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froluantie

noor cle hoolctredaeteur vqn <nlø-@ontaet

Vakantie in zicht of in het verleden voor de achterblijvers. Alleen rNo-Contact zelf
laat geen verstek gaan.
In dit vakantienummer kunt U iets vinden over de wijze waarop TNo- en andere
mensen zich voor uw vakantie inspannen.
Dan is er reportage over een schildersinterieur die U misschien inspireert tor een
bezoek aan Staphorst, eenzwerftocht langs de antiquairs van Amsterdam, of het
hanteren Yan een verfkwasr.
Uitbreken uit de dagelijkse gang van zaken deed ook mejuffrouw Nubé wel eens,
toen ze nog als secretaresse werkte op F{arer Majesteits Gezantschap te Ankara.
In dit nummer vindt IJ het eerste verslag van haar belevenissen in Turkije.
Vakantie houden doet ieder op zijn eigen manier. Hoe uiteenlopend 'onze manieren'
ook in deze zljn, bleek weer eens bij een kleine peiling op enkele instituten.
De een kijkt een jaar lang uit naar een vakantie van'dolce far niente' ofwel'lekker
niksdoen', de ander doet niets liever dan een inspannende trektocht maken
met het dagelijkse parool: vroeg op, vroeg naar bed.
Bcekenlezers vindt men onder beide categorieën, vandaar een bespreking van enkele
boeken die ook buiten de boekenweek het kopen en lezen meer dan wa,ard zijn.
Het leek ons juist om in deze tijd, nu vrijwel teder ziln fototoestel te voorschijn haalt,
eens wat meer ruimte ter beschikking te stellen voor de fotorubriek.
Ten slotte de ptzzel, Moge hij in zonnige contreien door U worden aangepakt
en opgelost.
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vakantie en verpakking

Het moet mij van het hart, dat iets schrijven over
dit onderwerp voor een'verpakker' een moeilijke
opga,af is. \Øanneer ik zelf met vakantie ga, pakt
mijn vrouw meestal de koffers. En daarmede zit-
ten we meteen midden in de problematiek. Rug-
zak, plunjezak, koffer en reistas worden door de

rreesten als verpakking beschouwd; uit verpak-
kingstechniscl-r oogpunt zijn ze het nauwelijks!
De Amerikaanse, militaire verpakkingsvoorschrif-
ten omvâtten zeer veel, doch niet de plunjekisten
voor G.I.'s; dat zijn een soort meubelen. Er be-

staat evens/el geen algemeen aanvaardbare defini-
tie van 'verpakking', zodat elke discussie hierover
gedoemd is op niets uit te lopen.

Als compromis stel ik daarom maar voor, elke

bagage-omhulling over te slaan en de aandacht

te vestigen op 'echte' verpakkingen, welke spe-

ciarl voor de vakantie van betekenis zijn.
Kent U de éénpersoons porties jam, kaas, boter,

Þeper en zorrt eî2. enz., zoals zij o.m. bij maal-
tijden in vliegmachines geserveerd worden? Door
volautomatische dosering en verpakking zijn ze

uiterst hygiënisch en daarbij redelijk in prijs,

terwijl de kwaliteit en de aard van de verpakking
er geheel op zijn gericht het produkt fris en

smakelijk te houden. Geen gezeur met gedeelte-

lijk gevulde busjes, potjes of flesjes, geen statie-

geld, geen verlies door breuk of slechte sluiting.
Denk er slechts aan de rommel na uw maaltijd
te begraven of zo, anders krijgen we binnenkort
een verbod op eenmalige verpakkingen bij pic-
nic, kampement of trektocht.
Er wordt thans nogal reclame gemaakt voor ge-

conserveerde kant-en-klaar maaltijden. Dit zijn
de opvolgers van de legerrantsoenen, welke wij
jn 1945 en d¿arna genoten hebben, Uit verpak-
kingstechnisch oogpunt dus niets nieuws, al is

de smaak thans wat beter bij die van het Neder-
landse publiek aangepast en al zft er een ander

etiketje op het blik. Ve1 nieuw is de hierbij afge-
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beelde clraagdoos (2.g. kampeerset) voor 6 blikken
à 1 liter 'plat du jour'. De doos is uiterst sterk,

behoeft geen oververpakking, is licht van gewicht
en gemakkelijk te dragen of vast te binden op

fiets of scooter. tVaarschijnlijk binnenkort ver-
krijgbaar in comestibleszaken.
FIet medenemen van meik behoeft geen pro-
bleem meer te zijn. 'Pakmelk' in bekers of
tetraëders (regelmatige, vierzijdtge pyramiden) is

reeds sinds enkele jaren verkrijgbaar. Deze car-
tonnen verpakkingen zijn inderdaad beter dan

flessen wat de smaak van de melk, de afsluiting
en het brutogewicht betreft. Ze zijn evenwel niet
zo sterk, dat U ze zonder meer tussen andere

spullen in uw ntgzak zoudt kunnen stoppen;

maar in het picknickmandje zijn ze zeker op hun
plaats. Jammer is, dat hier te lande slechts 1/z

liter-eenheden in deze voor de vakantie zo han-

dige verpakking verkrijgbaar zrjn, en nog geen

yoghurt, vruchtensappen, room en andere lekker-
nijen. Technisch is dat reeds mogelijk, en als er
.vraag îa:-r komt, zal de produktie ook econo-

misch v¡el lukken. Dat is dus toekomstmuziek.
Vat heeft ons Proefstation voor Verpakkingen
nu specifiek in deze richting gedaan? De op-

drachtvorm der werkzaamheden gebiedt ons

daaromtrent de strikste geheimhouding. Maar
één uitzondering is mogelijk, omdat het geen

verpakking betreft. De berijders van scooters en

motorfiet en soms een valhelm. \flist U
¡nen bestaan, en dat

ons verpakkings-
ier te lande

was, waar val ván die normen
oriderzocht en getest konden worden? Voor een

val-veilige scootervakantie kunt U dus ook al bij
rNo terecht.

R. VAN LAVIEREN

Proefstation voor Verpakkingen rrvo



wij, de vakantie en de kunststoffen

FIoera, de zomer komt! Maar fijn, dat er kunst-
stoffoelie is om die prettige regencapes en dito
jassen van te lassen,

Deze aanhef is echt geen uitvloeisel van mijn
aangeboren pessimisme, doch een uiting van op-
rechte bewondering voor het vak 'kunststoffen',
welk vak het mogelijk heeft gemaakt, zulke heer-

lijk lichte dingen te vervaardigen, die in je vakan-
tiebagage vrijwel geen ruimte innemen en dus

bij mooi weer geen overlast veroorzaken, doch

bij verspreide buien een uitkomst zijn.

