin- tot een laf maskerade-pak. W9 denken, maar die men ook beleeft, wan- ken aan feestjes van de Nederlandse
neer men bladert in een vergeeld foto- kolonie overzee, waar — terwille van
album of wanneer men, gelijk in zijn buitenlanders — Nederlanders, die
kinderjaren, ronddwaalt over een rui- hier nooit op klompen hadden gelopen,
me zolder van een oud huis, dat nog zich uitdosten in een „typisch Nedergeheimen bewaart uit een voorbije landse volksriracht". Wij denken ook
tijd. Cruys Voorbergh is toneelspeler. aan brave lieden in ons eigen land, die
Geen wónder, dat heel zijn hart uit- zich terwille van een Kurhaus-engagaat, ook in dit boek, naar het doen gement gingen verkleden als boeren
p de laatste Jaarbeurs was het
Nederlandse boek, in een mooie
O
stand van de Nederlandse Uitgevers-

en die aldus meenden het internationale badplaats-publiek iets van Nederlandse boerencultuur voor te kunnen
zetten, ter afwisseling van jazz en
„songs"! Neen, de Nederlandse volksdrachten behoren niet aan de lichamen van anderen, dan die er dagelijks
in verkejen! „De kleren maken den
man" en „de man maakt de kleren".
Een dracht is pas waarlijk een
dracht, waar en waardig tegelijk, wanneer de mens in die kleren een zelfde
edele en eerwaardige traditie vertegenwoordigt als die kleren op zicheelf.
De goedwillende dames en heren, die
in het gewone leven in een colbertje
en op schoenen van de lopende band
verkeren, maken, als zij zich verkleden als „boerendansers", het eerwaardige costuum tot een carnavalspak. Zij doen mee aan een zinloze
maskerade en maken geen werkelijke
propaganda voor de oude drachten.
Integendeel: zij helpen die drachten de
grond in.
Alleen eigenlijk de toneelspeler, vindt
men, heeft, beroepshalve, het recht om
zich in de kleren van een ander te
vertonen. En wanneer die toneelspeler
dan zo nauwgezet en gewetensvol Is
als Cruys Voorbergh, dan kan men er
ook op rekenen, dat er niet zulke verschrikkelijke fouten worden begaan bij
de aankleding als bij die brave boerendansers om de haverklap zijn te no->
teren. Daar komt het niet alleen voor,
dat kledingstukken geheel verkeerd
worden gedragen, daar gebeurt het
niet alleen, dat men een Urker en een
Volendammer costuum door elkaar
haalt, maar daar laat men die halfom-halve Volendammers eventueel ook
nog een Twentse oogst-dans uitvoeren!
Kijk, tegen zulke dingen, die een gezonde volkskunde de slechtste dienst
bewijzen, moet fel worden opgekomen.
Zodra immers de dracht verlaagd,
wordt tot een zinledig kijkspel, is de
dracht verloren.
Wil men iets voor de dracht doen, dan
moet men o.a. komen tot een wetenschappelijk nauwkeurige registratie,
waarbij behalve archiefgeleerden, ook
een toneelspeler, die voor zichzelf al
een aardig museum van costuums
opbouwde, nuttige diensten kan bewijzen. Ook al omdat hij, door de
practijk van het dragen van costuums, vaak sneller komt tot belang-

wekkende theorieën over de veran-,
deringen in de ontwikkelingen deT
dracht.
^
Want ziehier een van de vele. misvattingen inzake de dracht, die weerlegd
wordt door dit prachtige, rijkgedocumenteerde boek, dat nu reeds aan intekenaren wordt toegezonden, maat
dat pas over enige tijd in de open
boekhandel zal verschijnen.
Velen menen, dat de drachten iets
ouds en onveranderlijks zijn en dat
het tegenhouden van veranderingen
dus iets buitengewoon verdienstelijks
is. Welnu, een onderzoek leert, dat onze
oude drachten ten platten lande vaaK
de gewijzigde stadsdrachten uit vroegere tijden zijn en dat zij voortdurend
onderhevig waren aan veranderingen.
Sommige bewonderaars van drachten
zijn zb behoudzuchtig, dat zij het ongezonde .van vele drachten graag op.
de koop toe willen nemen. Onder anderen .uit dit boek, dat met zoveel
liefde voor het oude is geschreven, zullen zij leren, hoe verkeerd dat is. immers, boven het kleed gaat, steeds dé
levende mens.
De stijl, die wij zo bewonderen in het
oude costuum, werd geschapen doof
levende mensen, door mensen, die heus
wel open stonden voor wat de rest van'
de wereld te bieden had: in hoeveel
Nederlandse drachten van Hindelopen
tot Staphorst en van Spakenburg tot
Friesland zit geen Chinese zijde, Perzische sits of Indische doeken.
Wil men dus weer meer stijl in de
samenleving, dan moet men niet
krampachtig of kunstmatig ijveren
voor allerlei oude drachten, alleen
omdat zij oud zijn, maar men moet
het aandurven met den levenden, veranderlijken, maar gezonden mens, die
onder gezonde voorwaarden steeds
nieuwe cultuur, ook in zijn kleding'
zal scheppen en die de herinnering aan
vroegere tijden piëteitvol zal bewaren,1
in een Staphorster „tuugkist" of... U
een mooi boek, zoals in dit prachtig6
werk „Erfenis van Eeuwen", een docU'ment van een zuivere, levende liefde
voor ons land.
Bij de foto's uit: „Erfenis van Eeuwen"Boven: In Spakenburg bakert groot-mof
der haar kleinkind, nog op de ouderwets^
manier, profesten van den dokter tefl
spijt Onder: Klasje in Arnèmuiden.

ALS VOLKSSPORT
niet het minste gebleken. Of worden
de door mij georganiseerde propa"Y* oevallig kreeg ik twee commen- ganda-tochten door de Amsterdamse
i taren op mijn artikeltje „Daarom grachten misschien als zodanig opis roeien nog geen volkssport" in gevat? Dat kan ik nauwelijks geloArbeid van l Aug. in handen. Het ene ven, want voor een werkelijke procommentaar is opgenomen in het paganda voor het roeien als volksweekblad „Sport in beeld" van 11 sport is heel wat meer nodig. Nu een
Augustus, het andere is behandeld in dergelijke propaganda en enige poeen causerie voor de radio, getiteld ging om roeien voor de arbeiders be„Een. blik in de toekomst", door den reikbaar te maken achterwege; is geheer Ka'rel Nort op 14 Augustus j.l. bleven, heb ik in mijn artikeltje van
Dat bewijst toch wel, dat hier- I Augustus beweerd: „Ziezo, nu weten
mede een actueel onderwerp aan- we meteen hoe deze heren er over
geroerd is, dat om een oplossing denken en dat we van deze zijde,
vraagt. Het is daarom aan de ene tenzij er iets in de leiding van de Nezijde wel teleurstellend uit beide com- derlandse Roeibond verandert, ook
mentaren te moeten opmaken, dat niet op medewerking behoeven te
het onderwerp, alleen door te wijzen rekenen."
'op de hoge kosten, eenvoudig zonder Dit wordt in „Sport in Beeld" van
meer voor onmogelijk verklaard II Augustus als volgt uitgelegd.
Wordt Aan de andere zijde is het „In het blad Arbeid houdt iemand
toch noodzakelijk weer op deze kwes- een pleidooi voor het roeien als een
tie terug te komen, aangezien uit volkssport, zodat ook arbeiders aan
beide commentaren blijkt, dat de roei wedstrijden zullen kunnen deeleigenlijke strekking van mijn artikel nemen.
.
.
• ' •
misschien niet begrepen is, maar toch Hij is van mening, dat de Nederin ieder geval voorbijgestreefd en landse Roeibond daaraan geen medehelemaal niet behandeld is.
werking zal willen verlenen. Daarom
Immers in mijn artikel van l Augus- beveelt hij aan over te gaan tot het
tus heb ik slechts willen aantonen oprichten van arbeiders-roeiverenihoeveel tegenzin, of misschien beter gingen. Blijkbaar denkt hij, dat deze
onwil, er bij de tegenwoordig leiden- roeiverenigingen ook zonder onze
de personen in de Nederlandse roei- roeibond wel roeiwedstrij den zullen
wereld bestaat, om van roeien een kunnen houden.
..volkssport" te maken. De uitlating Daarin vergist hij zich, want de Nevan den voorzitter van de Amster- derlandse Roeibond is het door de
damse Roeivereniging ,.De Hoop, „dat regering erkende leidende lichaam
roeien niet alleen een intellectuele op het gebied van de roeisport, zodat
sport is, doch ook door intellectuelen. zonder toestemming van die bond

Antwoord op kritiek

Overnaadse vieren.

Wordt beoefend" spreekt in dit opzicht boekdelen.
°e
voorzitter van „De Hoop" staat
ec
hter niet alleen met zijn bewering.
Zoals
uit een artikeltje in „Roeien"
v
an ie Jan. 1941 blijkt, schijnt de
Voorzitter van de Nederlandsche
üoeibond in de jaarvergadering op
22 December 1940 gezegd te hebben,
••<iat het niet de bedoeling is van het
r
°eien een volkssport te moleen, doch
ö
at het ook niet juist zou zijn het bij
ee
n onder-onsje te laten; de middendient gekozen te worden."
wordt echter onder „de midden—
*'eg" verstaan. Of men maakt op
^e*i of andere manier de roeisport
bereikbaar voor onze minder gunstig
'^middelde
volksgenoten, de arbeier
s dus, of men doet het niet. Worer wel pogingen in die richting
, dan moet daar iets van
en moét er toch, tenminste
propaganda onder de arbeiders
|eraaakt worden. Doch wat zien we.
^edert het bedoelde artikel in
-Roeien" van 16 Jan. 1941 is deze
niet meer ter sprake gekomen en is ook van enige propaganda

(Foto:

A.P.-archief)

geen roeiwedstrijden kunnen worden
gehouden.
Overigens zal onze Roeibonfl stellig
geen bezwaar maken tegen het deelnemen van ploegen van arbeiders aan
roeiwedstrijden, mits die ploegen zich
maar houden aan de voorschriften
van de roeibond."
^
Tot zover Sport in Beeld. Wie mijn
artikel van l Augustus leest, zal bemerken, dat ik over het onderwerp
„wedstrijd" niet gesproken heb. doch
dat het alleen gaat over het onderwerp
„Waarom is roeien -nog geen volkssport", gevolgd door een aanwijzing
om zelf verenigingen op te richten.
Ik weet als wedstrijdroeier drommels
goed, dat „de Roeibond ,het door de
regering erkende lichaam op het
gebied van de roeisport" is en dat
dientengevolge geen wedstrijden zonder zijn toestemming gehouden kunnen worden. Ook heb ik niet beweerd, dat de Roeibond bezwaar zal
maken tegen het deelnemen van
arbeidersploegen aan wedstrijden en
waarom zouden deze ploegen zich
niet houden aan de thans heersende
voorschriften? Ik denk helemaal niet,

dat arbeiders-roeïverenigingen zonder ,onze" Roeibond roeiwedstrijden zullen kunnen houden. Integendeel, mocht het ooit tot oprichten
van arbeiders-roeïverenigingen komen, dan zal de eerste stap zijn. zich
aansluiten bij de Roeibond, want
zij zouden geen onder-onsjes willen?!
Sport in Beeld gaat dan verder. „Maaif
de schrijver van het bewuste artikel
heeft toch blijkbaar geen begrip van
het roeien als sport. Hij stelt zich
voor, dat men door een krachtige
propaganda stellig enige flinke arbeidersroeiverenigingen kan vormen. Hij
spreekt zelfs van verenigingen van
1000 leden!"
Dan volgt een aanhaling uit mijn artikel. Verder heet het: „Het :s.misschien goed, dezen enthousiast voor
de roeisport er even op te wijzen, jat
een vereniging, zoals hij die zigh
voorstelt, met f 12.000.— per jaar "er
geen 250 vieren of 125 achten op na
kan houden Met twee vieren en twee
achten mag men al heel tevreden
zijn. Van de 1000 leden zullen er zich
niet meer dan 'n 20 in training kunnen begeven voor wedstrijden. De 980
andere leden moeten de „ roeisport
maar beoefenen :n wherries. Kunnen
ze zich de vrij aanzienlijke kosten,
van een eigen wherry veroorloven, dan
kunnen ze zoveel roeien a}s ze willen,
maar hebben z.e daarvoor geen geld,
dan moeten ze zich behelpen met de ,
verenigingswherries, ' waarvoor natuurlijk meer liefhebbers zijn, zodat
ze daarvan slechts zo af en toe gebruik kunnen maken.
Roeien is een prachtige sport, maar
de beoefening is te kostbaar, om er
een volkssport van te maken als b.v.
voetbal."
Doordat ik reeds vier j aar lid ben van
een roeivereniging .en vier jaar voor
deze vereniging nogal succesvol op
wedstrijden
start, heb ik me enig begrip vanx het roeien als sport kunnen
maken. Juist daarom vind ik het zo
jammer, dat in ons land de roeisport als een „intellectuele" sport beschouwd wordt." Dat een arbeidersroeivereniging met ƒ 12.000.—per jaar
metïtwee vieren en twee achten heel
tevreden mag zijn. is niet waar. Uit ervaring weet ik, dat roeiverenigingen,
die het met veel en veel minder dan
ƒ 12.000.-^ per jaar moeten stellen, er
een vloot van 20 wherries, 6 a 7 toerscifs. minstens l toeracht. 3 a 4 toervieren, 6 tot 8 andere toerboten en
bovendien nog 7 tot 10 wedstrijd• boten, waaronder acht vier, twee en
scifs onderhouden, plus alle bijk®mende kosten als inschrijfgeld voor wedstrijden, onderhoud gebouw en clubzaal enz. Verder begrijp ik niet waarom er van de 1000 leden er maar 20
in training zouden kunnen gaan. Behoudens een gunstige uitzondering,
zijn van de gemiddeld 300 leden van
een roeiverenrging, maar een 50-tal
actief. Dit wil echter geenszins zeggen, da.t deze verderfelijke „Jan-Saliegeest", die zo'n beetje in de roeierij
heerst, ook op een, arbeiders-roei vereniging moet inkankeren. Neen. integendeel.
En waarom zo vasthouden aan en
wijzen op die ƒ 12.000.—? Heb ik niet
gezegd, dat een arbeiders-roeivereniging opgericht kan worden met subsidie, b.v. van de werkgemeenschap
„Vreugde en Arbeid' en heb ik er niet
op gewezen, dat de vereniging met
schenkingen, zoals boten, geld of
ander materiaal, aanzienlijk versterkt kan worden. En bestaan er dan
geen donateurs en waarom zou niet
tegelijkertijd de roeivereniging omgeven kunnen worden met sportterreinen, zodat het als het ware een
soort sportcentrum wordt? Er zijn
vele mogelijkheden. En waarom zouden de werkgevers, de bedrijven dus,
niet steunen?
In hetzelfde nummer van „Sport en
Beeld" komt o.a. een beschouwing
voor over de bedrijfssport in Duitsland. Daarin staat o.a., dat vrijwel
alle grote fabrieken en bedrijven voor
hun personeel sportverenigingen hebben opgericht en de nodige terreinen
voor de beoefening'van de sport hebben aangelegd. Thans blijkt, dat men
in 4 jaar tij ds heeft gekregen: 1600
gymnastiekzalen, 435 open zwembassins. 87 overdekte zweminrichthi-

gen, 4200 speel- en sportvelden, 480
schietbanen, 80 botenhuizen, 270
kegelbanen, 420 tennisbanen, 30 banen
voor rolschaatsenrijden en nog enkele
wielerbanen. Aldus. -„Sport in Beeld"
Wat daar kan, kan zeer zeker ook
hier. Dat roeien geen volkssport zal

