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Ik zie, ik zie,
a aa

w at fl nlet zret

VersLag pan de feestavond, gegeven door de personeelsvereniging

K u n s t s t o t' f e nin s t ì tøwt-C e n t r aal Lab or at o r i utt t er gele ge nb e id p an b e t

11-jarig bestaan van bet Kønststot't'eninstituut rNo oP 28 sept.'56.

Gelukkig dat geen enkele kri-
ticus in het bezit is van een

absolute norm om kunstuitin-
gen te beoordelen. .Als ik mij
dus bevooroordeeld v'eet t.o.v.
Ce vertolking van Noel Co-
wards 'Blythe Spirit' dan val
ik niet uit het koor der nor-
male kritici, omdat kritici nu
eenmaal nooit lOOo/o objectief
zljn, tl schijnen velen zich dat
niet te realiseren.
Geruime tijd geleden heb ik
het zelfde stuk als film zowel
als toneelstuk gezien. Natuur-
Iijk heeft de ciid wel wat in-

drukken vervaagd, doch voor-
zover ik me herinner heb ik
me destijds zeker niet meer ge-

amuseerd dan nu.
Kleine ongelukjes zoals een

licht dat uitgaat op het ver-
keerde moment etc. geven, als

ze sporadisch optreden, een

zekere charme aan amateurop-
voeringen. En 'Ik zre, ìk zie,
wat jij niet zier', zoals de Ne-
derlandse vertaling luidde, kon
d¿n ook met genoegen worden
bekeken.
Nu zegt men altijd dat - spe-

ciaal met amateurs - een goede

opvoering de verdienste is van
de regisseur, rnazr d¡zr kom je
er niet mee. Niet alleen was

iedereen rolvast, maar de uit te
beelden personages werden
over het algemeen niet maar
gespeeld doch werkelijk be-
leefd.
Dit is m.i. Yoor amateurs een

prestatie. Namen te noemen in
dit verband is onjuist. Of de

een nu beter speelt dan de an-
der doet niet ter zake, het ge-

heel was zeer goed en na de

vele society stukken, die tot op
heden ten tonele werden ge-
bracht, was dit stuk een wel-
kome afwisseling en ook voor
regelmatige schouwburgbezoe-
kers een genoegen.
Het is jammer dat alle tijd en

moeite aan de voorbereiding

á.nv!iq 19 45 uur . d[ Þrosr!ûñà l'ilc¡¡ boû¡ôsrbewÙi

besteed, slechts één opvoertng
tot resultaat hebben. Er zou-
den mogelijkheden geschaPen

moeten worden, dat ook ande-
re TNo-ers dit stuk van Per-
soneelsactiviteit van cL en KI

kunnen aanschouwen.
De voorzitter van de perso-
neelsvereniging KI-cL dankte
de spelers hartelijk voor het
genotene.
Daarbij sloten zich aan de ver-
tegenwoordigers van de Perso-
neelsverenigingen Elastica (ns)

van het Floofdkantoor en de

voorzitter van de personeels-
vereniging van het vezelinsti-
tuut.
Eerst genoemcle drukte zijn
dank behalve in woorden ook
uit in de vorm van kleurige
ruikers, terwijl de tweede zijn
dank verpakte in een prachtige
schaal fruit om de droge kelen
van de spelers weer wat oP Peil
te brengen.
Een 'geanimeerd bal' zoals de

geijkte term blijkbaar luidt
met muziek van 'The Boun-
cers' gaf de door het toneel-
stuk ontstane plezierige stem-
ming gelegenheid voort te