/z ,/)

Je vraagt je wel eens af, hoe we het veertig jaar

geleden leverden, te gaan kamperen met een

toch altijd nog op de fiets verplaatsbare bagage,

zonder dat we gebruik konden maken van al die

kunststofspullen. \Øel is het jammer, dat er nu
en dan eens wat tussensluipt dat niet heel ge-

lukkig gekozen is. Zo is het bijv. niet juist om

een bord te vervaardigen uit polyaetheen: dit is

naar de mening van heel wat kampeerders tè

krasbaar, \Øat een juiste keuze echter (voor mecr

luxueuze trekkers) is zo'n picknickkoffer met
mooi melamine tafelgerei en daarbij je kwetsbare
thermosfles veilig gevangen in kunststofschuim.
Het is opmerkelijk, dat de kunststoffen nòg veel

sneller een plaats veroverd hebben op het gebied

van reis- en kampeerbenodigdheden dan voor
een dertigtal jaren het aluminium. Dit komt mo-
gelijk omdat de jongemensen, d.w.z. zij die na

L945 aan de beurt zijn gekomen voor trekken en

kamperen, zo open staan voor alle nieuwe dingen.

Dat bij die nieuwe dingen de hunststoffen voor-
aan staan, heeft zóvee1 oorzaken dat het mij in
mijn vakantiestemming teveel inspanning kost
om ze allemaal op te sommen - welke opsomming
bovendien te dor zou worden om in dit de kunst-
stoffen ophemelende verhaal op ztjn plaats te
zL)n.

De voorgaande tirade ontslaat me tevens van de

plicht, een reeks nuttige uit kunststoffen ver-
vaardigde kampeer- en reisdingetjes op te noe-
men. Loopt IJ maar een keer extra door winkels
en warenhuizen. De lieftallige verkoopstertjes en

hun behulpzame mannelijke collegae doen meer
en meer hun best om op de hoogte te komen en

te blijven van de hoedanigheden van de door hen

te verkopen produkten, terwijl de branche 'cam-

ping' hun als jonge mensen natuurlijk zeer goed

Iigt.
Houdt echte¡ steeds in het oog, dat kunststoffen
niet àlles kunnen. Een uitroep als 'Fledaar tante,
dat kommetje kan nou eens niet op de primus,
zal nog wel eens een keertje te horen zt1n, maar
die 'tante' heeft daarentegen ongetwijfeld dikwijls
het recht om 'n luie knaap te comm¿nderen:
'Hedaar meneertje, je kunt best 'ns water halen
in die badtas'.

En nu:
'Goede reis met de kunststoffen!'
Doch 'behandel de dieren met zachtheid': klach-
ten worden door mij niet in ontvangst genomen.

]. VAN DE VEN

Kunststoffeninstituut rNcr

',¡\.
/'
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de biologie en uw vakantie

Voor veel mensen spreekt het vanzelf dat vakan-
tie en de natuur ingaan synoniem ziln, zod,at
een verband tussen biologie en vakantie niet al te
vreemd lijkt. U verwacht nu natuurlijk, dat ik
een legertje Prikkebenen en soortgelijke natuur-
vorsers zal laten opdraven om U te vertellen,
wat rNo voor de natuurstudie doet. Ik moet IJ
echter teleurstellen, want biologen van dat slag

zijn bij rruo zeldzaam.
Toch doen we wel wat voor uw vakantie, als IJ
er deze zomer op uit mocht trekken. Het zal U
stellig niet ontgaan zijn, dat de aarde niet alleen
door mensen, r.r'aaÍ ook door een luttel miljoen
(andere) diersoorten en een half miljoentje soor-
ten planten bevolkt wordt. Met menselijke maat-
stâven gemeten zou men verder geneigd ztjn te
constateren, dat het tussen al die organismen niet
altijd botert. De een eec de ander op, prikt erin
of zuigt eraart, rtet naar het hem uitkomt. Bij
deze voortdurende ruzie wordt de mens niet on-
gemoeid gelaten, maar listig als hij is heeft hij
een heel arsenaal van bestrijdingsmiddelen be-
dacht om zichzelf en zijn goed tegen deze op-

dringerigheid te beschermen.
Als U deze zorr'er na^r een insecticidenspuitbus
(aerosol) of een dergelijk verdelgingsmiddel grijpt,
dan zou het best eens kunnen zr.jn dat deze op
effectiviteit getoetst is of mede ontwikkeld is

door het Centraal Laboratorium rruo.
Als U met een gerusr hart uw winterkleding (of
uw militaire pakje) opbergt omdat dit motecht
is, dan kwam onze mottenafdeling er vermoede-
lijk wel ergens aan te pâs.

Als U gaat kamperen en U komt dekzeilen tegen,
die zo groen z1¡n en zo best bestand tegen het
klimaat, dan zou die rotwerende impregnering
zeer goed gebaseerd kunnen zijn op een advies
van TNo, waar microbiologisch bederf van textiel
e.d, wordt bestudeerd.
Kortom, rNo helpt U graag als het er om gaat,
schadelijke invloeden van planten en dieren te
weren, En U zult toch niet onrkennen, dat de
vakantie grotere risico's op dat gebied meebrengt.

DR. H. J. HUECK

Centraal Laboratorium rxo

doualen zonder uerdoualen

Het is si'eer zover. De tenten worden te voor-
schijn gehaald, de fietsen nagekeken, de rugzak-
ken gepakt en de kaarten klaargelegd. Dat laatste
komt er in ieder geval bij, of U nu een voettocht
gaat maken of een autorit of wat ook. \Øant een
kaart is voor de toerist het aangewezen hulp-
middel om hetzij in de drukte van een wereldstad
te belanden, hetzij de stilte te zoeken.

Hoe komt zo'n l<aarr nu eigenlijk tot stand,
vroegen wij ons af. Als het om toeristische pro-
blemen gaat, beland je al gauw bij de ewwn. Zo
ook wij. Ter beantwoording van onze yraa,g wer-
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den wij uitgenodigd, eens r€ komen kijken op de
tekenkamer. En dat hebben wij gedaan.
Eigenlijk verwachtten wij om te beginnen grote
stapels luchtfoto's, maar dat was een kwestie van
de klok horen luiden. Luchtfoto's zijn namelijk
het uitgangspunt voor her werk van de Topogra-
fische Dienst. Met behulp van die foro's en aan
de hand van nauwkeurige terreinverkenningen
worden door deze dienst de bekende stafkaarren
vervaardigd, die U ook als niet-militair kunt
kopen. Zrj zijn uiterst minutieus - rroor de ge-
middelde toerist zelfs meestal té gedetailleerd. De
¡.mvn echter geeft kaarten uir met minder details



en op kleinere schaal, die speciaal op de toerist
zijn afgestemd.
De eerste taak voor de ¡Nvn is de samenstelling
van de kaart. De voor de toerist belangrijke ge-