Acht-riems giek.
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worden in die ein, zoals voetbal of
zwemmen dit is, dat begrijp ik volkomen. Het i§ echter alleen mijn bedoeling de roeisport bereikbaar te
maken voor de arbeiders en daarom
begrijp ik niet, waarom de heer Ka rel
Nort in zijn causerie voor de radio
o.a. beweert: „De pers kan hier'veel
goed werk doen (op het gebied van
de voorlichting namelijk, P.B.). dat
zij ondertussen niet doet met een art'keltje. dat ik laatst onder ogen
kreeg, getiteld: „Roeien als Volkssport". Schrijver ziet in zijn fantastische dromen een vereniging met
duizend leden, die l gulden . per
maand betalen, hetgeen een inkomen
betekent van 12 mille per jaar Ik veronderstel niet, dat deze roeisport-propagandist ooit van zijn leven een
taotenloods heeft ge'zien of zelfs maar
in een boot heeft gezeten. Anders zou
hij toch wel weten, dat daarvoor iets
meer nodig is. Een beetje behoorlijke
boot kost 800 gulden en -moeten die
duizend mensen allemaal maar in een
„vier" en een „acht" zitten? 't Lijkt
me een dure liefhebberij. Of rekeht
men er op, dat de Staat dat wel zal
betalen? Neen, dat is niet de manier
om de sport te propageren."
Ik ben, met alle bescheidenheid, van
mening, dat de redactie van Arbeid
wel goed werk gedaan heeft door
mijn artikelen van l Aug., van 22
Aug. en dit artikel op te nemen en
dat zij daardoor begrip getoond hééft
voor de mogelijkheden, die op dit gebied voor de arbeiders nog ontsloten
kunnen worden. Zoals ik reeds eerder betoogde, moeten we niet beginnen te zeggen „Het kan niet"^( zoalsde .commentaren dit willen doen
voorkomen), maar kortweg „Het
moet!" en dan komt de rest vanzelf.
Waar een wil is, is een weg.
Het moge voor velen misschien
vreemd klinken, maar indien de arbeiders de roeisport, en vooral de
wedstrijd-roeisport, kunnen - beoefenen, «al daarmede niet alleen de gehele Nederlandse roeierij gebaat zijn,
doch door de roeitochteri leert men j
,zijn volk en zijn vaderland kennen
en waarderen.
Wordt roeien dienstbaar gemaakt
voor het gehele volk. dan vervult de
roeisport een belangrijke taak in de
volksgemeenschap.
F. B.

maar over het algemeen valt sinds
1922 een stijging te bespeuren. Wat
is hiervan de oorzaak? De criminaliteit staat'al tij d in onmiddellijk
ij leven in een opwindende verband met de toestand van het
\ *' tijd. Elke dag stelt ons voor economische leven. De crisisjaren
nieuwe, onverwachte problemen. brachten dan ook een enorme stijElke dag brengt wereldschokkende ging van de jeugd-criminaliteit.
gebeurtenissen en de aaneenscha- De deprimerende invloed, het geen
keling van omwentelingen op elk raad weten met de vrije tijd en de
gebied verstoort wreed de vlakke slechte verhoudingen in de gezinnen vormden de
regelmaat van ons ' ,
slecht
werkende
voorbij gegleden
invloeden. De moleven.
^bilisatie droeg er
Is het dan een
het hare nog^toe
wonder, dat sombij, om het plegen
migen het veilige
van jeugd-misdrijevenwichtsgevoel
ven te bevorderen.
kwijt raken? Zij
Wetenschappelijke
kunnen de niet te
onderzoekingen
stuiten vloed van
nji j
hebben aangeemoties niet verwerken. Zij slaan op hol, raken de toond, dat de meeste mensen, die
koers kwijt en weten zich losge- met den strafrechter in aanraking
slagen van de bestaande normen. komen, stammen uit een onordelijk en slecht harmoniërend gezin.
En de kinderen? .
Die ondergaan nog meer de slechte Tijdens die mobilisatie werden de
inwerkingen dan de ouderen.. Het mannen opgeroepen, het gezin
voor indrukken'zo vatbare kind ge- werd dus uitééngerukt, moeder
voelt de dingen gelukkig niet in kon bij al haar dagelijkse beslomde juiste verhoudingen, maar zeker meringen niet voldoende aandacht
is het, dat het kind moreel aangetast wordt door de ontwrichtingsbacil' van deze tijd. De gevolgen
blijven niet uit.
De straf- en opvoedingsgestichten
zijn overvol en men is er in de
laatste tijd toe moeten overgaan,
de Huizen van Bewaring in' te
schakelen, als verblijfplaats voor
jeugdige verdachten, omdat het
aantal beschikbare huizen zo klein
is geworden. Wanneer wij de cijfers
bezien van het aantal strafrechtelijke veroordelingen van minderjarigen in de jaren van 1914—'18,
dus tijdens de vorige wereldoorlog,
dan feren wij daaruit, dat in '18
ten opzichte van '14 het aantal berechte strafzaken een stijging ver„toonde van 100 pet. Wij hebben ook
nu weer een stijging kunnen verwachten. De laatst uitgekomen
index-cijfers van de statistiek betreffende jeugdcriminaliteit geven
zelfs in een jaar tijd een stijging
aan van niet minder dan 55 pet.

Jeugd-criminaliteit als
vanwoelige tijden

Voorkomen

is beter
dan. genezen.

Maatschappelijke oorzaken

Gedurende de afgelopen jaren
toonden de overzichten een afwisselende stijging en daling van" het
aantal berechte jeugdmisdrfjven,

8

besteden aan,de leiding van haar
kinderen en zo ging de jeugd
zwerven.
Al 'deze funeste invloeden vinden
nu het hoogtepunt in de huidige
tijdsomstandigheden.
Wij bespraken het een en ander
met mr. pverwater, kinderrechter
te Rotterdam, een man dus, die bij
uitstek bevoegd is om over een zaak
als deze te oordelen en hij kon niet
anders doen, dan de sombere beschouwing bevestigen." De criminaliteits-cijfers zullen nog hoger
worden. In de afgelopen winter is
het herhaaldelijk voorgekomen, dat
troepen plunderende
kinderen
levensmiddelen wegroofden. Zelfs
voor braak deinsden zij vaak niet
terug. Alles geschiedde grotendeels
onder beschutting van de duisternis. Zoals in veel van deze zaken
kwam ook hier groepsvorming voor, criminaliteit werkt als een vetvlek. De één sleept den
ander mee. De ouders
oefenen niet voldoende
controle uit op het doen
en laten van hun kinderen.
Criminaliteit is eigenlijk hoofdzakelijk een probleem van jongens.
Bij meisjes komen weinig eigendomsvergrijpen voor. De meesten
die verkeerd gaan, raken op zedelijk gebied aan lager wal. Dit komt
veelal voort uit een overgrote gemakzucht, en de neiging tot opschik en uiterlijk vertoon.
Bij kinderen" komt hoogst zelden
echte misdaad voor. Het zijn meestal kruimeldiefstallen. Zij stelen
iets, dat geldsw'aarde heeft, vaak
zonder het minste overleg, om de
opbrengst, die de een of andere
,kwanselaar hun er voor geeft, om
te zetten in snoepgoed en kleine
snuisterijen.
Meestal liggefl de misdrijven op
economisch gebied.
Vooral het snoepen is een ver doorgewoekerde kwaal, die temeer tot
uiting komt, als moeder het thuis
niet te breed heeft. Het begint dan
met stiekem'een balletje of een
lekkertje te verdonkeremanen bij
het boodschappen doen en het kan
eindigen bij den kinderrechter.
Snoepgoed oefent op de jeugd een
geheimzinnige bekoring uit. Velen
van ons kennen de consumptietentjes van ijs en koek op de hoeken der straten. De beste klant van
den tentbaas is de fietsjongen.

„Ik
en t

(jelukkig zijn betekent heus «Weej
waardoor de zorg om het jfks i
gemaakt. Zo is het voor o" itider
dat zij alleen in vakkundiy
nieten, opdat zij in het laW"*'
dat plegen te noemen.
Er behoren mensen van $rl
en de bezwaren van het 'e, ?e
bieden. Op de ouders rust <* Jn/u
deren tot mensen van de a S°Or
die in hun ziel een vuirtw
wijst in het donker, als de
Wij willen van onze kind^nse
mensen, die het leven aan1 en

overheid wel voor een zeer grote
verantwoordelijkheid.. De a•"vo' gen
zullen niet uitblijven. Een halfslachtige houding werkt de jeugdcriminaliteit in de hand.
Zijn de kinderen eenmaal in aanraking geweest met den kinderrechter, en zijn zij gestraft, dan
ontbreekt in ons land nog een georganiseerde allesomvattende nazorg. Er zijn geen sterke handen
en begrijpende geesten genoeg, die
het jeugdige „boefje" de weg
wijzen. Natuurlijk dient hier het
zegenrijke werk van Pro Juventute
genoemd te worden^ maar ook haar
werkingssfeer is beperkt door het
nog overheersende particuliere
element.
Ziehier enige punten, die wij onder
de aandacht wilden brengen. Het
kind" van heden is de mens van
morgen. Wil die mens zijn taak in
de maatschappij naar behoren vervullen, dan moet aan het kind de
nodige zorg besteed
worden. Dit is
geen recht, maai4 een plicht.
De jeugd is thans in-groot gevaar.
Hier wordt een onmiddellijke voorziening geëist.

>Jk ben een kind van God bemind
e
n tot geluk geschapen
"

n een goede baan hebben,
brood wordt gemakkelijk
niet het belangrijkste,
voldoende
verzorging gef latt ei kunnen „slagen", zoals wij

hei
or

te worden, die de gevaren
succes het hoofd kunnen
woordelijke taak, hun kin*
*rt te maken, tot mensen,
ebben opgericht, dat de weg
onzichtbaar zijn.
maken, goede en sterke
kunnen.

Waar hij het geld voor
zijn vele consumpties
vandaan haalt, gezien
zijn meestal niet rooskleurige financiële omstandigheden, is een
raadsel, ot eigenlijk ook
niet, want waar kunnen
die anders mee betaald
worden, dan met geld, dat oneerlijk verkregen is? Enige dagen geleden hebben wij in „De Arbeiderspers" -het geval kunnen lezen
van een vijftienjarig dienstmeisje,
dat een hele inbraak in scène zette,
omdat zij vreesde, dat anders gemerkt 'zou worden, dat zij de hopjes uit een doos van haar mevrouw
had opgesnoept. Hier zien wij dus,
dat het snoepen aanleiding geeft
tot het in aanraking komen met de
straffende overheid. Het betrokken
meisje is er in dit geval afgekomen
met een reprimande door de politie, maar het is duidelijk, dat niet
altijd zo zachtzinnig kan worden
opgetreden.
Al jarenlang voert de overheid
strijd tegen de vele snoepgelegenheden in de grote steden. Via het
dubbeltje en het kwartje voor ijs
en lekkernij wordt de weg gemakkelijk gebaand tot groter buitensporigheden.
Jongens komen niet" veel tot drankmisbruik. Daar vinden .ze het niet
lekker genoeg voor. Als zij nog al
eens in caf e's komen, dan is dit
alleen, om een goed figuur te slaan
in de ogen van hun vrienden of
van een meisje.

aar ligt van dit alles de oor-^
W
zaak? Bij de ouders en de*
overheid. Er wordt te weinig op de
kinderen gelet. De kinderen worden te veel aan hun lot overgelaten. Laat uw kind toch niet des
avonds als het donker wordt op
straat spelen. De duisternis is een
slecht geleidsman. Zie goed toe op
de inhoud der boeken, die het in
handen krijgt. Ook goede woningtoestanden zijn van groot belang
voor de huiselijke sfeer en dus ook
voor de vorming van het kind.
Toon medeleven1 en wek bij uw
kind belangstelling op voor betere
dingen. En vooral, de jeugd
heeft in de grote steden openbare
instellingen van node, zowel speelals culturele inrichtingen, waar zij
onder toezicht haar vrije tijd kan
besteden. De baldadigheid, een

veel voorkomend verschijnsel in de
grote steden, zal daardoor beteugeld kunnen wortien. Het is niet zo
een grote stap van de baldadigheid
naar de criminaliteit. Het is beter
te voorkomen dan te genezen.
Slechte toestand
Met de kinderrechtszaken staat het
er op het ogenblik slecht voor. Niet
omdat er te weinig gevallen te behandelen zijn, maar omdat juist
door de grote opeenstapeling de
capaciteit van de straffende overheid aan een te grote krachtproef
wordt onderworpen. Het duurt
maanden en maanden voor een
diefstal berecht kan worden.
Meestal loopt de overtreder dan
nog op vrije voeten rond en gaat
voort op het pad van de misdaad.
„Ze doen je immers toch niks". Als
gevolg van het heersende tekort
aan plaatsruimte worden veel
Huizen van Bewaring ingeschakeld
bij de verpleging van jeugdige zon-daars. Het aankomend dief j e komt
dan in een vruchtbare omgeving
terecht
het zal in vele gevallen niet lang duren, of het dief.i e
zal een groter dief geworden zijn.
Deze en gene tekorten stellen de

BIJ DE FOTO'S:

1. Een aardig fris jongensgezicht. Jammer alleen van
die sigaret.
2. Eerst is het spelen,
wordt het varen en aan
eind worden als dank
stenen in het water
smeten.

dan
het
de
ge-

3. Zo zien nog veel straatje? en huizen er uit Het ligt
voor de hand,, dat de jeugd
hier niet de gewenste plaats
voor de besteding van haar
vrije tijd vindt.
4. Van binnen klinkt de
schelle café-muziek. Zou hij
eens naar binnen gaan en
als een „volwassen man" pok
eens een biertje drinken?
5. De marktkoopman heeft
een goedkope kracht aan de
straatjeugd. Voor een paar
centen vliegen zij af en aan,
maar
het geld wordt
natuurlijk omgezet in snoepgoed. (Foto's: A.P.-archief.)