\ø. c. BUS
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Hoe zoudt U oordelen over de
moeder die de kinderwagen mer
haar kind erin midden op de
nieuwe straatweg van Utrecht
naar Amsterdam zou neerzet-
ten? Dat oordeel z,ou niet mals
zijn, daaraan valt niet te twij-
felen. Maar is het eigenlijk niet
precies hetzelfde of men dat
doet, of dat men zo zorgeloos
omspringt met vergif, dat een
kind er het slachroffer van
wordt? Ik moest hieraan den-
ken toen ik enkele weken ge-
leden bij een kindje werd ge-
roepen, dat in een onbewaakt
ogenblik een slok had genomen
uit de fles tonicum, die de moe-
der op voorschrift van haar
dokter moest gebruiken. Het
kind had gelukkig slechts een
lichte strychnine-vergiftiging en
is er weer bovenop gekomen
maar het had ook anders kun-
nen aflopen. Er bestaat een
tijdschrift, dat zich uitsluitend
bezighoudt met vergiftigingsge-
vallen. Ik kan IJ verzekeren,
dat dat trieste lectuur is. Er

worden mannen en vrouwen in
beschreven, die sterven aan het
door slordigheid innemen van
o.a. meubellak, politoervloei-
stof en kunstmest. Maar de
h'oof dschotel wordt gevormd
door vergiftigingsgevallen bij
kinderen, die een of ander fles-
je met vloeistof of doosje met
tabletten in handen hebben ge-
kregen en slachtoffer zijn ge-
w,orden van hun natuurlijke
drang de v/ereld re onrdekken.
Steeds weer leest men van kin-
deren, die ernsrig ziek zijn ge-
worden of sterven door het in-
nemen van slaaptabletten,
wormkoekjes e.d. Maar niet al-
leen medicijnen zrjn in dit op-
zicht gevaarlijk. Gevaarlijker
nog zijn stoffen die dageliiks iî
de huishouding worden ge-
bruikt. Al cleze dingen hebben
één factor gemeen, namelijk de
verregaande zorgeloosheid en
onverantwoordelijke slordig-
heid waarmee men met genees-
middelen en andere vergilten
omspringt. Andere vergiften is

hier de juiste uitdrukking, om-
dat men goed moet beseffen,
dat vrijwel elk geneesmiddel
vergif is, dat als het niet op de
juiste manier, op de juiste tijd
en door de juiste persoon wordt
ingenomen, ernsrige schade kan
aanrichten. Een drankje voor
moeder is alleen voor haar ge-
schikt; de hoeveelheid werk-
zame srof die het bevat is in
verband met haar leeftijd en
haar gewicht voorgeschreven en
die hoeveelheid is veel re groot
voor haar kind. Maar dat kind
ziet moeder het drankje inne-
men en wil het ook graag eens
proeven. Als het kind daarvoor
de kans krrjgt, zaI het misschien
een slokje uit de fles nemen.
Gevaarlijk zijn ook de tablet-
ten, die in sommige gevallen
door de fabrikant in een zo
smakelijk mogelijke uitvoering
zijn gemaakt; vaak voorzien
van een laagje suiker en een
zacht kleurtje. Het kind ziet er
een snoepje in en de rest kun-
nen we iedere maand in het
eerdergenoemde tijdschrift le-
zen. Her. allergevaarhjkste zijn
de stoffen die normaal in het
huishouden worden gebruikt.
Als U één keer een kind hebt
gezien, dat door het drinken
van lysol of bleekwat er zijn
slokdarm voor altijd heeft ver-
woest, zult U er zeker aan den-
ken dergelijke uirersr govaar-
lijke spullen op de bovenste
plank van een afsluitbare kast
te zetten. Stoffen die giftig zijn
moeten worden bewaard in do-
zen of flessen met een etiket
erop en goed worden opge-
borgen. Op het moment dat U
het in de kast zet weer lJ r/ar
er in zit, maar als U het na een
half jaar met de schoonmaak in
handen krijgt heeft IJ er vaak