gevens moeten her en der worden verzameld en
in kaart gebracht. Verkenningen ter plaatse, in-
lichtingen van allerlei instanties (\Øaterstaat, ver-
keerspolitie, plaatselijke politie, enz.) liggen hier-
aan ten grondslag.
FIet tekenen begint met het maken van een kaart-
beeld op een schaal 1:50.000. FIet vertoont een
samenstel van lijnen ter aanduiding vân wegen
en kanalen, bebouwing, enz. Als het klaar is,
wordt het fotografisch verkleind tot de ware
schaal, voor de autokaart 1:200.000, voor de

toeristenkaart 1:100.000, voor de waterkaart
1:25.000.
Met het verhleinde lijnennegatief, dat uit de don-
kere kamer komt, han de kaartenmaker niet zo-
veel beginnen. Hij heeft een positief beeld nodig.
Daarom wordt het negatief 'gecontact', anders
gezegd: er wordt een 'afdruk' (diapositief) ge-
maakt op filmmateriaal (dus niet op papier). Maar
ook met deze afdruk op film is de kaartenmaker
nog niet tevreden te stellen. Onder bepaalde
weersomstandigheden kan het diapositief name-
lijk hinderlijke maatverschillen gaan vertonen:
het krimpt in of zet uit en dat is voor het verdere
werk een onoverkomelijk bezwaar. Dus verdwijnt
het diapositief weer na¿r de donkere kamer om
langs fototechnische weg te worden overgebracht
op een vel transparant plastic, dat wèl redelijk
maatvasr is. Nu wordt om de kaart in O.I.-inkt
het kader aangebracht. FIet eerste werkstuk is

geleverd: de 'beelddrager' voor de kaartcontou-
ren is voltooid.
Maar wij zijn hiermee nog lang niet zover, dat we
naar de drukker kunnen stappen. Ten eerste kunt
U nog geen bos van weiland onderscheiden (op
de kaart dan); ten tweede zult U na de lagere

school wel niet langer met blinde kaarten ge-

plaagd willen worden.
Om de kleuren straks te kunnen laten drukken,
rnoeten 7 à 8 beelddragers voor die kleuren ver-
vaardigd worden, voor elke kleur één. Daarvoor
zijn tegenwoordig heel wat verschillende manie-
ren; laten we in dit bestek volstaan met het
schetsen van de klassieke methode. Hierbij gaat
men als volgt te werk. Het zoëven genoemde vel
plascic met het kaartbeeld erop wordt op een

lichtbak gelegd. Flierover legt men een blanco
vel. Met behulp van het bij de samenstelling van
de kaart gemaakte model wordt nu nauwkeurig
de kleur tussen de contouren ingetekend. Die
nauwkeurigheid is een eerste vereiste. Als nú bij-
voorbeeld een onverharde weg bij vergissing met
de kleur voor verharde v/egen wordt aangeduid,
v¿ordt IJ straks in uw auto door elkaar geram-
meld.

Ligt ten slotte voor elke kleur een beelddrager
klaar, dan moeten we eens kijken hoe het staat
met de namen, cijfers en tekens, die nog aan onze
kaart ontbrekcn. Die namen en cijfers worden
tegenwoordig niet meer met de hand geschreven,
maar langs fotografische weg door een drukker
'gezet'. Dit zetsel (enkele duizenden namen en

getallen) wordt zorgvuldig uit de uiterst dunne,
doorzichtige film geknipt en op de juiste plaats
opgeplakt op een vel plastic: eerst de namen in
grote letters, dan die in kleinere, ten slotte de

cijfers. Het is een geduldwerk: aan één kaart kan
iemand soms wel vier weken bezig zijn alleen
met die letters en cijfers plakken. \Øanneer deze

montage achter de rug is, rest nog het met de

hand aanbrengen van de tekentjes voor padde-
stoelen en wegwijzers.
Zo zijn er een maand of vier, vijf voorbijgegaan;
langzamerhand naclert de kaart zijn voltooiing.
De plastic vellen worden naar de offsetdrukker
gebracht. Op zinkplaten vervaardigt hij van elke
beelddrager een copie, en met behulp hiervan
maakt hij een complete proefdruk in kleuren. Die
proefdruk moet nu cm voor cm worden nage-

zien'. er ztjn z|veel bewerkingen geweest van
model tot zinkplaat, dat de kans op fouten niet
onderschat mag worden.
De tekortkomingen van de kaart worden na een

zorgvuldige correctie op de beelddrager hersteld,
de drukker maakt een stel nieuwe zinkplaten en

dan, eindelijk, kunnen de persen worden inge-
schakeld. Met elke drukgang wordt de kaart een

kleur rijker en er zijn er zoals gezegd heel wat:
grijs, geel, oranje, rood, blauw, paars, zwart
(groen wordt verkregen uit het over elkaar druk-
ken van geei en blauw).
Als ten slotte de binder het zijne eraan heeft ge-

daan en de kaart, gevous¡en en rran een omslag
voorzien, is afgeleverd, is voor de ¡Nwn het werk
klaar.
De kaarten wachten nu op afnemers: op U en al
die andere vakantiegangers, die graag weten ìA¡aar

ze verzetld raken als ze er opuit trekken.

V. E,VAN RIJ



d,e otsítte boet derí;j t)ürt, Stíett, [ìelsùtgh,

Staphorst. Langgevelboerderijen met groene deu-
ren, blauwe horren en rolgordijnen met balletjes.
Eén boerderij is in velerlei opzicht een uitzonde-
ring en dat is de witte boerderij van Stien Eel-
singh. De deuren en raamkozijnen steken helder
af tegen de witkalk, maar de balletjesgordijnen en

de horren ontbreken hier. En v¡ie het lichtblauw
geverfde hekje binnengaat ziet geen spelende kin-
deren in klederdracht, maar wordt begroet door
een paer vrolijk blaffende honclen.
Ze zijn wel aan bezoek gewend: deze zomerwordt
in de '\Øitte Boerderij' voor de achtsre keer een
tentoonstelling gehouden. Ditmaal is de expositie
alleen gewijd aan het eigen werk van de schilderes
die hier woont,: mevrouw Stien Eelsingh. Behalve
daarva.n kunt U echter nog veel meer genieten:
de schilderijen hebben een plaats gevonden in een
interieur met een volkomen eigen sfeer, en om
dar interieur gaat het in dit stukje in de eersre
plaats.