Het gevaar van een gedwongen zet

Adresseren: Redactie Weekblad „Arbeid", Postbus 100. Amsterdam.
Op. adres duidelijk Damrubriek vermelden.
Klasse A

PUZZLERUBRIEK
Tafel
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pazzle no. 29

van. oplosbaarheid

No. 7.
H. M. Roos, Eindhoven.

Zwart

Zwart

• *x • **
• *X
:;"-

•••X*..*

• «X
Wit

Wit

Zwart: 16 sch. op 3, 6 t/m. 10, 12
t/m. 16, 18, 19, 23, 25 en 29
Wit: 16 sch. op 26, 27, 32, 35, 36, 38,
39, 40, 42 t/m. 49.
In deze stelling van den Fransen
meester Bizot wordt de aandacht gevestigd op de gevaren, die dikwijls aan
een gedwongen zet zijn verbonden.
Als men op een zet van de tegenpartij
maar één enkel antwoord heeft, is
het mogelijk, dat dit ene antwoord
ook al niet zal bevredigen. Men is dus
gedwongen een zet méér vooruit te
berekenen dan in . andere gevallen
noodzakelijk is. Men maakt, het zich
dus onnodig moeilijk.
Zwart moet In deze stelling spelen en
heeft wel een goede zet, bijv. 7—11.
Hij ziet, dat 15—20 niet kan, want
dan zou volgen wit 27—22, zwart
18x27, wit 32x2-1, zwart~16x27. w i t ,
38—32, zwart 27x28, wit 42x4 met
winst. Als zwart nu beslist aan deze
vleugel wil spelen, zou hij aan 14—20
kunnen denken. Maar dat zou verkeerd zijn. Hij krijgt dan een gedwongen zet. waarvan hij de gevolgen niet
voldoende heeft berekend. Het' spe}
gaat dan als volgt:

Wit
l
2. 39—34

Zwart
14—20
18—22

Het beste is nog een stuk te geven
met 29—33. Wit dreigde met 32—28,
maar met 10—14 kan zwart dit niet
verhinderen, "want dan volst: wit
32—28. zwart 23x21, wit 26x17. zwart
12x21, wit 34x13.
4.
5.
6.
7.
8.

27x*8
32—28
44—39
26—21
38—32
42x11

Onze problemen
Ook deze week zijn alle vraagstukken
inzendingen uit de lezerskring In
klasse A is no. 7 één aardig varianten-stukje, dat goed in elkaar zit. ai
zijn er weinig stukken gebruikt No. 8
is een opmerkelijke slag, w/aarvan het
eind is, dat wit een stuk voor krmt
en bij goed spel winnend voordeel
heeft.
In klasse B twee inzendingen waarbij gewonnen wordt volgens hetz»'Me
systeem. No. 8 is beter dan no. 7. en
voor beginnende problemisten Is net
leerrijk deze twee stukjes met elkaar
te vergelijken. Er blijkt zo goed uit,
hoe men een vraagstuk kan verbeteren, door er iets aardigs a#n toe te
voegen.
Oplossingen van de nummers l tot en
met 8 worden ingewacht tot uiterlijk
12 October.

x******

No. 8.
F. B. Jerriberg, Amsterdam.

...x • • •

Zwart

• ••«x ••
• • • »x
... .x.
•.. «x
Wit

Zwart: 19 sch. op l t/m. 5, 9 t/m. 13,
15 t/m. 20, 23, 24 en 25.
Wit: 19 sch. op 26, 27. 28,-30 tm. 36,
38, 39, 40, 42, 45 t/m. 49.
Klasse B

No. 7.

, "

H. E. Visser, Kropswolde.
Zwart

13x22
22x33 gedw.
33 v 44
16x27
27x38
6x17

Met als gevolg voor wit 43—39, 34—30
en 40x7, wat hem gewonnen spel oplevert. Als zwart de zet 14—20 overweegt, moet hij dus niet alleen zien,
dat .wit dan 39—34 kan spelen. m?ar
ook berekenen, wat de gevolgen zijn
van alle andere tegenzetten.

10

Zwart: 9 sch. op 9, 10, 12, 16, 19, 22.
25. 28 en 36.
Wit: 9 sch. op 21, 26, 34, 37, 38, 39, 43,
44 en 47.

Door samentrekking van twee woorden • in de bovenstaande reeks van
tekeningen krijgt men een nieuw
woord, dat steeds weer een diernaam is. De bedoeling is nu, om de
letters op het met een kruis aangegeven nummer op te tellen. De gevonden letters vormen tezamen een
zin,, die de lezers van „Arbeid" zeker
ten vqlle zullen beamen.
Oplossingen van deze puzzle moeten
voor 10 October in ons bezit zijn. Voor

de goede oplossers stellen wij enige
fraaie boekprrjzen beschikbaar.
Dit is nu echt eens een gemakkelijke
puzzle, zodat de lezers, die anders
niet veel doen aan het oplossen van
raadsels, met succes hun krachten
kunnen beproeven.
Oplossingen adresseren aan: Redactie
„Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.
Op de linkerbovenhoek van het adres
duidelijk vermelden: Puzzle no. 29.

n mieren
Zwart: 9 sch. op 7, 9, 12, 13, 14, 17,
31', 32 en 37.
Wit: 8 sch. op 20, 23, 30, 33, 39, 43,
46 en 48.
No. 8.
H. E. Visser, Kroyswolde.
Zwart

Wit

Zwart: 8 sch. op 4, 5, 7, 13, 17, 22, 26
en 32.
Wit: 8 sch. op 15. 23, 24, 31, 33, 39,
42 en 43.

De vraag die de mens zich vaak
stelt is: Zijn de mieren schadelijk
of onschadelijk voor mij? Waarbij dan de al dan niet schadelijkheid natuurlijk teruggevoerd diant
te worden tot de planten, waaraan
de mens genoegen beleeft, hetzij door
vruchten, door bloemen of ais
groente. Lange tijd heeft men geaarzeld in het algemeen een positief
antwoord op deze vraag te geven.
Immers er zijn zoveel soorten mieren
en de gewoonten lopen nogal uiteen.
Vast staat wel, dat de meeste soorten nuttig zijn voor de plantengroei.
Dit is o.a. het geval met de zo bskende rode bosmier, die jaarlijks
ontelbare insecten, schadelijk voor
de aanbouw, doodt.
De mieren echter, die er vee op
nahouden, zijn schadelijk. De bekendste soorten hiervan zijn de gele
weidemieren/ die wij reeds in het'
vorige nummer bespraken ;en de
zwarte wegmier, die we allen kennen,
omdat ze overal bij huizen en in tuinen voorkomt. Ook deze laatste doodt
wel schadelijke insecten, maar dat
weegt niet op tegen de bescherming,

die hrj a'an de luizen biedt. Door het
weghouden van de natuurlijke vijanden zijn deze in staat, zich op ontstellende wijze voort te planten en ook
het melken schijnt een gunstige
Invloed op het voortbestaan en de
voortplanting van de soort te hebben.
Men heeft in Nederland eens een
proef genomen met twee bedden
tuinbonen, waarop zoals men weet
de zwarte bladluis voorkomt. In het
ene bed bracht men mieren, terwijl
men ze uit het andere weerde. Spoedig bleek, dat het bed waar mieren
waren, veel meer was aangetast door
luis dan het andere. En waar de wortels worden leeggezogen en ondermijnd, behoeft de schadelijkheid voor
de planten geen betoog. Gelukkig
komen mierenplagen hier niet voor,
zoals in het buitenland, waar vaaK
hele. oogsten worden vernietigd. De
soorten evenwel waar wij voornamelijk mee te maken hebben, de .<ele
weidemier en de zwarte wegmier,
kunnen veeteelt en land- en tuinbouw grote schade berokkenen, zodat
het bestrijden raadzaam is.

Er zijn er weinig meer
p de lagere school leerden wij,
O
dat onze verre voorouders in „de
laghe landen bider see" vochten met

oerossen en wilde bruine beren, met
wolven en edelherten. De dichte wouden, die een zeer groot deel van ons
land nog tot ver in de middeleeuwen
bedekten, gaven deze geduchte zoogdieren mogelijkheden genoeg om in
het leven te blijven. En wie oude
kronieken opslaat, kan lezen, hoe nog
tot in de 18de eeuw toe het reizen
In sommige delen van ons land, met
name in het Oosten, des winters gevaar opleverde, vanwege de rondzwervende troepen wolven.
Nederland werd echter een cultuurland. De bossen werden ontgonnen,
moerassen werden drooggemaakt, en
vooral in onze eeuw geschiedde de
verandering van het Nederlandse
landschap in een steeds sneller
tempo. Sceptici beweren, dat ons land
een cultuursteppe is geworden, maar"
dat weten de kenners van de schoonheden van ons land wel beter! Het
is echter een niet te ontkennen feit,
dat de zoogdierenstand van ons land
ernstig heeft geleden door de ontginningen en wat daarmee samenhangt. Beren, wolven en oerossen zijn
reeds lang verdwenen en van de grote
zoogdieren hebben das, otter en vos
ook steeds meer terrein verloren, zodat hun voorkomen thans bepaaRl
sporadisch genoemd moet worden.
Toch kan de aandachtige waarnemer
nog heel wat soorten zoogdieren in
het vrije veld waarnemen^Deze dieren
zijn echter veel schuwer dan de
vogels; het is in dat opzicht zo, als
de bekende bioloog dr. Jac. P. Thijsse
eens schreef: „Er zijn zeker meer
muizen dan mezen, maar tegen tien
keer, dat men een mees waarneemt,
ziet ge één keer een veldmuisje wegsluipen". Hoe weinjg wandelaars kennen de veldmuizen en woelmuizen, de
waterratten en bruine ratten anders
dan als wegschietende schimmen? En
toch behoren ook zij tot de natuur,
dus tot het arbeidsveld van den
rechtgeaarden natuurvriend.
Met konijnen en hazen is het al niet
veel beter gesteld. De argeloze wandelaar ziet wel eens zo'n witte pluimstaart voor zich uitschieten, maar
over het werkelijke leven dezer dieren
weet men weinig meer dan van eekhoorns en egels, wezels en marters,
om nog een paar kleine zoogdieren te
noemen
Erger is het gesteld met de grote
zoogdieren, waartoe we als interessantste soorten willen rekenen de
das, de vos en de visotter. Drie soorten* die vroeger overal in Nederland
Voorkwamen, al waren zij dan geen
dagelijkse gasten. Maar weer het in
cultuur brengen van oris^land heeft
deze dieren steeds verder teruggedrongen, en wanneer men tegenwoordig op een zomerse tocht één van
deze drie soorten tegenkomt, heeft
men wel een bizonder buitenkansje.
Om Grimbaert den das waar te nemen,
dien goedmoedigen sukkel met zijn
lange, slordige pels en gestreepte
snuit, moet men heel vroeg in de
öiorgen, liefst nog voordat de zon opkomt, zich verschuilen bij een vennetje^ waar het dier komt drinken.
Daarvoor moet ge zijn in een van
onze oostelijke provincies en bovendien moet ge van een jachtopziener
gehoord hebben, dat de das er leeft.
Het op wacht zitten bij een vennetje
is toch wel aan te bevelen, ook als de
das die dag toevallig niet mocht
komen opdagen, omdat er des morgens vroeg altijd leven en vertier genoeg is van de vogels, die komen
drinken. Maar ziet ge er de das, dan
is uw dag zeker goed. Een groot, bruin
uier, dat aan komt hollen over het
Sandige bospad, ge hoort het hijgeivl
wandelt het tot aan de buik het

vennetje in en slurpt met welbehagen
het heldere water op. Veel meer zult
ge niet van hem te zien krijgen, maar
voor den echten natuurvriend is dat

Rijntje de vos in zijn domein.