5 clecernber

5 december, geachte lezers en lezeressen, rs
niet ver meer en nu reeds maakt U wellicht
plannen om uw kinderen en familieleden te
verrassen op deze dag. Velk een voldoening
geeft het U, als U op sinterklaasavond de

spanning en de vreugde van de kindergezich-
ten kunt lezen.
Maar bij het maken van uw plannen zou ik
U willen vragen, ook eens te denken aan
de maatschappelijk of lichamelijk misdeelde
kinderen die, terwijl U feest viert, in inrich-
tingen, gestichten of tehuizen de komst van
de goede Sint verwachten. Zal hij iets kunnen
brengen voor deze kinderen, die van allerlei
omstandigheden buiten hun schuld dupe ge-

worden zijn?
ltsret gezamenlijk personeel van het Centraal
Technisch Instituut rNo en de Octrooiafdeling
te Den Haag heeft zich
leden deze vraag gesteld
de antwoord gevonden: e

Speelgoedactie (voor all t

de v¡nR wordt georganiseerd. Deze centrale
speelgoedactie heeft in de afgelopen jaren al
zoveel bekendheid verworven, dat een nadere
toelichting wel overbodig geacht mag worden.
Ondergetekende is evenwel graag bereid U de

weg tev/ijzen, hoe U gezamenlijk hieraan kunt
medewerken.

\{¡. J. KRAMER

crI-TNo, Den Flaag
Tel. 01 700 - 777830

geen flauwe notie meer van als

U het niet op het etiket kunt
lezen. FIet is een zuinigheid die

de wijsheid bedriegt, medicijn-
resten te bewaren, temeer om-
dat de meeste toch bederven.
Bovendien bestaat de kans, dat
de vlo,eisto{ voor een deel ver-
dampt en dat daardoor een

sterkere oplossing ontstaat dan

de oorspronkelijke; het is dan

niet alleen eeî ge\Íaar voor uw
kinderen maar ook voor Uzelf'
Ook met het weggooien van

medicijnen, vooral tabletten,
moet men ulterst voorzíchtig
zijn. Men kan nooit weten hoe

ze toch nog op een of andere
wijze in kinderhanden terecht-
komen. FIet beste zou U ze

naar de apotheek terug kunnen
brengen.
Geen moeder zou het in haar
hoofd halen om haar kinder-
wagen met kostbare inhoud oP

een drukke verkeersweg te zer-
ten en niemand zal een scherP

vleesmes binnen het bereik van

een kinderhand leggen, maar
duizenden springen met bleek-
vr'ater om of het limonade is en

laten tabletten slingeren of het
pepermunten zijn. Alsof er al
niet genoeg narigheid in de we-
reld isl

G. C, SOETERS, ARTS.

Clicbé's welwillend at'gestaan

door het Veiligheidsinstittrut te
Amsterdam.
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PISA
Als men in Pisa aan het einde van de Via
Roma de Piazza del Duomo opdraait, staat
daar plotseling de scheve toren of Campanile
voor IJ. Zelfs nadat U in Florence de toren
van het Palazzo Vecchio of in Rome de Sint
Pieter hebt gezien, zal hier op dit plein uw
onderlip enige centimeters zakken van ver-
6azing. Hier geen opeengedrongen facaden
met meesterlijke beeldhouwwerken, geen ma-
jestueuze grafmonumenten, maar een toren die
hoger en mooier is dan U zich had voorgesteld
en die vooral ook schever staat dan IJ voor
mogelijk had gehouden. Aan het einde van
een prachtig groen grasveld - zo groen als U
er in Italië in augustus maar weinig zult zíen
- rijst de volkomen gave, uit 1350 daterende
Campanile uit de grond op. Het bleke mar-
mer zíet er uit alsof het juist uit een verkwik-
kend sopje komt en als U door de wimpers
van uw ogen kijkt, kunt U zich voorstellen
dat zó de top van een koninklijke huwelijks-
taart eruit zou kunnen zien. De grote klokken
zwijgen al jarenlang. Te gevaarlijk menen de