Laten we omlopen naar de ingang van de deel.
Als U binnenstapt kunt U zich nier voorstellen,
dat twintig jaar geleden deze driehonderd jaar
oude boerderij leeg stond. Hij leek uitgediend te
hebben. Tot mevrouw Eelsingh hem ontdekte e¡
er vân maakte vvat het nu is: een omgeving, die
getuigt van een zeer persoonlijke smaak en van
een groot gevoel voor stijl.
Een laag hekje geeft aan, hoe de ruimte van deel

en stallen in tweeën is gedeeld. Het kleinste deel

heeft een mozaïekvloer van gekleurde tegelscher-
ven. Zell heeft mevrouw Eelsingh de metselaars

aanwijzing gegeven, hoe ze die vloer moesten

leggen: werk als dit komt nu eenmaal niet elke
dag voor. FIet was een vreselijk karwei, wordt
me verteld; maar het resultaat blijkt de moeite

waard te zijn geweest. De veelkleurige tegelscher-

ven vormen een prachtig contrasc met de aan-

grenzende roodgeverfde planken vloer.
In een hoek staat een rood-wit gebloemde, brede
zitbank. Ervoor ligt een gelooide koeienhuid,
vrit-zwart, en op het glazen blad van een moderne
lage tafel met zwarte ijzeren pootjes geuren rozen
en violen.
Bij het raam staat een ronde witte tafel. De drie
stoelen eromheen zijn wit met een rode zitting:
hetzelfde rood als van de vloer. \Øanneer ik even

aan die a[e\ gr zitten om een aantekening te
maken, springt een klein zwart poesje parmantig
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op de tweede stoel, kijkt een ogenblik toe, springt
dan op tafel en wandelt speels over mijn handen
heen. Even later loopt hec als een levende vlek
over het koeienvel.
De zoldering wordt gedragen door zware balken,

het riet daartussen is rose geverfd; de achter-
wand, weer van riet, is wit en er is een gele bin-
nenmuur. In een oude trog bloeit een overvloed
van bloemen: lichtblauwe hortensia, jasmijn. Hier
en daar staat een antiek kastje, er is een oud kabi-
net. FIet geheel is kleurig en harmonisch.

De eigenlijke oude woonkamer of liever woon-
keuken is met evenveel eenvoud, smaak en liefde
ingericht als de vroegere deel. Er is een schouw

mec een prachtige smeedijzeren kachel, een blauwe

glazenkast met porselein. FIet rotan stoeltje bij

de boekenkast is lichtblauw geverfd - je moet
maar op het idee komen. Een Friese klok bege-

leidt het roekoeên van twee duiven in hun kooi
tegen de zoldering. Een van de weggebroken bed-

steden heeft ruimte gegeven voor een genoeglijk

keukentje, waar de hulp in de huishouding, een

rasechte Staphorstse, bezig is met de afwas.

En dan is er het 'vrijkamertje', een vrolijk geel

geverfde meisjeskamer met roodbruin plafond,
die twee treedjes hoger ligt dan de woonkamer.
En verder - verder moet lJ zelf naar eens gaan

i<ijken. Ik kan niet alles opnoemen - bij Stien

Eelsingh kun je trouwens nooit volledìg ziþ.
\Øant telkens ontdekt ze weer iets dat voor haar

lruis gemaakt schijnt te zijn.
Ze heeft met weinig geld, veel handigheid en

hulp van vrienden een huis bewoonbaar gemaakt,

dat zonder haar ingrijpen vervallen zor zrjn.
Als U er komt, en U hebt de tentoonstelling be-

keken en genoten van het interieur van deze

aparte boerderij, kijkt U dan ook eens naar de

zwarte trommeltjes en de lapjes zwarte zij, l:e-
schilderd en met de hand bedrukt met de mooiste
motieven van de Staphorster mutsjes en krap-
lappen. Dat zijn souvenirs van de beste soort,
rasechte volkskunst, werk van de Staphorsters
zelf .

De 'Vitte Boerderij' wordt druk bezocht: vorig
jaar vonden een 4000 mensen) waaronder vele
buitenlanders, de weg erheen. Dat is geen won-
der: van deze tentoonstelling gaat men weg met
het vaste Yoornemen, wéér rc komen.

Mej. f)rrr, Â. E. 'üzinkel - 25 jaar'I'NO

Op 1 juni 7957 s,as het 25 jaal geledcn dat mcjuf-
froun' Dla. A. E V/inl<el a1s eerste ¡¡ederverkstcr
vrn lr. A. cle Mooij Aczn. in clienst tlad vrn c'{e

Centrale C)rg:rnìsatie r^-o.
I)aar cle jubilaresse uitdrukhclijh de wens te ken-
r-ren hacl gcge\¡cir dit f-cit onopgcn'rerht te laten
voorbijgaan, is een officiöle hulcliging achtelu,ege
gcblevcn. Tn s1>cciale zitting van hct v,rltalligc
osco is mej. Vinl,eì ecl-rter op zecr haltelijke el
r¡.aarclercrrdc rvijzc cloor: lr, Z. 'l'l¡. Fctter cn
I'rof. l)r'. A. Poh-nr¡r roceesplol<en, rvaarbij haar
een blijv cncì randenlçcn n,crd aar-rgeboden.
Gczien ,lc qrotc vercli..nste rlie mej. Vìnkel bij
de outs'ilclceìirrq cu de groei yarl cle C)rea¡isatie
tNo hcel:t gcl-racì cn nos Leeft, niag dit zilr.eren
jubileurr toch r¡et een crrkcl rvoord gc.nrenoreerd
s.c¡1'dcn, rvarlbij dc hoop $,ordt uitgcsproken,
clat cle Or'gar-risatie TNo nog lang van cle.^teun
van haar stuwencle u,erl<hrachr zal nrogen pr-o-
fitcren,

AGEI,{DA
van versclìillencle gebeurtenissen in Nederland

ctlsnrcct, rot h;rlf okt., r\4ino corso. Geopcnd: iec{ele
eLl<das van 8 22 u. Tocgang: ./ 0,50, kirrilc;:en I0,25.

lnlichtingel: Rode I(ruis, Her'enr.cg [2, Airlsmccr

,lntstu dønt, t5 jLrni-8 scpt ILrrclnatiolìale tertoonstel-
Irg'Iìct Atoonr', Sclrìphol.

tl)nsterdd.m, 21 juni-14 juli, l)iâmar'rttcrìroonstelling
'Salon cle Dianranl'. Apollohal

Ì)enncbt oe Þ, tot I ohr., 'Linnacushof'. (ìe oper-rcl: dage-
li.jhs van 9 uur r, llì. to¡ cetì hallìuur nâ z.otrsor'ìd gat'lg.
T'ocqang: 7 1,25 r'oor r.ols'.; voor kindere¡ l O 5.

Dcllt, 3 juni-29 augustus,'fentoolsr-!'lling'Dc Molcu
in hcr ìtrÍcdr:r'lanclsc Lar.rdschap', Gi:opcncl : r'an 1O- [7
tuuL, zondags van 13-l Z uLr. Stecl. VIus. Het l)r'inscnhol.

Dietet, 6. 9, 13, l7 e¡ 20 juli. OpvocriLrg, var Shakc-
spcarc's '\i ce l Icvcr om l jcts'. Ilrl J-lool:dstr. .1, Dicvcr.

's-(ìtat:cnhtga, tot 5 ztuÈ., Tentoonstc]ling \¡an nlccstcf
n'c¡l<cn uit ìrct (ìLrggerheirnnluscLur tc Ncrv \1orli, Ge-
nìeclttcln u 5 e o r11.