al meer dan genoeg.
De das graaft een hol, liefst in een
zandhelling tussen de wortels van
een oude boom. In dat hol doet hij
ook'zijn winterslaap, die .van November tot in Maart duurt, doch die bij
mooi weer wordt onderbroken, omdat
de das "moet gaan drinken. Het zijn
onschuldige lobbesen, waarvan er
nog maar enkele tientallen in Nederland leven en daarom is het jammer,
dat hun holen nog zo betrekkelijk

vaak worden uitgegraven door jachtopzieners en grondbezitters.
Enigszins anders is het gesteld met
Reinaert den Vos.'den beruchten kippendief. Deze roodbruine rover met
spitse kop en volle pluimstaart,is op
dezelfde wijze waar te nemen als de
das, n.l. des morgens vroeg bij de
drinkplaats. Het aantal vossen, dat
in ons land leeft is wel wat groter
dan het aantal dassen, maar dit ligt
echter allerminst aan een geringere
vervolging. Want -inderdaad is de
haat, die jachtopzieners en boeren de
vossen bedragen, heel groot. Maar

.(Foto:

A.P.-arcliief)

wij wagen het, hier een lans te breken voor de bescherming van de
weinige vossen, die nog in Nederland
leven. Daar hun aantal zo gering is,
kan de schade, die zij aanrichten,
niet zo onoverkomelijk zijn en uitroeien is altijd nog gauw genoeg gebeurd! Over het algemeen kan men
niet voorzichtig genoeg zijn met het
„schadelijk" noemen van een dier.
Wanneer de vossen in ons land uitsterven, zal dat een ernstig verlies

betekenen voor de wetenschap, maar
ook voor .de natuurvrienden,, die er
.éénmaal wellicht in slaagden een vos
goed waar te nemen, en die zich dat
ogenblik nog altijd herinneren
Met het derde grote zoogdier is het
een vreemde geschiedenis. Dit bruinzwarte dier leeft heel verborgen, midden in de rietmoerassen van Nieuwkoop en Reeuwrjk en nog enige Hollandse laagveenplassen, en wordt
verder in alle delen van ons land
sporadisch aangetroffen, tot in de
vennen van Noord-Brabant en de
beken op de Veluwe toe. Overdag
houden zij zich verborgen, maar des
nachts trekken zij door de plassen en
verslinden behoorlijke hoeveelheden
vis. De beroepsvissers hebben aan deze
dieren een hartgrondige hekel, omdat
zij de fuiken vaak vernielen en
natuurlijk omdat zij vis eten. Er
wordt dan ook voortdurend jacht op
hen gemaakt, maar het is buitengewoon moeilijk deze schuwe en waakzame nachtdieren te naderen. Een
jager, die in een mensenleven dertig *
otters weet neer te schieten, kan zich
werkelijk succesvol noemen. Ook hier
regelt de natuur echter zelf, want des
winters, wanneer een laag ,ijs de
plassen en vaarten dekt. komen er
vele visotters om. Zrj moeten n.l. als
zoogdieren boven water ademhalen en
vinden daartoe vaak geen wak.
Het aantal natuurvrienden, dat wel
eens een otter zag, zal uiterst gering
zijn, want deze dieren zijn ongelooflijk •schuw!
Tenslotte behoren tot de grote Nederlandse zoogdieren ook nog herten,
reeën en wilde zwijnen, die men op de
Veluwe kan aantreffen. Dat zijn
echter uitgezette dieren. Wel verdwalen er eens zo nu en dan „echte"
wilde over de Duitse grens, maar dat
zijn uitzonderingen.
Zo ziet men, in ons land staan de
grote zoogdieren er niet te best voor'
Dat is'jammer en vele natuurvrienden zouden dat anders wensen!

Wat doen wij nu in de bloementuin
e eerste bladeren beginnen
reeds te vallen, om de tuin zo
lang mogelijk een zomers aanzien
te geven, moeten we die bladrommei geregeld verwijderen. Deze
bladeren moeten we niet wég doen,
doch allemaal aan,een hoop in de
tuin zetten. Allicht kunnen we
achter in de tuin een plekje vinden, -waar deze taladhoop niet zo
in het oog loopt. Niet alleen het
blad, doch alle huis- en tuinafval
kan men op. deze hoop brengen,
alleen we mogen er natuurlijk geen
zieke planten of . door zwammen
aangetaste planten op brengen,
zou men dat toch doen, dan heeft
men de kans, indien men een volgend jaar deze compost -gaat
gebruiken, .we deze ziekten of
zwammen over de gehele tuin verspreid krijgen. Om die reden mag
men er ook geen koolstronken opbrengen, deze zijn meestal aangetast door de knolvoet, zou men'de
compost dan een volgend jaar
onder het land spitten, dan heeft
men kans, dat er van de kool in
het geheel niets terecht komt. Om
de compost spoedig voor het gebruik geschikt te maken, zetten we
zo'n hoop een paar maal per jaar
om, daardoor verteert een en ander veel vlugger.
De klimrozen zijn nu al wel uitgebloeid, en als er voldoende jonge
scheuten in zitten, kunnen we er
nu al de oude takken uithaleja. De
beste rozen krijgt men altijd op
het oude hout, dat vergeten de
meeste mensen wel eens, daarom
is men gaarne geneigd, vooral indien die jonge scheuten in de
zomer een beetje al te sterk
groeien, ze weg te nemen, dat is
echter geheel verkeerd. Alleen indien er niet voldoende jong hout
in een struik blijft zitten, laat men
een paar van de oude takken
zitten.

D

Vele eenjarige zaadbloemen zijn
nu geheel uitgebloeid, deze rommel
ruimen we zo spoedig mogelijk op.
De leeg gekomen plaatsen kunnen
we desnoods nog benutten door het
inboeten van verschillende laat
bloeiende gewassen, zoals asters,
zinnia's, afrikanen enz., al deze
planten kunnen we met een behoorlijke kluit verzetten.
De dahlia's vieren thans hoogtij

dien ze nat van de regen zijn en
men moet ze over enige afstand
vervoeren, dan smetten ze heel gemakkelijk. De meeste bloemen
kunnen we reeds snijden als ze
nog in knop staan, met dahlia's
is dat precies andersom, indien
men daar de bloemen van in knop
snijdt, hangen ze direct slap. Alleen volkomen ontwikkelde bloemen blijven ruim een dag of vier
goed op water.
Wil men lang van de dahliabloemen in de tuin genieten, dan
moeten we steeds alle uitgebloeide
bloemen verwijderen, doen we dat
niet, dan gaan ze tot zaadvorming
over. Vooral de kleinbloemige perkdahlia's hebben van dat euvel heel
gauw last. Misschien bent U een
beetje bang de bloemknoppen weg
te snijden, doch indien U even oplet, is dat verschil heel gauw te
zien. De bloemknoppen hebben
allemaal een ronde vorm, terwijl
de uitgebloeide, dus de zaadknoppen spits zijn.
Heeft men in de afgelopen zomer
sierpompoenen in de tuin uitgezaaid, dan zullen de vruchten nu
wel oogstbaar zijn, laat men ze
langer liggen, dan heeft men
kans, vooral indien men veel regen
krijgt, dat de vruchten . gaan
rotten.
Met het bestellen van bloembollen
nu reeds begonnen worden;
voor het planten is het nog wel
een beetje te vroeg, alleen de Narcissen kunnen in deze maand wel
geplant worden. Er zijn een massa
soorten Narcissen, doch ze zijn
niet allemaal even mooi voor tuinbeplanting. Indien U de goede
soorten wilt hebben, dan even een
briefje aan de Redactie, en wij
zullen U gaarne helpen. Trouwens
met al Uw tuinproblemen willen
wij U gaarne van dienst zijn.

v kan

Narcissus (Foto C. G. van Tubergen)

in de tuin, ze staan in volle bloei.
Natuurlijk willen we er gaarne van
snijden, dat kan ook heel goed,
de dahlia is een echte snijbloem.
Met één ding moeten we echter
wel rekening houden, de bloemen
mogen alleen gesneden worden, als
ze volkomen droog zijn. Vooral in-
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Dit lioestsiroop-receptje C O R R E S P O N D E N T I E
Mevr De P.—v. S. te B. Wij menen te
weten, dat alle vervangingsmiddelen
bespaart U geld
voor zeeppoeder onder controle staan.
Een kwart-liter komt U slechts
op 75 cent

Zelfbereid

aardappelmeel

en vraag van Mejuffrouw S v. d. K.
te Sch. brengt er mij toe om het
Ebereiden
van aardappelmeel in ons
eigen keukentje uitvoerig te bespreken.
„In de vorige oorlog", zo schrijl't
Mejuffrouw v. d. K., „maakte mijn
moeder aardappelmeel van veenaardappelen, maar de juiste manier weten
we niet meer."
Dat zal bij menigeen het geval zijn, en
't is daarom de moeite waard om de
keukenherinneringen uit de jaren
1914—1918 weer even op te frissen.
Aardappelmeel kunnen we in de eenvoudige spijsbereiding moeilijk missen, als bindmiddel voor sausen en
soepen heeft het het voordeel van
buitengewoon vlug gaar te zijn en dus
veel minder-tij d, vuur en toezicht te
vragen dan b.v. bloem. We gebruiken
het dus graag en hebben wel enige
moeite over om zelf een voorraadje
te bereiden.
.
Een goed ding is het, dat we voor nie
bereiding ook de minder mooie aardappelen kunnen--gebruiken, zelfs zulke
die we voor ons middagmaal zouden
afkeuren, omdat ze „zieke" plekken
hebben.
We boenen de aardappelen goed
schoon, maar schillen ze niet. Dan
raspen we ze in een teiltje met water
op een gewone — niet te fijne —
rasp; ,zijn we in het bezit van een
amandel- of aardappelmolen, Jan
kunnen we ook die dienst laten doen:
we vangen dan de geraspte snippers
op in een bakje met water.
Nu moet het zetmeel uit de fijnverdeelde aardappelen worden vrijgemaakt. Daarvoor gieten we de geraspte aardappelen (of een gedeelte
ervan) in een ruime zeef, waarop we
eerst een lapje neteldoek, kaasdoek
of los geweven katoen hebben gelegd
en waaronder we een emmer zetten
tot opvanging van het uitdruipende
water. We wassen nu - - onder de
kraan b.v. — gedurende enige tijd de
aardappelsnippers goed uit en we
bereiken daarmee, dat het water/met
het uitgewassen zetmeel in de emmer
valt, terwijl de bruine vezels op de
zeef achterblijven.
Is het uitwassen grondig gebeurd, dan
laten we de emmer enige tijd rustig
staan; het meel uit de aardappelen
zet zich dan op de bodem af (vandaar de naam „zefmeel) en het water kan voorzichtig worden afgegoten.
Om het aardappelmeel mooi blank te
krijgen verversen we het afgegoten
water nog enige keren- en wachten
telkens opnieuw tot het zetmeel zich
op de bodem heeft verzameld. Na het
laatste afgieten scheppen we de thans
nog zeer vochtige laag zetmeel uit 1e
emmer en brengen ze over op een
schone doek (een oud laken is voor
een grote hoeveelheid neer geschikt!)
om het meel te laten drogen.
Dit drogen moet vooral met de nodige
zorgvuldigheid geschieden: de lucht
moet er goed doorheen kunnen spe-'
len en, als het kan, wordt ook de zon
te hulp geroepen. Het resultaat zal
zijn, dat het zetmeel als een harde,
kalkachtige laag op de droge doek
ligt. De stevige brokken worden ïan
in een vijzel gestampt, of wel — wat
vlugger gaat! - - m e t een fles fijn
gerold, een bewerking die het best
kan worden uitgevoerd door de brokken p de doek te laten liggen en er
dan overheen te rollen.
Ten slotte wordt het aardappelmeel
gezeefd en komt het dus in de vorm
van een gelijkmatig fijn poeder te-recht in de bus of in de provisiepot,
die als bewaarplaats zal dienen. Wat
op de zeef nog' aan grovere stukjes
is achtergebleven/ kan afzonderlijk
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worden opgeborgen om als „sago" te
worden gebruikt.
Een tweede keer zal het al heel wat
vlugger gaan dan bij de eerste proefneming. U zoudt b.v. kunnen beginnen met een tëlein proefje en daarvoor de slechte aardappelen kunnen
uitkiezen. U krijgt dan wel geen grote
voorraad aardappelmeel, maar u
maakt op een gemakkelijke wijze kennis met de bereiding en u kunt de
behandeling dan later in "het groot
toepassen.

De beste en voordeeligste manier om
van Uw hoest en verkoudheid af te Komen,
Is dit heel eenvoudige
middeltje, dat V telt
thuis kunt
klaarmaken: Los in een
kwart liter heet water
een eetlepel suiker op.
Voeg hierbij den Inhoud van een 30gramsfleschje Vervus (dubbel geconcentreerd), dat D bij eiken apotheker ol drogist tegen den vastgestelden prijs van
76 cent kunt verkrijgen Even goed doorroeren tot alles opgelost is Dosis: volwassenen: een eetlepel: kinderen van 8 tot 12
jaar: een dessertlepel; 3 tot 8 jaar: een
theelepel (Na de drie voornaamste maaltijden en vóór het naar bed gaan).
Probeer het vandaag nog en bewaar dit
recept goed.

IETS OVER SIERNADEN
O pen. naden
Deze worden gebruikt als siernaden
of als afsluiting van een zoom.
Bij voorkeur neemt; men hiervoor
stof, waarbij de draden gemakkelijk
uitgehaald kunnen worden, b.v, linnen weefsel of reformstof. Toch past
men de open naad ook veel toe bij
fijne zakdoekjes, n.l. voor open
zoompjes en sierrandjes.
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Voorbeeld 2.
De open rand vormt hier driehoekjes. Om dit te krijgen, hecht men bij
de 2e rand niet aan op- dezelfde
draadhoogte, maar heeft men bij het
eerste randje 6 draden opgenomen,
dan hecht men nu 3 draden verdsr
\aan en neemt dan 6 draden op, waardoor de bosjes dus in de helft gedeeld
worden, en de steek verspringt.
Gebruikt men de open rand voor afwerking van een zoom. dan rijgt men
deze eerst in en steekt dah. wanneer
men de naald omhoog steekt, gelijk
de zoom vasf.
Toepassing van open randen

Als werkdraad neemt men borduufkatoen, perlgaren of mouliné (splijtgaren). Men begint draden uit te
halen, tot op een breedte van pl.ni.
l cm.jOf bij fijne stof i cm., dus voor
zakboekjes b.v.
De draad moet met de stof in overeenstemming zijn,' hoe fijner stof,
hoe dunner de werkdraad.
De rand wordt gewerkt van links
naar rechts. Aanhechten in de linker
bovenhoek, zie voorbeeld 1. Een
eiïicije l op l neer door de stof stoppen, later wordt die draad naar de
achterkant getrokken en afgehecht.
Men komt nu pl.m 3 draadjes boven
de rand uit, een bosje draadjes op de
naald nemen b.v. 4 of 6, te tellen vanaf het aanhechtsel. De naald doorhalen en naast het opgenomen bosje
draden recht naar boven steken. Zo
doorgaan tot de gehele rand bewerkt
is Dan kan men het werk omkeren,
en aan de tegenovergestelde kant
weer precies hetzelfde beginnen. Zorgen dat de draden, die men bij elkaar
neemt, dezelfde zijn als aan de bovenkant, ©p de stof komen dan van
die schuine steekjes, die één richting
uitlopen. Op het voorbeeld is dat niet
het geval, daar lopen ze tegen elkaar
in. Dit verkrijgt men door het werk
niet om te keren maar de onderkant
te beginnen links onderaan, dus precies onder het begin van de bovenkant. Dus aanhechten, 3 draadjes
onder de rand uitkomen en hetzelfde
bosje draa'djes opnemen als aan de
bovenkant. De naald wordt daarna
recht naar beneden ingestoken, vlak
naast het opgenomen bosje.
Voorbeeld la toont de geheel afgewerkte rand.

1. Wil men een heel aparte japon
hebben en ziet men niet tes;en wat
werk op. dan kan men er open naden
in maken van 2 cm. breed. Voor het
om-psaien neemt men dan moullné •
(sülii tsaren) in deveiffie of afstekende kleur In dezelfdde kleur is
meetstaf fijner. Een linnen weefsel
echter, in naturel teint. kan heel goed
omgewerkt worden met zwart, waarbij men dan nog een versiering in
b.v oranje toepast.
2. Dan voor het maken van een
ceintuur. Voor het ombnorden van
Iqoers ;s er effen Jute band in de handel in diverse kleuren en tot °en
breedte van 7 cm. Koopt men nu zo'n
stuk op ceintuurlengte, dan kan in
het midden een rand uitgehaald
worden van b.v. 3 cm. breedte. De
open rand nu met een wollen draad
omnaaien en de ceintuur verder omhaken Door de open rand kan weer
een draad gehaald worden.
3. Verder voor een kussen. Neemt
men b.v. grof touwkleurig materiaal,
b.v. heel grove aïdastof. dan kan men,
deze bewerken met een open rand
van b.v. 5 cm. breedte, omgewerkt
met kelimwol in b.v. een mooie kleur
groen, oranje of terra en zwart.
Dit zijn nu slechts enkele aanwijzingen. Men zal allicht zelf nog meer
geschikte toepassingen vinden.

NUTTIGE WENKEN
Weet u, dat handdoeken en baddoeken
tweemaal zo lang gebruikt kunnen worden, wanneer men ze na elk gebruik één
keer in schoon koud water op en neer
haalt en uitspoelt?
Denkt u er echter aan niet te stijf uit te
wringen en baddoeken in de breedte te
wringen? Anders is-het middel nog erger
dan de kwaal.
Door de wringer halen is uitstekend!
Denkt u er aan zorgvuldig alle pruimenpitten te bewaren? Kook een partijtje in
schoon water op,' droog ze even in de
oven. Deze pitten kunnen de warnrwaterkruik van de winter vervaneen. De pitten
kunnen op de haard of kachel verwarmd
worden, in katoenen zakje gedaan, met
een bandje dichtgehouden en in bed gelegd. Deze verwarmde pitten blijven uren
lang warm en kunnen telkens opnieuw
gebruikt worden.
Een gemakkelijk en goedkoop middel!

Die controle is nodig om te voorkomen,
dat de textielschaarste door overmatige slijtage van het goed wordt
vergroot. Men dient zich echter zo veel
mogelijk aan de gebruiksaanwijzing
te houden,
Mevr. G.—De V. te-A. Er is inderdaad
een bepaling, volgens welke de slagers
verplicht zijn, het z.g. slachtvet in te
leveren. Uw leverancier heeft zich er
ditmaal dus niet met een Jantje-vanLeiden afgemaakt.
Mevr. C. K.—G. te E. - - Nu u zo
moeilijk bladgroenten kunt krijgen,
terwijl uw man die juist op advies
van den dokter moet gebruiken, doet
u verstandig, opnieuw den huisarts te
raadplegen. In de noofdstad zijn er al
groentehandelaren, die de kleine hoeveelheid . bladgroenten, welke zij
krijgen toegewezen, reserveren voor
de klanten, die in het bezit zijn van
een doktersattest. Wellicht is uw
leverancier daartoe ook genegen.
„Verloofde". Geneeskundig onderzoek
vóór het huwelijk is altijd aan te bevelen. In uw geval moet u er beslist
op staan, dat uw verloofde zich laat
onderzoeken
Mevr. S. A.—J. te R. Wat u ons schreef
is een geval van „koppelverkoop", hetgeen uitdrukkelijk is verboden. Wanneer uw winkelier u wél stroop wilde
leveren, als u er een pot jam bij nam,
ging hij buiten z'n kruideniersboekje.
Laat u hem ons antwoord gerust lezen.
Mevr. M. de V.—G. te V. — Voor het
door u bedoelde tapijt heeft u een
speciale vergunning nodig. Het is
erhter de vraag, of een dergelijke
vergunning nog wordt verstrekt, fnformeer eens bij het distributiebureau.
Mej. L. N..te 's G. -- Daar kunt u
beslist werk van maken! Uw werkgeefster' had u ten minste met een
week moeten opzeggen. Zij zal u tiet
loon over die week moeten uitbetalen.
Mevr. J. S.—R. te L. - - Overtuig u
eerst of uw oude jumper wel voldoende wol bevat om er een paar
sportkousen voor uw zoon van te
maken, vóór u hem gaat uithalen.
„Huismoeder".' - - De prijzen, waarvoor groenten en fruit mogen worden
verkocht, worden regelmatig in cie
bladen bekend gemaakt. Neem daar
goede nota jan. Dan komt u in het
vervolg beslagen ten ijs.

Mevr. V7. B.—S. te B. — Uw dochtertje zal heus niet van honger omkomen, als u beslist weigert haar wat
anders dan pap te geven, 't Is wel
hard, maar het is beter voor bet
kind, als u blijft volhouden. De aanhouder wint!
Mevr. Th. v. d. K.—de L. te U. — Vele
der nieuwe wasmiddelen zijn voor
kunstzijde absoluut ongeschikt. Was
er geen gebruiksaanwijzing bij? Zonde
van die mooie blouse. Wij weten geen
middel om het kledingstuk weer goed
te krijgen.
Mevr. A. W.—J. te D. — Uw vriendinheeft gelijk. Er moet worden verduisterd op het tijdstip van zonsondergang, zoals dat in de bladen wordt
aangegeven. Het doet er niets toe, of
het dan buiten nog licht is.
Correspondentie, de algemene
redactionele leiding van toet
weekblad „Arbeid" betreffende,
richte men aan den Hoofdredacteur van het weekblad
„Arbeid". Postbus 100, Amsterdam. Geen persoonsnaam vermeiden!
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.
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Van gas, electriciteit en kolen •Een v est je met lange mouwe/ii
hun bridge-avondjes wilden missen
en daarom maar bij kennissen bleven
n een van onze vorige nummers eten en slapen. De vreugde was echhebben wij de raad gegeven, om, ter ter meermalen van korte duur. ombesparing van kolen gedurende de dat dit samenwonen tot de gebruikewinter zo mogelijk in een kleine lijke
onaangenaamheden
leidde.
kamer te gaan huizen, dan wel de Kleine ruzies om kinderen e.d. Enfin,
haard of kachel zodanig te plaatsen, men kent de oorzaken van verstoorde
dat men van de warmte het meeste verstandhouding tussen families en
profijt kan trekken.
kennissen.
We /twijfelen er niet aan, of menig- Het is juist een van de grote nadelen
een zal deze raad al. ter harte hebben van het samenwonen, dat men dingen
Eenomen en heeft intussen nagegaan, voor lief moet nemen, waar men onwelke van onze raadgevingen in Z'Q der gewone omstandigheden niet aan
huis het beste in practijk zijn te zou denken. Het is immers een kwesbrengen.
tie van aanpassing en men moet vóór
Er is. echter nog iets, waarmee we de alles bezield zijn met de gedachte, dat
komende maanden ernstig rekening men zich deze opoffering wi' getroosmoeten houden, n.l. met het verbruik - ten voor het welzijn der betrokken
van gas en electriciteit. Uiteraard ge- gezinnen. Verdraagzaamheid is wel
bruiken we 's winters veel meer gas het voornaamste, wat men nodig
en electriciteit dan 's zomers. Gas. heeft. Helaas ontbreekt daar wel eens
(soms ook electriciteit) voor het wat aan... Wij hebben echter ernstikoken of warmen van onze spijzen en ger bezwaren tegen het samenwonen,
dranken — electriciteit voor de ver- omdat het tot on-hygiënische en voor
lichting van onze kamers.
de volksgezondheid schadelijke toeTen aanzien hiervan heeft de over- standen kan leiden.
heid reeds bepaalde normen gesteld. Niet voor niets heeft de arbeidersbeIn vele gevallen heeft de van hoger- weging jaren gevochten voor een
hand ingevoerde rantsoenering van betere volkshuisvesting. Ruimere en
gas en electriciteit al onaangename gezondere woningen moesten er
gevolgen gehad voor hen, die het met komen om de volksgezondheid te bede voorschriften zo nauw niet namen vorderen. En inderdaad bereikte men
en méér gas en stroom gebruikten. hiermede, dat de kindersterfte achterdan hun was toegestaan. Duizenden uit ging en..de t.b.c. op succesvolle
zijn deswege beboet en bij honderden wijze kon worden bestreden.
anderen werden de meters eenvoudig Het samenwonen kan zo gauw
afgesloten. Hieruit blijkt, dat het met „samenhokken" worden, vooral nu op
. de rantsoenering van gas- en elec- het ogenblik de .woningmarkt zo
triciteit bittere ernst is.\ Het is dus schaars is. Neen. hoe goed ook begoed. dat we hiermede evenzeer reke- doeld, erg gelukkig lijkt ons de raad
ning houden als met het kolenvraag- van onze lezeres niet.
stuk.
We nemen aan, dat men uit de officiële publicaties nu zo langzamerhand Van de nood een deugd maken is uitwel weet, hoe men op gas en electrici- stekend, maar dit mag in geen geval
teit kan bezuinigen. De manieren om ten koste van de volksgezondheid
dit te doen, zijn talrijk Hoofdzake- gaan. Vóór. alles dient men de
lijk komt het echter ook hier weer hygiëne te betrachten. Men moet fris
neer op de practische zin van de kunnen slapen en het woonvertrek.
ook als men daarvoor in eigen huis
huisvrouw.
Hoe overigens het vraagstuk van de en voor z'n eigen gezin tijdelijk een
verwarming sommige vrouwen bezig- kleinere kamer ' heeft uitgekozen,
houdt, blijkt uit een brief van een moet goed geventileerd kunnen woronzer lezeressen, die in het samen- den, terwijl het daglicht er rijkelijk
wonen van kleine gezinnen een mid- kan binnenvallen. Zijn deze onmisöel ziet om gedurende. de winter op bare voorwaarden voor een goede gekolen, gas en electriciteit aanmerkelijk zondheid der gezinsleden niet aante bezuinigen. „Wat zou u ervan den- wezig, blijf dan liever in uw eigen
ken", zo richt deze lezeres zich tot de huis en zie ook af van de „binnenskleine gezinnen, „als u om de week huisverhuizing". welke wij een paar
uw tenten opsloeg bij familie of weken geleden als een tijdelijke opvrienden? Het gezin van die familie kissing hebben aanbevolen.
of vrienden moet natuurlijk óók klein Is dit onder gewone omstandigheden
zijn. Het maakt immers voor het ge- van belang, thans, nu ons weerstandsbruik van gas of electriciteit heel vermogen is verminderd en ons
weinig uit, of men voor drie of voor lichaam vatbaarder is voor besmetting
zes personen moet koken, en wat de door anderen, moeten we extra waakverlichting betreft — u bent het na- zaam zijn. Inzonderheid geldt dit
tuurlijk met mij eens. dat dit hele- voor kleine kinderen, die immers zo
öiaal geen verschil maakt. Bovendien gauw wat „te pakken" hebben.
staan tijdens uw verblijf elders, de Neemt men dit alles in acht, dan zal
öieters thuis nagenoeg stil. terwijl de ieder voor zichzelf en de zijnen het
kachel niet behoeft te branden. De best kunnen uitmaken, wat hem of
voegende week komt de familie, waar haar te doen staat om zo goed mogeU logeerde, bij u wonen. De derde lijk de winter door te kunnen komen.
Week gaat u weer uit huis, enz. enz.
Eit geeft een aanzienlijke besparing
vort
°P gas, electriciteit en kolen, zónder
dat men er zo erg zuinig op hoeft te
zijn. Zelfs- kan men de „gemeenschappelijke" kachel heerlijk warm stoken!
öet spreekt vanzelf, dat men het
°°k anders kan inkleden, door wel
thuis te slapen, hoewel het mij niet
er
s prettig lijkt, 's avonds in de kou
°ver straat te moeten gaan en dan
R
og in een akelig kille woning te
komen", aldus inzendster.
*let middel, dat onze lezeres hier' aan
üe
en vast particulier persohand doet, is -niet nieuw. Het is ' ,neel tot maandinkomen
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p verzoek laten wij hier het
O
patroon van een kindervest
volgen.
'
Zo'n vest is voor onze kinderen
vooral voor de killere dagen een
prettige en practische dracht. Niet
alleen zit zo'n vest j e heerlijk
warm, maar het kleedt bovendien
aardig af
Hebben we jurken of blouses
waarvan de mouwen zijn versleten,
dan kunnen die daar heerlijk onder
wor.d'en afgedragen.
Heeft men nog wat restjes kleurige wol. zijde of katoen, dan kan
het 'vestje daarmede worden omgehaakt. Dit staat heel "aardig.
Aan het halsje wordt dan een
gaatjes-toer gehaakt, waardoor het
koordje wordt gehaald. Dit koordje
kan met kleine pompoen t j es of
kwastjes worden afgewerkt.
De aangegeven maten zijn berekend voor bovenwijdte 76 cm.
De lezeres uit Amsterdam, die dit
patroon voor haar dochtertjes
aanvroeg, is in het bezit van een
paar kindercape's. Het vestje kan