Lci¡len,24 rlei-'1 okt, TenroolLstclling 'Mcnsen ìn nri
¡iarulcn'. Dc rycLcltl ran hct Poppenspel (itopend:
çan l0-tZ o., zorrcl;rus r.an 13 l7 rr. lìi.jllsL.nuseulr I'oor
\/olhcnkundc,

ltideiL, zonreL, -fcnroonsLclJìng T'rjdgelorc:r lan \lcrstcr'
tr4uscum Lal<errhirI

tl,l¡rht'lo, 2(, atrg - l sr:pr., Tcnroolst, 'Goucle¡ /\ren',
Ielcr]s ('cn intcrr:rtionaal fcstir-al.

Ilottct dant, tor 1 scpr, Ilclclcnìrirrgsrcntoolìsr'ìvli,:lrjcI
¡\dr, c1c ì{ul'tcr' (ìcopcrd: drr¡¡el. ran lO 17 r¡, i\Ì;rri
tir'rLl Itrscum PriLrs ]:lcnclrih.

lloIteir/tnt, rrerlic¡ mci-cilld .juli, 'fcrrroonst. r'ln Ncd.
ircclclhour crs \-au 'Dt, l(r ing', Àluseunr lìo¡nlns,
T c,¿cl.cit, nrcdìo r¡ci scptc;r.lr,.t, Passicsptlcn.

\/li:siitgtrt,'I'cntoonst,'trJichiel dc lìuytcL', Nr.'fchuis
voor lìcjaar dcrr, Krnclcltcrlisrs',:q.\V, E. VAN RIJ
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beleuenissen in Turkie

Bertus Aafjes. Capriccio Italidno - J. M.
Meulenhof, Arnsterdam. Prijs: geb. I 2,90.

Aya Zileleen. Alleen polenta uand.aag - N.y.
Arbeiderspers, Amsrerdam. Prijs: geb. 18,90.

Twee bocken over ltalië, twee reisl¡oeken. Beide char-
mant, beide geschreven door mensen die van Italië
houden en die U willen laten meegenieten \ran wat ze
hebl¡en beleefd. E1k van de aureurs doet dat op zijn
eigen wijze.

zijn ¡?aI behe-erst. Let U eens op hoe hij in enkelc
woorden de sfeerweet weer te gèvett, vai nachtelijk
Venetië bijvoorbeeld.

Aya Ztkken heeft Italië heel anders beleefd dan Bertus
s tocrist,
er. Maar
wel: ze
rest laat

\Wat het eerste boek betreft: dat is met foto's geïllu-
streerd. Het verhaal van Aya Zikken bevat penteke-
ningen van Jenny Dalenoord. Lr beide gevallen wordt
de suggestie: dit is Italië, door de illustratie in nie¡
onbelangrijke mate verstevigd.

Yan de boekenplank
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Zo nw en dan maakt het leven een vriendelijk
gebaar en schenkt onverwachte meevallertjes; ons
gebeurde dat, toen we een plotselinge uitnodiging
ontvingen om voor een v¡eekend mee te gaan

naar Konya.
FIet was droog seizoen, v/ar zeggeî wil, dat de

wegen dik en dik onder het srof zaten, zo erg
zelfs, dat we nu en dan, als een tegenligger was

gepasseerd, moesten stoppen om de stofwollçen
te laten optrekken. De weg was volkomen vlak,
de velden schenen dor en kaal, met hier en daar
een paar bomen en men .vraagt zich af hoe de

schapen, geiten en koeien die men in kudden
overal tegenkomt, voldoende voedsel kunnen vin-
den niet alleen om zìchzell te voeden, maar om
nog melk te geven ook. Op regelmatige afstanden
langs de weg ziet men ouderwetse waterputten en

dicht daarbij onderkomens voor de nacht, die
nog dateren uit de tijd, toen kooplui met hun
kameelkaravanen dagenlang onderweg waren van
de ene plaats naar de andere en bescherming
rnoesten hebben voor de dikwijls zeer koude
nachten.

De boerenmensen die hier en daar op het land
bezig zijn, zijn btjzonder hartelijk. Midden op
het veld is een ijverige vrouw bezig wol te spin-
nen. Dat gâat heel primitief, maar de resultaten
zljn zeer goed. In haar hand houdc de vrouw een

plukje ruwe wol en in de andere een soort hou-
ten stâaf, waaromheen de wol wordt opgedraaid.
Op haar knie brengt zij de staaf aan het draaien
en laat hem daarna los bungelen; terwijl de staaf
draait vormt de vrouw uit het plukje wol snel

een lange draad, die daarna wordt opgewonden.
Natuurlijk moesten we het ook proberen, want
zclf hebben we in Nederland gedurende de oor-
log heel wat vlokjes wol omgezet in draden waar-
van uiteindelijk warme kledingstukken werden
gemaakt, Maar zo gemakkelijk als het lijkc is

deze Turkse methode niet en na enkele pogingen
moesten we het opgeven, onder grote hilariteit
van de toeschouwers.
Laat waren s¡e v/eggegâan en nog maar de helft
van het traject was afgelegd toen de zon haar
plannen kenbaar maakte om te verdwijnen. In
het licht van die ondergaande zon maakten we
een schouwspel mee, dat we niet licht zullen ver-
geten. Buiten was het doodstil. Alleen uit de

verte klonk opwindend tromgeroffel uit eendorp,
waar een religieus feest werd gevierd. Bloedrood
was de hemel en langzaam werd de aarde donker.
En daar tegen die rode avondlucht kwamen ze

aangelopen, honderden, duizenden koeien en buf-

fels en een enkel paard, in een trage, haastloze
tred op v/eg naar de stallen. Ze kwamen recht
op ons af en schenen niet het minst geërgerd of
geïmponeerd dat ze voor ons moesten uitwijken.
Intussen was het tromgeroffel opgehouden en zo
'was er niets te horen dan het doffe stampen van
die duizenden hoeven. Tot aan de verre horizon
niets dan dieren en geen ander geluid dan hun
lome tred. \Øe hielden de adem in en stonden
doodsdl. FIet maakte een diepe indruk op ons,
een indruk van grootsheid en tegelijk ook van
intense verlatenheid. De wijde wereld om ons
heen, en dan die duizenden onverstoorbaar voorr-
stappende beesten en wij ertussen in, onbelangrijk
met ons kleine getal.
Men vertelde ons, dat er in de Anatolische dor-
pen boeren wonen in onaanzienlijke lemen hut-
ten, die dikwijls eigenaars zijn van honderden,
soms zelfs van duizenden runderen.
Tegen negenen bereikten we eindelijk Konya, het
oude Ikonium, hoofdstad van her Selsjukkenrijk
van weleer. Het 'beste' hotel was vol, het op-
één-na-beste ook en zo belandden we in het op-
twee-na-beste, waarbij het woord beste dan nog
zeer relaàel genomen moet worden. Aan het
eind van de 'gelagkamer' bevond zich de enige
s'astafel van het logemenr, die kennelijk fungeer-
de als 'badkamer'. Ieder die zich voor het slapen
gaan wilde verfrissen, moesr dat doen met alle
kleren aan, wat er dus op neer kwam, dat alleen
de handen en een partje van het gezicht konden
v¡orden gewassen. Als U nu weet dat wij uren
onderweg waren gev/eest op een spookwarme,
stoffige v/eg en dat we met blote benen in de

schoenen door het stof hadden gewaad, dan kunt
U begrijpen, met welke gevoelens we deze was-
partij gadesloegen. \Øij besloten om koste war het
koste toch onze onderdanen grondig te reinigen,
maar hierbij z^t het nogal nauwe costuum in de

vreg. Enfin, ten slotte laat je dan de mensen voor
wal ze zijn, waarmee ik maar wil zeggen, dat we
niet al te stoffig in bed zijn gestapt.