echter -ook heel geschikt uit een
oude japon, mantel enz. worden
gemaakt.
Wil men nieuwe stof gebruiken,
dan heeft men van stof die 90 cm.
breed is. 90 cm. nodig.
Het schetsje laat zien hoe de verschillende onderdelen van het
patroon op de stof worden gelegd.
Fig. l is het, voorpand, fig. 2 het
rugpand, fig. 3 mouw, fig. 4 het
tegenbeleg van het voorpand.
Bij het mouwpatroon, zijn stippellijnen aangegeven. Wil men de
mouw meer aangesloten hebben,
dan kan men tussen deze stippellijnen de stof wegknippen en een
naad knippen.
Aan het patroon moeten naden
worden aangeknipt.
Dit vestje kan ook heel goed voor
kleine jongens worden gemaakt.
Het p~atroon van dit vestje kan
a f 0.25 (liefst in postzegels) bij de
redactie „Arbeid", Postbus 100,
Amsterdam (C.) worden besteld.
Op de enveloppe vermelde men
„patroon vestje".
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VOOR DE JEUGD
de straat liepen, begon hij het vertrouwen terug te krijgen.
Och ja, dat vertrouwen
Nu kom
Ik als vanzelf op de brief, die een
van mijn trouwe nichten mij deze
week schreef. Die nicht — ik zal nu
^maar geen naam noemen — was
Oom
gaan zwemmen. Nadat zij onder de
douche was geweest, legde zij een
Geachte familie,
nieuw stuk zeep zolang ergens neer.
Ik ben deze week tot de ontdekking Toen het nichtje, nadat ze had gegekomen, dat wij, grote mensen — en zwommen, terugkwam, was „het
daar reken ik nu ook eens de jongens zepie" verdwenen Diezelfde nicht is
en meisjes onder, die al naar de grote het ook al eens overkomen, dat. haar
school gaan en die daar, of vroeger, een portemonnaie met geld erin werd
van moeder al, klokkijken hebben ontstolen. De portemonnaie was een
geleerd, heel veel „op de klok" doen. herinnering aan iemand, die was geLet maar eens'op: als we hebben storven en onze nicht is er danig van
geslapen en we worden wakker, is het onder de indruk, dat iemand zó lelijk
eerste wat^we willen weten: hoe laat kon zijn. Wat denkt u er nu van,
het wel Is.
Oom Niek. zo vraagt me deze nicht.
Als we hebben geslapen......
En ze voegt eraan toe. dat dit voorval
Ik herinner me het verhaal van een haar al het vertrouwen in de mensen
meneer, die heel goed slapen kon. heeft ontnomen. „Als iemand nu wat
Die meneer, die ergens op een kan- tegen me zegt, denk ik: zeg je dat nu
toor was, kon zó goed slapen, dat met een bijbedoeling?"
hij
haast elke dag te laat op dat Tot zover m'n verontwaardigde nicht
kantoor kwam.
en nu moet ik vertellen, wat ik er van
Nu hadden een paar vrienden, die denk. In de eerste plaats denk ik, dat
met dien meneer in hetzelfde kostmijn nichtje een dom meisje is gehuis waren, eens afgesproken, dat zij weest. Als je naar een zwembad gaat,
den langslaper niet zouden wekken. dan moet je geld en kostbaarheden
Nu, die mop slaagde prachtig. Die in bewaring geven. Een portemonnaie,
ochtend sliep de vriend een gat in de die een herinnering is, is een kostdag, maar omdat iedereen In het
baarheid, al zit er ook geen rooie
huis op de hoogte was, deden ze alle- xCent in. Dat is nummer een. Wat dat
maal heel erg zacht, en de meneer stukje zeep aangaat, daarvoor geldt
sliep rustig de hele dag door. De eigenlijk hetzelfde. Dat had me die
vrienden hadden verwacht, dat de nicht zo maar voor het oprapen neerslaper wel óp zou zijn, als zij van hun gelegd. Ik wil degene, die dat stuk
werk thuis kwamen, maar nee,hoor zeep meenam helemaal niet verdedi— hij was nóg niet wakker gewor- gen. Ik vind het gewoon een schanden. Dat gebeurde pas, "toen het al daal, dat er mensen zijn, die alles wat
weer middernacht was. De slaper ze tegenkomen zo maar wegnemen,
voelde zich helemaal lekker uitgerust maar
dergelijke slechte mensen
— ja, hoe is het mogelijk! Maar toen zijn er nu eenmaal en wij moeten er
hij op zijn norlqge keek en zag, dat voor zorgen, dat ze
de. kans niet
hét pas twaalf uur was, kroop hij krijgen, iets van ons te stelen. Gelukweer lekker onder de wol. En de vol- kig zijn de meeste mensen wél eerlijk
gende ochtend?
Ja, toen was hij en onze nicht behoeft nu heus niet
zowaar op tijd uit bed. Hij kon zich
tegen iedereen wantrouwend te zijn.
zelfs op z'n gemak scheren, maar We moeten helaas onze fietsen stevig
zoals het meestal gaat, als je tijd op slot zetten, anders kan je ervan
genoeg hebt. op het laatste ogenblik verzekerd zijn, dat je karretje op een
had meneer nog pech, waardoor hij kwade dag is gestolen. Om de fietsentoch weer te laat op zijn. werk kwam. dieven geen kans te geven, brengt
„Neemt u me niet kwalijk, meneer", Oom Niek zijn fiets altijd dadelijk
zei onze kantoorbediende tegen z'n naar boven. Dat is wel een hele
chef, „ik was heus vroeg genoeg op, sleperij, maar je weet dan, ,dat je
maar ik heb een beetje pech gehad." niemand in de verleiding brengt, je
„Dat wil ik wel geloven", antwoordde fiets mee te nemen.
die chef toen. „Alleen zou ik wel eens
Het is me een keer gebeurd — en
willen weten, waar ie gisteren hebt dat is al weerkeen heel poosje gelegezeten!"
den, dat ik mijn fiets even onbeheerd
Zie je, aan dat verhaal moest ik had laten staan. Zo noemt de politie
denken en ik vond het aardig om het dat. Ik was maar een ogenblik weg
voor jullie na te vertellen. Maar wat geweest, en toen ik terugkwam
tante Cor en Oom Niek deze week nee, de fiets stond er nog maar
met Reg. het broertje van Ron. meeze hadden er het zadel afgehaald.
maakten, is toch óók wel de moeite Daar heb ik van geleerd. Nooit laat
van het vertellen waard. Regxwas die ik mijn fiets meer' alleen op straat
ochtend heel vroeg op en dat kwam ofschoon ik
alle tnensen met wie
heus niet, doordat hij een dag sla- ik in aanraking kom, vertrouw. Nu
pend had doorgebracht. Om kwart hoop ik maar, dat mijn verontwaarvoor acht vroeg hij aan z'n moeder digde nichtje uit dit geval eveneens
of hij naar buiten mocht en omdat heeft geleerd en dat zij in het verhet heel mooi weer was, had tante volg haar kostbaarheden in bewaring
Cor daar helemaal geen bezwaar geeft als zij gaat zwemmen en ook,
tegen.
dat zij in het vervolg geen stukjes
Je begrijpt wel, dat tante zo 'smcjr- zeep meer
te grabbel legt.
gens in de vroegte heel veel heeft Hè hè, is me dat nog even een preek
te doen n de zoons en dochters, die geworden. Als ik niet voort maak,
naar school moeten, weg te helpen.* blijft er geen ruimte voor de oplossingZe was er dus wel een beetje blij om, der raadsels over. Hier komen dan
dat Reg haar niet voor de benen zou de oplossingen uit het nummer van
lopen en zo kon het gebeuren, dat 5 September.
Reg een half uurtje weg bleef, zonder dat er naar hem werd omgeke- De winkelier gebruikte het woord
ken. Het was ruim kwart over acht, VOLHARDING.
toen de jongen met een heel bedrukt
gezicht weer boven kwam. „Wat is er Het rijmraadsel had de volgende oplossing: kat, rat, lat, nat, mat, vat,
Reg?.*..... Heb je je bezeerd?"
*
Nee, dat'had hij zich niet. Maar na wat, gat.
enig aandringen kwam het hoge De plaatsnamen waren Edam, Venlo,
woord eruit: „Alle kinderen zijn al in Velp en Eist.
de zandbak. En ik ben te laat!"
Als ik de zinnen zó opschrijf, zijn die
We begrepen eerst niet goed wat hij plaatsen niet meer verborgen.
bedoelde, maar eindelijk merkten we,
dat Reg al vast naar school was ge- 1. Daar loopt een deftigE DAMe.
weest. De stakkerd had eerst een 2. Wij geVEN LOdewijk een spoorpoosje staan te wachten en was ten trein als hij jarig is.
slotte maar weer zielsbedroefd naar 3. Wim van SteVEL Pompte .zijn
huis gegaan. Hij wou gewoon niqt band op.
geloven, dat-ie haast een uur te vroeg 4. KarEL STond- aan het station toen
•was geweest en eerst toen we hem de trein kwam.
een half uurtje later wezen, dat er
nog meer jongetjes van zijn school in Ik geef de laatste oplossing zo uit-
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voerig, omdat ik heb gemerkt, dat x er
neven en nichten zijn, die de bedoeling van zo'n raadsel niet goed snap-.
ten. Er waren er, die wel 22 plaatsen
hadden opgeschreven.

De drie

hoofdprijzen

werden met medewerking van onzen
driejarige toegekend^aan:
Uilkje Scheller, m., 13 j., Kortestreek
2, Lemmer (plaatsnamen).
Theunis Roda, j., 11 j., 2de Pdwarsstraat 28. Huizum bij. Leeuwarden
(Volharding).
A. E. Hallie, j., 12 j.. Vüelandstraat 9,
Amsterdam-N, (rijmraadsel).

Troostprijzen

Corresponderen

en
rut/en
C o r r e s p o n d e r e n willen: Geesie v. d. Weide m. 13 3.. Oostopgaande, Nieuwlande G 31 en Roelif
Smit, m... 12 j., Nieuwlande H 21;
Eeke F. Uzer..]., 14 j.. Vriescheloo
M T (Gr.t.
Lia Dijkstra Koningstraat 3c te
Den Haag kan schrijven aan
Michel Guillaume Counotte, Maastrichtselaan 96 Vaals (Z.-L.).
Jongens en meisjes, die in deze
rubriek willen worden geplaatst,
kunnen schrijven aan
OOM NIEK.
Postbus 100. Amsterdam-C

werden toegekend aari:
Gerard Plaggemars, j., 13 j., Rijnlaan
207, Utrecht; Jan Worp, j., 10 j., Ge- een foutentekening zond. Hij had er
raniums-traat 28, Almelo; Sietse Kie- — met moedwil — wel vijftien fouten
lema, j., 7 j., Zeemanstraat 33, Delf- in gemaakt. Nu is het de kunst, die
zijl; Wout Schram, j., 9 j., Lorentzlaan
fouten te vinden. Als je ze niet alle3B, Schiedam; T. de Bruijn, m., 12 j., maal vindt, zou ik toch maar de
Zaanenlaan 120, Haarlem-N.; Covert . fouten insturen, die je wél zag, want
v. d. Peijl, j., 11 j., Van Steenbergen- het kan best zijn, dat geen van mijn
laan 29, Terneuzen; Willy Dekker, m., neven en nichten alle fouten in de
14 j., Geitenkamp 40, Arnhem.
tekening zien en dan komen degenen
aan bod, die de oplossing niet heleVOOA de nieuwe prijsraadsels
maal goed hadden. Doe je best. Op
vraag ik ditmaal jullie bijzondere de volgende pagina onderaan komt
aandacht. Het is al weer een poosje de tekening, die, zoals Kees wel zal
geleden, dat mijn neef Kees Thuijs- merken, ( door een „echten" tekenaar
man, Spijkerstraat 315, Arnhem, mij is bijgewerkt.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE
Kareltje krijgt strafwerk

•

Een grappige tekenfilm

•

KRAAN
Beeld Jan Latz

Regie en tekst N. J. P Smith

l. ,JLet jij wel op, Kareltje?".