Overigens zou het jammer geweest zijn, want stelt
U zich het feest voor... we kregen schone
lakens. Ongehoorde luxe! Ondertussen was de

baas ijverig als een 'lyts baeske' bezig de schone
lakens op de dekens te naaien! Dat is hier alge-
meen de gewoonte eî op zichzelf zeker geen

gekke. Het verhindert dat 's nachts, als het laken
weg mocht glijden, de minder frisse dekens een

aanslag op 's mensen welzijn doen. Maar vraagt
U niet hoe dikwijls met deze methode de lakens
worden omgewisseld... 

J.NUBÉ
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w(r/. tioeN ,r./e /¡t.o-srs in h'¿r,'t't

u¡ti(,¿¡;¡1:it:

'Met de motor naar Zuid-Limburg' zegt de een,

'en onderweg slapen bij de boeren'.'Zeilen' ver-
telt de ander. 'Naar Frankrijk natuurlijk' zegt een

derde. 'Thuisblijven, en doen waar ik zin in heb'
zegt de vierde.
\Øaarom zouden we aan dit onderwerp niet een

zuiver-onwetenschappelijk onderzoek wijden? Dat
clachten wij, toen met het vaorjaar de vakantie-
plannen uit hun winterslaap ontwaahten.
De ondervraagde rr.to-ers bleken te verdelen in
tì¡¡ee groepen, respectievelijk met voorkeur voor:
a. een rustige vakantie (motto: in de zon liggen

en blijven liggen);
b. een vakantie vol actie (motto: ik houd niet van

stilzitten).
Tussen de twee uitersten van strand (slapen) en

trekken (sjouwen) liggen vele variaties.
Zetlen in Friesland b.v. kàn een heel wat rustiger
bezigheid zijn dan diepzeeduiken in de Middel-
landse Zee, maar wie garandeert ons dat? FIet
kan heus behoorlijk waaien op de Friese meren.
Een moeilijkheid, die daarbtj niet onderschat mâg
worden, was het bepalen van de verhouding tus-
sen geestelijke en lichamelijke activiteit. Veertien
dagen Veluwe klinkt erg kalm. Maar wie zal het
meeste doen: de aardappels schillende en zijn
kroost vermakende echtgenoot, of de man, die er
elke dag op uittrekt met een vogelboek in zijn
zakì
Men beweert tegenwoordig, dat alle Nederlanders
met vahantie tte,ar het buitenland willen enlof
gaan. Geloof het niet, lezer, want het is niet
waar. \Øij kennen een TNo-er, die voor zakelijke
doeleinden naar Italië moet deze zomer. Hij keert
na sluiting van het congres onmiddellijk huis-
waarts, om met vakantie te gaan na r..... de

Veluwe. Omclat hij daar meer zin in heeft. Zo
heeft ieder zijn eigen wijze van vakantie vieren.
De waarheid, dat het in de vakantie gaat om
ontspanning, is tot zeer velen doorgedrongen.
Zaals de zaken op het ogenblik staan, kunnen
niet alle resultaten van onderzoek thans reeds

worden vrijgegeven.
Vel mogen wij U in tabelvorm een staalkaart
voorleggen van vakantiegeneugten. Misschien
herkent IJ de uwe. Nog één opmerking: het
overschrijden van de landgrens is op generlei
vrljze te correleren met het bereiken van een

salarisgrens.
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Nartm Rcisdor:i

It:rliê

Iìriclse NIatis
Parijs
Italië
Nijmi:gerr

Rr vrÈra
Hicr en clairr heer¡
ßelgiö: Arclerrrrerr
Duirsland

Oosten ríjk
1Vl a¿rrrr
Ir al ijs
Italië
Delfr, Nijrtegerr

Zr.itsella n d

Parijs, fofalserlle,
Nice

V,:t,uoet ni.dd¿l

Bcstcl a u tr,

¿\urobus

A utct

Bus
fl ro n¡ {ier r^

Bus

Liftend
'frei n

'["rein

^uto

V cr¡t¿¡ c grg¿?rE¡r-t

Zelf kohelr, slapen irr clc'auto eri rverphengcl mee, r,eel ziel
en hct tocLr lui iLanlcggcn.
Ëen rveeh lang zeilerr (zcilschool),
T'nlnder.iro'rstraties ge\.en. Excursies, diners, ier'stavond.
. .. rls ellt jaar'. I{obb1': kcrkcn bcki.jhen.
Fietsen door de bosserr en zwerlrrnerl in het operrlrrchtl¡ad r

l¡ruin t. r tt¡lturtrcrt.
l{uis gehLrr:r'd.'We cloer', alléc(rr rv¿al *.e zin in l¡ebberr'.
Zo nu en clan eerr c1ag.

l(anrp. Vool het eerst naar het Llrirenlaricl.
'-l'rvce t¡aaì cen rvc'ek. De r.¡eekends bij r.rou w err kinderen op
de Vcluvc. z-ijn eigc;rlijl< ook vak;rntie
\/oetrocht c{ool' het l(arrverrdelgebergrc.
L:ìn pensior.r o1"in een huisje (z-elf koher) ;elke dagindebosser.
l(ampc:'en evcn []uirerl Pali.js; Parijs te \¡oeL doorkruisen.
Nu naal het Lago .&laggiore. VandcÌen crr .lui zi.jn,
Þ.crse thuisblijven en uitgaan rret kineleren err kleinkindererr.
Dan farnilie l¡ezocken,
Chalôt in Bemer' Obe lland. \/eel s.andeìcn en voor¡l : r ecl
lotograferen, liefst in ltlcurerr.
Or.rderwcg k;rnrperen, zelf voor hc't eteu zorgen. 2000 km in
l5 tlaeen.
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TIP S VOOR VAKAT,{TI EF OTO'S

Aan het verzoek dat mij door de redactie van
ons personeelsorgaan werd gedaan om voor de
vacantie een artikel te wijden aan vakantiefoto-
tips, wil ik met plezier voldoen.
Ik zou willen beginnen mer enkele algemene raad-
gevingen.