2. Toen zat ik in een kano

3. En dan die keer, dat ik vissen
iging

4. Die jongen is niet bij de les!

5. ,flabl1jven jij en een opstel
Lmakenl"

6. Wat moet f ik daar nu van op'
[schrijven?

„Waar Jan de Wind ze heen wil heb- ruw zijn
te ruw en te koud. Maar
ben", antwoordde de bloemstengel, die ik weet wel een mooi plaatsje voor
het helemaal niet naar vond. dat dj je", vervolgde het tot het zaadje. „Zou
haar pluizige .haardos verloor. „Jan je het aandurven, met mij mee te
de Wind zorgt ervoor, dat de zaden gaan?"
overal worden verspreid. Hij blaast de O. dat durfde het zaadje best. Het
parasol-pluisjes net zo lang voort, tor. sprong haast op van vrengtle. zodat'
ze de zaden, die ze dragen, in een het maar heel weinig had gescheeld,
goed stukje aarde kunnen neerleggen. of de wind had het zaadje toch nog ,
Waar zouden de elfjes toch Als de koude winter dan voorbij is. te pakken gekregen. „Houd je maar
In de grote wei, aan de kant van een zomer
sloot en heel dicht bij elkaar, hadden blijven?
De kikkers kwaken niet kunnen de zaden weer ontkiemen en aan mij vast", zei het elfie tot het
deze zomer de paardenbloemèn staan meer...... de krekels horen we niet. . overal in de gehele wei zullen er dan pluisje.dat dadelijk deed wat hem werd
Prijken. De vlinders en de bijen waren De wind doet al z'n best om ons mee weer paarden bloemen staan. Als ik je gevraagd. „Mooi zo — als ik au zeg:
Qm en langs hen heen gevlogen; in
te nemen ..... houd me vast
houd was. zou ik me maar spoedig los'aten los. dan neemt je de sprong" ver- .,
öe sloot was het een leven en vertier me vast!"
en me aan de hoede van Jan de Wina volgde het elfje tpt het zaadje. „Je geweest van jewelste en op en om De kleine zaadjes, die aan de toevertrouwen Hi.i lijkt wel ruw, hoeft helemaal niet bang te -zijn,
öe door de zon heel gul beschenen pluisjasparasolletjes vastzaten, vol- maar hij heeft het goed met ons want al zie ik er niet. zo sterk uit. ik .
kan jullie best dragen."
wei was het een echt zomerfeest van deden eerst aan dat verzoek en *. voor."
kleurerj en geuren geweest. Prachtig klemden zich stevig vast. Doch de'
De wind scheen dit te hebben ge- Jan de Wind. die zich wel een >
mooi hadden de krekels in het gras zaadjes werden groter en steeds hoord Hij rukte nog eens stevig aan beetje achterafgesteld gevoelde, om en de kikkers in de sloot gezongen — krachtiger woei Jan de Wind om de de bloemstengel. met het gevolg, dat dat het zaadje helemaal niets van
soms zó luid. dat de paardenbloemën • stengels van de vroegere paarden- hij alle zaadjes op één na meekreeg. hem wilde weten, hield de adem in
om goed te kunnen zien hoe dat zou
er wel eens moe van werden. En des bloemën. „Het wordt me hier te koud
„Nu jij nog" sprak de bloemstengel
nachts, als de maan hoog aan de en te winderig", zei eindelijk een'der „Maak wat voort, want anders heeft aflopen.
hemel stond en haar zilveren stralen pluisjes, die aan de buitenste rand de wind geen kracht genoeg meer r m „Los" commandeerde het elfje en
tegelijkertijd sloeg het de vleugeltjes
als een dichte, ragfijne nevel over de stond. „Ik ga met Jan de Wind mee... je ver weg te brengen."
wei legde, waren de elfjes gekomen, Hij zal me wel ergens brengen, waar
Maar het enkele zaadje, dat nu aan uit. om hoog over de wei te vl'ngen.
Het ging prachtig.
die licht als veertjes over de weide- het beter is dan hier."
alle kanten uitzicht over de wei had
bloemen zweefden
Het pluisje had het nog niet gezegd, verzekerde kalm, dat het er geen i.in Het elfje vloog een heel eind ver.
Nu was het zomerfeest voorbij.. Het of het zaadje, dat het stevig vast- in had, zich aan de hoede van zo'n „Ik zei. dat ik een prachtig plaatsje
voor je wist", zei het elfje „Daar in
was te koud voor de elf.ies geworden hield, nam een sprongetje en voort wildeman toe te vertrouwen.
om des avonds en des nacht nog in . ging het. gedragen door Jan de Wmd
„Je zal toch moeten", antwoordde de de verte staat een oude ruïne — daar
öe wei te dansen. E>e meeste bloemen heel hoog de lucht in.
bloemstehgei. „Is het vandaag niet, komt nooit iemand en daar. zal je
waren al uitgebloeid en ook de paar- Bij drie vier tegelijk waagden d3 dan is het morgen. Ik kan je hier rustig je winterslaap kunnen dooröenbloemen waren in grote, pluizige anderen nu de sprong en allen wer- niet houden en de wind is er nu een- brengen Alleen moet het paraselletje
den vrolijk door de wind meege- maal voor, om de zaden weg te bren- ervoor zorgen, dat je in goede aarde
Parasols veranderd . „Wat is dat toch
komt te liggen -- daar heb ik geen
allemaal", fluisterden de pluisjes, die nomen. „Waar gaan ze-heen?" vroeg gen."
verstand van. Het pluisje vond het_
öicht op elkaar zaten.*\,Het is hier een der zaadjes., dat in het midden Na deze woorden klemde het laatstbest. Alleen was het van mening, dat
lang niet meer zo leuk als deze had gezeten.
overgebleven zaadje zich steviger dan ze
veel te vlug bij die ruïne waren.
te voren aan z'n oude plaatsje vast
Het zou vast en zeker niet durven be- Het had. hangend aan het fijnevan het. elfje, nog wel veel
kennen, dat het niet de moed had. ^kleedje
langer
willen
doorvliegen
<
de grote sprong in de grote, oneindig
commandeerde het elfje weer
lijkende ruimte te wagen en ofschoon en„Los!"
terwijl het lichte wezentje zelf vlug
Jan de Wind meermalen moeite deed,
doorvloog, om weer op tijd thuis te
dit laatste, naar zijn mening eigen- zijn,
daalde het pluisje met z'n zaadje
wijze, zaadje los te krijgen en mee te langzaam
op de ruïne.
nemen, hielp dit niet. Dagenlang
Jan de Wind deed nog een pogipg,
stond de paardenbloem met een
om de goede plannen van het e'.fje
enkel pluisje op z'n hoofd aan de te
verijdelen. Nauwelijks had hij gekant van de sloot.
merkt, dat het pluisje losliet, of hij
Toen gebeurde het op een stille kwam hard aanhollen, om zaadje en
maannacht, dat een elfje nog eens pluisje nog vlug mee te nemen. Hij
een kijkje kwam nemen in de wei, kwam evenwel net te laat.
waar het de afgelopen zomer zoveel
.'.Klem je vast", zei het zaadje
prettige uurtjes had doorgebracht. angstig tot het pluisje. „Daar heb je
Het tere wezentje was er hoogst- Jan de Wind weer."
verbaasd over. toen zij zag. hoe de
Gelukkig was het pluisje juist bij
wei was veranderd.
een stuk steen terecht gekomen en
Van een anderen neef of nicht — het wandeling van Alkmaar naar Heiloo hei;
„Ik dacht, dat jij, een paarden- het hield zich met al z'n haren daar
spijt me. dat ik zijn naam niet meer ik ook al eens gemaakt. En op de kaas- bloem was"r zei het elfje vriendelijk
stevig aan vast. En hoe de wind ook
weet. maar die stond op een ander markt te Alkmaar was ik ook 'meerma- toen ze naast het enkele parasol- blies, het pluisje gaf geen kamp. Het
briefje — kreeg ik het volgende prijs- len. Zandvoort ken ik ook. Daarom is het pluisje even zat te rusten. „Dat ben zaadje kwam in een beetje aarde
prettig voor me over dat alles te
raadsel. Ook zijn of haar tekeningen zo
ik nóg", antwoordde de bloemstengel
terecht en toen de volgende zomer delezen
werden nagetekend om ze mooi in de Van Alida van Sijp kreeg ik' een opgaat „Maar ik" heb mijn dienst gedaan
paarden bloemen weer overal hun
krant te krijgen.
van alle verjaardagen, die zij in het ik moet alleen nog maar wachten tot
goudgele kopjes opstaken, stond er
De opgave is, .uit onderstaande vijf
vooruitzicht had. Mensenlief wat een hij-daar
daarmede bedoelde de heel in de hoogte een bloem, die zelfs
r
ijen tekeningen vijf Nederlandse lange lijst was me dat. Op Oudejaar zijn stengel het laatste zaadje — genoeg de aandacht van de mensen trok,
er twee broertjes van Ali jarig. Als dat moed heeft verzameld om met Jan
Plaatsnamen te vinden.
„Zie je dat?" zeiden ze tegen elkaar,
met iets bijzonders is. dari weet ik het
de Wmd mee te gaan. Hij denkt, daar staat zelfs heel in de hoogte, op
niet.
dat-ie hier kan blijven."
de muur van die ruïne, een paardenLeni van Rotterdam, die te Eist bij Rhe-B-L nen woont, wordt bedankt voor het mooie „Dat denk ik helemaal .niet", ant- bloem Dat komt door de wind. die de
schilderijtje, dat, ze me stuurde.. Ron was woordde het laatste zaadje veront- zaden verspreidt."
er reuze mee in z'n schik. Die oplossinwaardigd. „Alleen voel ik er niets
Och. de mensen konden niet weten,
gen van de raadsels mag ie m dezelfde voor om me op leven en dood aan
dat de wind het zaadje daar niet had
brief sturen Maa' denk er dan vooral Jan de Wind over te leveren. Die, is gebracht. Maar als het elfje, dat het
aan. dat je er nog eens je naam en zó ruw. dat het hem helemaal niet
zaadje en het pluisje zo prachtig had
adres onder zet. Het zou .lammer zijn. kan schelen, waar hij me neerlegt en
geholpen, die zomer in de wei ging
als ik in de war raakte en moest uitzoedansen, dan ging het altijd even bij
ken: van wie is die goede oplossing nu. ik wil graag een goed plaatsje hebben
de nieuwe paardenbloem aan. die op
als Ronnie je vooi een prijs had gegrer om de winter door te komen."
pen. Want gestelr eens. dat ik je naam
„Daar heeft hij gelijk aan", zei het het mooiste plekje van heel de omniet meer kon vinden.'..... Je moet er niet
elfje. „Jan de Wind zou mij ook te trek stond...

Het verhaal

van de paardebloem

Inzenden zo spoedig mogelijk, doch
lri
elk geval vóór 9 October aan Oom
"fefc. Postbus 100, Amsterdam-C.
^ a am, adres, leeftijd, j. of m. op de
^zendingen vermelden!

De correspondentie
deed me genoegen te vernemen, dat
Teüekamp Bootend te Amsterdam
helemaal beter is Als jongen is
Niek in bet Tsaar Peterhuisje
seweest Dat is al heel lang geleden. Je
toen te Zaandam ook één groto
de Pruis Hendrikspéeltuin
die, en daar vond ik het nog heel
a
i oleizierieer dan m het Huisje, waar
| Tsaar vroegei bao gewoond.- Zo zijn
Jongens misschien nop wel Corrv
heel wat vacactiereisjes gemaakt
schrijft me er echt leuk over. Die

aan denken!
Michel Counotte. Vaals. Hola vader, zó
oud en zó gemoedelijk als jij denkt is
die Oom Niek niet. Had ie het gezicht
van tante Cor moeten zien toen ik haar
jouw brief liet lezen. ..Je bent nogal een
lieverd" zei ze! Kijk eens onder de
rubriek corresponderen. Ik wil later wel
eens horen, of ik met m'ii opeave succes
had.
Jannie v. d. Graaf te Rotterdam behoeft
zich niet ongerust te maken. Als zij een
urijsje heeft komt dat allemaal als vanzelf in orde.
Miep Wetser te Rotterdam vraagt me. ot
ik een foto van Mollv wil hebben. ..Molly
is een schat van een1 keeshond", schrijft
Miep. Natuurlijk wi ik die foto graag
hebben. Doe je de groeten aan Jannie?
Ik doe nu — als slot — de groeten aan
è.l m'n neven en nichten, inzonderheid
aan Duke Aai), Abtiekerk, Hendriko
Gi'ertuida 'van de Spreng, Rheden Marmnne Deen Eerbeek. Jan Verdenius,
Leeuwarden die hieruit nog eens kunner.
merken dat j zij - net als de anderen —
mee mogen doen en welkom zijn
OOM NIEK.
Postbut 100. Amsterdam-C.

Ofschoon de vacanties nu wel tot het
verleden behoren, volgt hier een
gedichtje, dat Rietje Hazenoot helemaal zelf heeft bedacht. Rietje
is pas geleden jarig geweest en ze
moet nu maar denken, dat het gedicht geplaatst- wordt om de jarige
een plezier te doen.
Hier is het vers.

Vacantie
Trek in je vacantie naar buiten,
O. daar is1 het zo mooi.
Daar waar de vogels nu fluiten,
Zie je de bloemen in haar
feestelijkste tooi!
Licht en zonneschijn stralen je er
tegen,
Dan voel je je vrolijk en blij.
En komt er..een, keertje wat,regen,

Toch blijven wij vrolijk
Is onze vacantie weer
Dan gaan we vol" moed
Dan zeggen wij 't heeft

en blij.
omgegaan.
aan het werk.
ons veel
goedgedaan,
We voelen ons fris weer en sterk!
Rietje Hazenoot, 10 jaar
Duinweg 19, Noordwijk a. Zee
Ons poes/e
Wij hebben een aardig poesje
Zo mollig en zo rond
Het is een aardig snoesje
Zie haar eens rollen over de grond.
Wij houden allemaal van ons poesje,
Wij allen groot en klein.
Het is ook een aardig snoesje.
Nooit kunnen we boos op haar, zijn.
Klaas Alting, Odpornerveen,..,.
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l OCTOBER

WOENSDAG

Den Haag: Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V District Den
Haag. Dr Kuiperstraat 10
2 OCTOBER

DONDERDAG

Delft: Stadsdoelen, aanvang 7.3O uur
n.m
Kaartverkoop: Ons Huis. Oude Delft
201
VRIJDAG

3 OCTOBER

RottefTlam: Gebouw Odeon. aanvang
7.3O uur n.m
Kaartverkoop: N.V.V., Ölstrict Rotterdam. s-Gravendijkwal 95
ZATERDAG

4 OCTOBER

Dordrecht: Kunstmin. aanvang 7.30 uur
n.m
Kaartverkoop: N.V.V., ..District Dordrecht Singel 162 en. Toijlonselaan 41 zw.
5 OCTOBER

ZONDAG

Bre.da: Goncprdia; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V:V., District Breda,
Vondelstraat 46: A. Spruy.t,'Spadestraat'
53 e-a 's. avonds aan-de, zaalMAANDAG

G OCTOBER

Tilburg: Stadsschouwburg; aanvang 7.30
uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V.r District Tilburg,
Walvisstr. 10 en 's avonds aan de aaal.
DIN.SDAG

7 OCTOBER

Eindhoven: Gebouw Voorwaarts; aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: Stratumsedük 35; M. J.
Griep. Edelweisstraat 134 en 's avonds
aan.de' zaal.
Het „LACH-CABARET" komt met een
vrolijke nonrStop-revue van cabaret.
revue, operette, zang, muziek, dans enz.,
welk programma met recht genoemd is

„Hutspot'
m de onderstaande plaatsen.
Medewerkenden zijn: *Jossie Adama;
Karinka Klister, Bob Bleyejibers, Albert
Klein, Clown Fantasio. Crochet en partner en het komische vocale en instrumentale kwartet „De Zwervers".
De toegangsprijs voor al deze voorstellingen bedraagt 50 cent voor georganiseerden en hun huisgenoten eri 80 cent
voor ongeorganiseerden; alle rechten inbegrepen; terwijl voor werklozen een
beperkt aantal kaarten a 10 cent ter beschikking worden gesteld. In verband
met. de beperkte plaatsruimte wordt
voor iedere plaats hieronder slechts één
kaartverkoopadres gemeld. Voor de
overige adressen zie men de bekende
affiches
ZATERDAG

4 OCTOBER

Kiikluiizen: Munt Bioscoop: aanvang
7.30 uur n.m
Kaartverkoop: W. v. d. Braber. Driebanen 43 en 's avonds aan de zaal.
7 OCTOBER

DINSDAG

Siwek: De Harmonie; aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: H. Huisman, Kloosterdwarsstraat 45 en 's avonds aan de
zaal.
8 OCTOBER

l'rancker: De Koornbeurs: aanvang 7.30
uur 11.m.
Kaartverkoop: J -P. Zondervan, Westvliet 40 en 's avonds aan de zaal.
DONDERDAG

9 OCTOBER

Rampen: City-Theater: aanvang 7.30
uur n.m.
Kaartverkoop: J. Selles. 3e Ebbingedwarsstraat 6 en 's avonds aan de zaal.

Alkmaar: Gulden Vlies; aanvang 7.30
uur n.m.
Kaartverkoop: H Habiecht, Rochdalestraat 11 en "s avonds aan de zaal.
5 OCTOBER
ZONDAG
iMedeinblik: Wapen van Medemblik;
aanvang 7.30 uur n.m. .
Kaartverkoop: J. Bimmel, Wijdesteeg 13
en 's avonds aan de zaal.

Toneelvoorstellingen

In verband met de beperkte plaatsruimte wordt voor iedere plaats slechts
één kaartverkoopadres vermeld. Voor de
overige adressen zie men de bekende
affiches

.Je zult wat beleven..
op. met medewerking van Mien Ërfinann—Sasbach. Cilly Bacb en •ïaeques
Ueule.
De toegangsprijs voor al deze voorstellingen bedraagt 50 cent voor georganiseerden en. hun hulsgenoten en
80 cent voor ongeorganiseerden, alle
rechten Inbegrepen: terwijl voor werklozen een beperkt aantal kaarten a
10 cent ter beschikking worden gesteld

Een waardevol

en interessant werk

is het onlangs verschenen boek

DE GLORIE
van liet

AMBACHT
door J. B. Spaan
verlucht met vele fraaie foto's
gebonden

Maastricht: Stadsschouwburg; aanvang
7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: L. Sullot, Aert v. Trichtweg 36; N.V.V.. District Maastricht, Kesselkade 40 en 's. avonds aan de zaal
DONDERDAG

9 OCTOBER

Heerlen: Schouwburg: aanvang 7.30 uur
n.m.
Kaartverkoop: .A. Jonker. Nieuwstraat 7
en 's avonds aan de zaal.
VRIJDAG

WOENSDAG

10 OCTOBEK
VRIJDAG
Mepuel: Zaal Ogtrop; aanvang 7.30 uur
n.m.
Kaartverkoop: N.V.V., District Meppel,
Maatkade l en 's avonds aan de zaal.

Het gezelschap van WILI.EM VAN DER
VEER voert het buiteneewone blijspel •
tn 3 bedrijven van H Schmitt

8 OCTOBER

WOENSDAG
6 OCTOBER

MAAND A'G

DE OVERIGE PLAATSEN

VAN DEZE

TOURNEE ZULLEN IN HET VOLGENDE
NUMMER VAN „ARBEID"
BEKEND
WORDEN GEMAAKT. •

MAANDAG

DE OVERIGE' PLAATSEN VAN DEZE

TOURNEE ZULLEN IN HET VOLGENDE
'NUMMER VAN „ARBEID" BEKEND
WORDEN GEMAAKT

Reizen en vaca.nti.es
Het natuurvnendenhuis „Over-Holland"
te Nieuwersluis is vanaf 23 September
j.l. gesloten en „Krikkenhaar" bij Almelo
vanaf 29 September a.s. Aangezien „OverHölland" geen eigendom van de Stichting is en voor 1942 niet meer 2al worden ingehuurd, betekent sluiting hiervan tevens afvoering uit de serie Natuurvriendenhuizen, derhalve zal ook het
Kerstfeest daar niet gevierd worden'
Tot nader order blijven derhalve nog
open: „Ons Honk" te Lage Vuursche:
„Het Hunehuis' te Havelte; „De
Hondsrug" te Noord-Laren en ..De Brummel" te Beekbergen.
Het Troelstra-Oord te Egmond aan Zee
is gesloten vanaf 23 September j.l. en
het Troelstra-Oord te Beekbergen vanaf
l October a.s

3!» SEPTEMBER

Haarlem: Stadsschouwburg. aanvang
7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V.. District Haarlem. Kruisweg 74 .
DINSDAG

1.0 OCTOBER

's-Ht-rtosenbosch: Casino; aanvang 7.30
uur n.m
Kaartverkoop: C. Schreuders. Zuidwal
46 en 's avonds aan de zaal

30 SEPTEMBER

Leiden: Stadsgehoorzaal. aanvang 7.80
uui n.m.
Kaartverkoop:
Buffet Volksgebouw,
Herengracht 34. Werklozen uitsluitend
bij het N.V.V.-districtskantoor voor
v/erklozen. Herengracht 34. a 2O cent
per persoon

INHODD VAN HET BOEK:
Inleiding van Ir. J. van der VVaerden.
I. De betekenis van liet ambacht.
H. Het buis... - Metselaar - Timmerman - Loodgieter - Schilder
III. ...En zijn interieur - Schrijnwerker - Stoelenbouwer - Pottenbakker - Wever
IV. 's • Mensen nooddruft... - Bakker Slager - Kuiper - Schoenmaker en
klompenmaker - Opticien (werktuigkundige)
V. ...En zijn cultuur... - Boekdrukken
en boekbinden. - Goudsmid - Glazenmaker - Vioolbouwer
VI. Lanss weg en water Wagenmaker
en automonteur - Scheepsbouwer Molenaar - Smid - Klokkengieter

F UB UU

Het ambacht is overal en zijn glorie eveneens. Om te laten zien, waarm die
glorie bestaat, wat goede beoefenaars van het ambacht denken en wensen
wat er gebeuren moet om het ambacht nog meer van zijn oude luister te
hergeven, te dit boek. samengesteld Het is 'prettig en boeiend geschreven het
geeft, eet) schat van interessante en wetenswaardige gegevens over allerlei
ambachten, kortom liet is een boek voor en over den mens van heden.'
Wij tuiten U gaarne een exemplaar van dit boek thuisbezorgen
Vult U nog vandaag liet bestelbiljet even in?

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

BestetkAljet
Ondergetekende wenst te ontyangen van de A.P. Boekhandel te
of rechtstreeks -van Boerenbedrijf N.V. De Arbeiderspers Hekelvëld" 15,
Amsterdam.
ex SPAAN: DE GLORIE V A N HET AMBACHT
get> ƒ365.
m 2 maandelijkse termijnen
te betalen
contant
NAAM:
ADRES:
WOONPLAATS:

Volksconcerten té Amsterdam
Voor de te houden Volksconcerten zijn
voor de georganiseerden en hun huisgenoten op vertoon van lidmaatschapsbewijs bij het N.V.V., District Amsterdam, Fiiederiksplein 14, de bekende goedkope toegangsbewijzen a 65 cent, alle
rechten inbegrepen, verkrijgbaar. Plaatsbespreking a 10 cent is eveneens mogelijk bij het N.V.V., District Amsterdam
en wel in de week vóór de voorstelling
op Maandag, Dinsdag en Woensdag van

11—4 uur en op Donderdag van 11—l
uur.
Volksconcert van 28 September. Het
Concertgebouw-orkest, dirigent Willem
van Otterloo. en met als solist Theo van
der Pas. voert uit Mozart Dlvertimento
D. gr. t. K.V. 334. Wetaer Concertstuk;
Godron 2e • pianoconcert en Ra vel
Rhapsodle Espagnole
De uitvoering op 28 September vangt
aan om 7.15 uur n.m. en is om circa
21.30 uur afgelopen, teneinde ieder in de
gelegenheid te stellen desgewenst met
de tram naar huis te gaan.

Lich. ontwikkeling
Van l October a.s. af zal de navolgende
zwemregeliiig van kracht worden. Zoals
bekend, worden deze goedkope zwemavonden uitsluitend georganiseerd voor
de leden van het N.V.V. en hun huisgenoten.
Amersfoort: Sportfondsenbad. Dinsdagavond van 8—10 uur. prijs 10 en" 15 et.
Amsterdam: Sportfondsenbad Oost:
; Dinsdagavond 6—7 uur: kinderen en begeleiders; .7—8 uur eerste ploeg volwassenen: 8—9 uur tweede j)loeg volwassenen.
Sportfondsenbad West:
Dinsdagavond 7 —8 uur: kinderen en
begeleiders; 8—9 uur: eerste ploeg volwassenen: 9—10 uur: tweede ploeg volwassenen.
Zuiderbad:
Dinsdag- en Donderdagavond. 7.30—
8.30 uur: kinderen en begeleiders; 8.45—
10.00 uur' volwassenen.
Prijzen in alle baden 10 en 15 et.
Apeldoorn: Sportfondsenbad:
Donderdagavond 7.30—8.30 uur: kinderen en volwassenen.
Pri.js 10 en 15 cent.
Arnhen»: Sportfondsenbad:
Zaterdagavond 6—7 uur kinderen en volwassenen.
Prijs 12i en 17-i, cent.
Delft: Sportfondsenbad:
Dinsdagavond 6.15-—7.15 uur, kinderen
en volwassenen.
Prijs 12J en 17} cent.
Dordrecht: Sportfondsenbad:
Woensdagavond 6—7 uur. kinderen en
begeleiders. 7—8 uur volwassenen.
Prijs 10 en 15 cent
Eindhoven: Sportfondsenbad:
Dinsdagavond 7—8 uur. dames en mel&jes: 8—9 uur, heren en jongens.
Prijs 10—15 cent
Groningen: Noorderbad:
Dinsdagavond 6—7 uur, kinderen en begeleiders: 7—8 uur, volwassenen; 8—9
uur. volwassenen
Prijs 121 en 17i cent.' •
Haarlem: Sportf oiids"enbad:
6.45—7.45 uur. kinderen en volwassenen.
Prijs 10—15 cent.
Den Haas: Bosbad:
Woensdagavond 6—7 uur, kinderen en
begeleiders. 7—8 uur volwassenen.
Prijs 10—15 cent
Leidon: Overdekt Zwembad:
Zie plaatselijke aankondiging.
Leeuwarden: Overdekt Zwembad:
Zondagmiddag van l—5 uur kinderen en
volwassenen.
Prijs 121 en 174 cent.
Rotterdam: Oostelijk Zwembad en Sportfondsenbad:
Maandagavond, voor tijden: zie plaatselijke aankondiging.
Pri.js 10—15 cent.
Schiedam: Sportfondsenbad:
Maandagavond, 6.25—7.25 uur, kinderen
en begeleiders: 6.55—7.55 uur, volwassenen.
Prijs
10—15 cent.
l T t recht: Zwembad ,.Ozebi":
Donderdagavond. 20.30—21.15 uur. kinderen en begeleiders; 21.15—22 uur, volwassenen.
Prijs 10—15 cent.
IJmuiden-Oost: Velserbad:
Woensdag. 18—19 uur, kinderen tot en
met 13 jaar- 19—20 uur, 14 jaar en
ouder; Vrijdag 21—22 uur. boven 24 jaar
Prijs 10—15 cent.
Zaandam: Sportfondsenbad
Dinsdagavond 19—20 uur, kinderen en
volwassenen.
Prijs 10—15 cent:

Cruys Voorbergh

ERFENIS VAN EEUWEN
f en boek van levende schoonheid, gevormd door
landschap, beroep en mens. Een verrassende ontdekkingsreis door ons eigen mooie land
Zestig pagina's foto-illustratie van
camera-kunstenaars en fijne landschaptekeningen van Mies Blomsma,
nauw verband houdend met de
boeiende tekst, maken mede dit boek
tot een kostelijk bezit!
In fraaie, moderne linnen
band gebonden
slechts f

3.90

„Erfenis van Eeuwen"

verschijnt binnen enkele weken
Bestelt Uw exemplaar nu!

B E S T E L B I L J E T
Ondergetekende:
Naam:

.••

Adres:
Woonplaats:
wenst dadelijk bij verschijnen te ontvangen :
ex.

ERFENIS

VAN

EEUWEN

contant a f 3.90
3 maandelijkse termijnen a ƒ 1.30.

Handtekening:
In te leveren bij de boekhandel, de
agenten van de Arbeiderspers of In open
envelop gefrankeerd met IJ ets. postzegel te zenden aan fle N.V. De Arbeiderspers, afd. Uitgeverij, Amsterdam.