1. Neem nooit een camera mee, indien U zich
met het gebruik daarvan nog niet vertrouwd
hebt gemaakt. Koopt U korte tijd voor de
reis een nieuw apparaaf, oefen dan met een
film, desnoods een goedkope, zodat U althans
geen technische moeilijkheden zult ondervin-
den. Indien verhrijgbaar kan dit eventueel ook
met een dummy (dus een oude onbruikbare
film) gebeuren.

2. Neem een statief en een draadontspanner mee
op reis. Erg gemakkelijk in dit opzicht zijn ð,e

momenteel verkrijgbare klem-statieven die
overal op- en aangeschroefd kunnen v¿orden.
Het gebruik hiervan veroorlooft U onder
slechte lichtomsrandigheden, lange belich-
tingstijden. Bovendien worden de scherpste
opnamen op statief gemaakt. Belichtingstijden
van 1/50 sec en langer 'uir de hand' kunnen
slechts weinigen zich trillingsvrij veroorloven.
Zell houd ik mij altijd aan l/1.00 sec of kor-
cer. Gebruikers van een box met een vasre

tijd van ca, 7130 sec moeren dus vooral be-
dacht zijn op een volkomen srilhouden van
het toestel. Druk nier op de sluiter als op een

bel. Onvermijdelijk kanrelt dan het toestel.
3. Vergeet uw zonnekap niet. Hierdoor ver-

mijdt U storende lichtreflexen in uw objec-
tief. Een zonnekap beschermt bovendien de
lens tegen regen enz. Uw foto's winnen aan
brillance.

4. Heeft lJ een flitsapparaat? Neem het ding
mee. Vele leuke reisherinneringen werden
's avonds met flitslicht vastgelegd.

5. Neem filters mee, in ieder geval een geel-
filter, te gebruiken voor o.a. het verkrijgen
van mooie wolkenpartijen.

6. Fotografeer die objecten die werkelijk van
waarde zijn. Maak geen prentbriefkaarten, die
kunt U beter kopen. Fotograferen is schrijven
met licht. Zoek clus naar de juiste lichtval.
Bekijk een oud romantisch geveltje eens op
verschillende tijden van de dag. U zult be-
merken dat een mooi zacht strijklicht (van
opzij invallend licht) uv/ opname aantrekke-
lijker maakt.

7. Let bij landschapopnamen op een juiste voor-
grondvulling. Een vergezicht zonder voor-
grond geeft vrijwel altijd een vlakke dode in-
druk. Neem bijvoorbeeld een boom mer over-
buigende tak links of rechts in de voorgrond
op. Door sterk diafragmeren kunr U bereiken
dat zowel voor- als achtergrond scherp wor-
den weergegeven. In ieder geval moet IJ er-
voor zorgen dat de voorgrond scherp is. Ge-
bruikt U personen als voorgrondvulling, laat
ze dan alsjeblieft niet in de lens kijken. In dar

geval is de dierentuin een geschikter objecr.
8. \Øilt U cletails opnemen, ga dan zo dicht

mogelijk naar uw object, zodat alleen her ge-

deelte waar het om gaat op de opname komt.
9. Neemt IJ personen op, wat vooral in het

buitenland vaak inreressanr kan zijn, zorg dan
zo mogelijk voor een rusrige achtergrond, en
fleem ze in actie, bij hun werk of zoiets, maar
vooral in hun eigen omgeving.

L0.Zorg dat dc horizon ook horizontaal loopt,
cn vooral niet in het midden. \Øilt U de na-
druk op de voorgrond leggen, dan moet de
horizon op 113 van bovenaf geplaarst worden,
indien de lucht hoofdzaak is, dan de horizon
op 1/3 van onderaf.



Nu in het bovenstaande getracht is in het kort
enkele belangrijke algemene punren aan re geven,
is het wel aardig wanneer we eens een kijkje gaan
nemen in die landen die voor velen het doel van
hun vakantie zijn, namelijk Oostenrijk, Zwitser-
land en Italië.

\Øat Oostenrijk en Zwitserland voor ons foto_
grafen zo geliefd maakt is het feit, dat ð,e d,aar
voorkomende landschappen, de architectuur en
bovenal de inwoners zo fotogeniek zijn.
Landschappen en meercjes zrjn op gemiddelde
hoogte in de zomer vaak nevelig op verre af-
stand. De nevelsluiers kunt U opheffen door ge-
bruik van een geel, geelgroen en in extreme ge-
vallen van een oranjefilter.
De gunstigste tijd voor opnemen ligt hier vóór Il
uur 's morgens of na 2 uur 's middags bij zijlicht
of zwak tegenlicht (zonnekap gebruiken).
Vooral voor Zuid-Zwitserland is bij helderblauwe
hemel het gebruik van een licht geelfilte r aa.î ï.e

bevelen, Aangezien de schaduwparrilen hier rijke-
lijk donker zijn, is belichten op deze schaduw-
p^rtijeî, om hierin nog voldoende tekening te
krijgen, van belang, Past U vooral op dar U
bruingebrande personen niet opneemt met een
geelfilter. Bij klimtochren, voorzover deze boven
1500 à 2000 m reiken, is een ultraviolet filter
noodzakelijk. Vooral hier is het gebruik van zij-
licht of tegenlicht i.v.m. de plastische weergave

^an 
Te bevelen. Onscherpte door de op d,eze

hoogte vaak voorkomende rrillende hete lucht
is nier te vermijden. Daar de inspanning van het
klimmen een minder trillingsvrije lichaamstoe-
stand in de hand werkt, moer hier zo mogelijk
vooral geen langere belichtingstijd dan 1/1OO sec
gebruikt worden (of statief),
Vilt U de indrukwekkende groocte van het berg-
landschap voldoende rct zijn recht doen komen,
dan dient U in het beeld ter vergelijking een
levend vrezen re betrekken. Yaak zal door de
grote rempereruurverschillen uw. objectief of
filter beslaan. Opgelet, niet oppoetsen, maar even
geduld, het verdwijnt vanzell. Opnamen mer be-
slagen lens geven grote onscherpte. Vergeet voor-
al niet eens een opname 's avonds in een 'Gasthof,
te maken. Yaak heerst daar een bijzondere sfeer,
die U zich later juist aan de hand van de ge-
maakte opnamen met plezier zult herinneren.
Italie is een onuitpurtelijke bron voor goede op_
namen. Met uitzondering van enkele historische
plaatsen (Forum Romanum o.a.) waar men geen
opnâmen op srâtief mag maken, tenzij IJ vooraf
van de overheid toestemming hebt gekregen,

kunt U onbeperkt uw gang gaan. Denkt IJ eraan,
vele musea, kerken en andere openbare gebouv¡en
zijn op zondag gesloten. FIet aantrekkelijke van
Italië (voor de toerist) is wel de omstandigheid
dat het familieleven zich voornamelijk op straat
afspeelt. Het is merkwaardig hoe weinig juist de
hier volop voorhanden ziþde onderwerpen ge-
fotografeerd worden. Toch zult U juist hier het
harakter van dic land treffen. Bovendien nemen
Italianen U het fotograferen niet kwalijk, \Øel
zal het voorkomen dat het onmogelijk is, vrou-
wen en vooral jonge meisjes te fotograferen.
Tot slot nog enkele algemene opmerkingen. Velen
menen dat in zuidelijk gelegen landen het gebruik
van een belichtingsmeter i.v.m. het rijkelijke licht
overbodig is. Niets is minder waar. Vooral de
middagtijd van 11 uur tor 14 uur geeft moeilijk-
heden door de felle conrrasren. Ffetgeen echter
niet wil zegger.L, dat per se een merer gebruikr
moet worden. De routine spreekt hier een woord-
je mee. Als standaardbelichtingstijd adviseer ik
l/250 sec bij diafragma 8, in de schaduw 1/1OO
sec. bij 5,6, bij een filmsnelheid van 17 ll}" Djn.
De moderne film met zrjn grote belichtingsspeel-
ruimte nivelleert gelukkig vele foutieve belich-
tingen.
Ik hoop dat de raadgevingen die U in het boven-
staande zþ gegeven erroe mogen bijdragen, dat
U op de eerstvolgende rNo-forowedstrijd een
goed figuur zult slaan.
Laat ik besluiten mer de volgende raad. Voordat
U op reis gaar moer U uw bagage en geld bij
elkaar leggen, Neem dan van de bagage de helft
en verdubbel het geld. Films zijn echter geen
bagage, daarvan kan men nauwelijks te veel mee-
nemen.

Succes op uw vakantiefotojacht. .\ø. A. IALTNG
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De oplossing van puzzel nr. 70

luidt:
jubileum rNo : 1'4036542789
Van oplossing nr. l1 geven wij
één willekeurige oplossing als

voorbeeld:
juk

zvr'efm
big
pont

schuld
vijf

De prilzen in de directe klasse

en in de puntenklasse kunnen
wij door omstandigheden pas

in het augustusnummer ver-
melclen.

Ptzzel nr. 72

Van vele zijden kregen wij het
verzoek ook eens een krypto-
gram te plaatsen. Deze vorm
van kruiswoordpuzzel wordt
door velen verguisd, mâar
daartegenover door anderen als

de hoogste vorm van puzzel-
genot beschouwd. Onder het
motto 'voor elk wat wils' nu
eens een niet te moeilijk kryP-
togram. In de toekomst zullen
wij wel eens een moeilijker ge-

val in elkaar zetten. Voor hen
die zich nog nooit met deze

vorm van przzelen hebben be-

ziggehouden volgen hier enkele

voorbeelden.
Gevraagd wordt een woord
van 4 letters dat aan de vol-
gende omschrijving voldoet:
'In het kladden zit goede Oud-
ijslandse literatuur'. Velnu, het
zit inderdaad in 'kladden', na-
melijk 'Edda'. Iets minder dui-

delijk is het _volgende ..voor-
beeld. 'Deze scheut in mijn rug
komt uit een bepaald punt'.
Hct is 'heup' uit 'scheut' en
'punt'.
Vocr het volgende voorbeeld
heeft U vr'eer een andere her-
senkronkel nodig. Gevraagd
r¿ordt een woord van 3 letters
uit: 'Yoor de schepelingen om
aan te eten, maar geen sterve-
ling moge erin gran'. \Øarcn
de vorige voorbeelden nog
enigszins verwant aan een ana-
gram, hier zult U de betreffen-
de letters tevergeefs zoeken.
F{c! antwoord luidc 'bak'. Dit
woord voldoet aan beide om-
schrijvingen.
Voor de goede oplossing ont-
vangt U 25 punten. Inzendin-
gen moeren uiterlijk 15 juli
binnen zijn.

Horizontaal
1. Bij rNo heeft ie 't duurste
lint van de koe laten keuren
(1 4).
7. De vorst van Haiderabad
houdt een inzameling (5).
8. Hij keek op zijn leven terug
maar zag niet veel (5).

9. Monsieur le président eet ijs

zonder thee in zijn huis (6).

12. Zoils Ann met het voor-
malige Latijn verbonden is (5).

14. Als Sinterklaas spreekt
moet je stil zijn (2).
15. Zrj betalen met kronen (5).

17. Ir. Fetter houdt veel van
een ijsco, als het maar niet
vriest (2).
18. Men kan rNo o.i. niet los

zien van speurwerk (5).
20. ik kook de groente maar
half, daar gaat men in Enge-
land mee accoord (2).
2l.Dit gebruiken de lui na het
scheren (5).
22. Leg die lus toch niet ver-
keerd, domoor! (3).
23. Kunt U rijst koken terwijl
U breit? (3).
24. Zwemr er bot in Arnhem?
(s).
25. Ee¡ raar gezicht, die es in
de tuin (5).

P U Z Z tit,llo {l KJ b 26. FIet dieet van Oma bevat
veel kiezel (B).

27, Dtt Friese watertje stroomt
in áe zee (2).
28. N komt een letter te i<ort
(2).
29. Wie heeft de hik? (2).
31. Ton kan in Zwitserland
zijn (6).
34. Een gram minder dan een

mug (2),
35. Ka zorgt bij TNo voor thee
op de top van het huis (3).

37. Deze vorst kan heel streng
regeren (3).
38. Het crl gaf het hele Per-
soneel taart, maar zonder thee,
een mooie geste (6).

39. Deze stroolç is gereserveerd
voor de jeugd (6).
Verticaal
1. rNo wint grond, maar 't is

geen loterij (14).
2. lHoe vaak heeft hij zijn do
nu al vals gezongen (5).

3. Deze plant smaakt zuur,
smaakte hij vroeger naar rum?
( 5).
4. Electrisch geladen deeltjes in
een Engelse samenstelling (5).

5. Het vee heeft een uier, de

vogel niet (5).

6. Naar zo'n instelling talen wij
bij rNo niet(14).
10. Bij de co houdt men ven
koude (4).

11. Achter de deur staat geen

beste kost (4).

13. Met spoed heeft ie dit ver-
haal er ingelast (7).

16. Kapitein Nemo trok een

lijn (7).

19. 't Uniformjasje was enig
(5).

27. Yan een kras middel had
Ka te veel gebruikt (6)'

30. Het is oké, maar vrij stom
(3 ).
32. Sara zag geen es groeien
bij deze rivier (3).

33. Rook is er eveneens te veel
(3 ).
34. Je som is verkeerd, je

plantkunde is beter (3).

36. Lan dit besluit valt niet te
knibbelen (2).

37. De bokser is niet bepaald
oké (z).