ingenieurs, die niet de opdracht hebben om de
toren recht te zetten, maar wel nauwkeurig de
bewegingen er van registreren. Nog schijnt de
verzakking voort te gaar') maar niettemin, de
toeristen bestijgen met een gerust hart de 294
treden en leunen over de balustrade van de
ruim 4,30 m wijkende top! Uit economisch
oogpunt zou het instorten van de toren yoor
de stad en overigens ook voor het plaatselijke
toeristenbureau funeste gevolgen kunnen heb-
ben. Voor het Ufficio Informationi Turis-
tische di Pisa om meer dan een reden. De
wrange speling van het noodlot wil, dat dit
bureau op de hoek van het plein nog juist
binnen de 'actieradius' van de toren staat en
zodoende een goede kans maakt, gelijk met de
imposante 'broodheer' vernietigd te worden.
Hoe belangrijk deze 54,5 m hoge toren voor
Pisa ook is, geloof niet dat de 'Pisanaren' na
het ontwaken uit hun slaap zich 's morgens
eerst overtuigen of de toren er nog staat.
Hoogstens zal af en toe in de gemeenteraads-
vergadering eens een plan besproken worden
om instorting te voorkomen. Een plan dat nog-
a\ opzien baarde zat als volgt in elkaar.



Onder het zwaartepunt van de toren (af6. 2)

zou een zware betonnen as met dwarsliggers
(a en b) aangebracht moeten worden, die op
de beide fundamenten (c en d) zouden moeten
rusten. Aan het fundament zou verder een

arm (e) moeten worden aangebracht, die weer
op het fundament (f) zou komen te rusten.

Deze min of meer elastische uitgevoerde arm,

zov dan de trillingsstoten moeten opvangen
bij het luiden van de klokken en overigens

ook een verdere verschuiving van het zwaar-
tePunt door
tegenhouden
treerde zijn
boom. Aan
gestage wind steeds doorbuigt, vormt hij bij-
lond"t zware wortels met lange uitlopers' die
de uitslag moet opvangen. Deze wortels nu
vergeleek de ingenieur met de door hem ge-

projecteerde arm (e).

Het is wellicht interessant te vermelden, dat
ook onze collega's van de rro (voluit: Tech-

'ALs ile dit plaatie beb gemaaht,
mag je hem loslaten'

nisch-Physische Dienst rNo en rH) - U zou en

soms eens voor mogen lezen Toren Pisa
Duwers - met scheve torens in ons land te
maken hebben gehad en nog hebben. In het
bijzonder betreft dit het meten van de hoek,
waaronder een bepaalde toren scheef staat en

de schommelingen, die hierin kunnen optre-
den. Bij dit soort metingen wordt dan geen

gebruik gemaakt van een touwtje of iets der-
gelijks, waarmee wij de uitslag van de toren
van Pisa hebben gemeten, maar vatT een licht-
straal.
De adviezen, die uit dergelijke metingen
voortkomen, zijn soms nog radicaler dan in
het vermelde geval. Zo heeft de voormalige
werkgroep 'Beton en Staalconstructie TNo'
enige jaren geleden advies uitgebracht inzake
beveiliging van de toren van de Grote Kerk
in Den Haag, hetgeen neerkwam op het slo-
pen van de véél te zware torenspits. Maar
gelukkig voor het uiterlijk is de toren nu .weer

verfraaid met een lichte houten spits.

Naar rechts zijn de
w or te luitlo p er s zw aar d er



Saøl en David.

Víe Rembrand,t ontmoet in z1n werk, wordt
tegenover een wonder gesteld. Men kan zich
verbaze¡ over de kracht en de gloed van zijn
licht, het raadsel, de diepten van zijn door-
schenen schaduwen en de stille pracht, die in
die weelden wordt bewaard. Zijn kleur en de
inéénvloeiing van felle en gedempte, broeien-
de en brandende schakeringen kan men onrle-
den en door benamingen tot het begrip pogen
te brengen, doch zijn lÐezen wordt dan toch
niet geraakr en geenszins gekend. \Øoorden
worden het, die de adem verloren. 26 nadert
men nooit tot het wonder.
ln de ontmoeting met levende mensen schendt
de drift van de tijd, de behaagzucht of de
zelfgenoegzaamheid van de personen alle aan-
dacht voor de ander; althans de opmerkzaam-
heid, die meer ziet dan het masker, de manie-
ren, her kleed en de 'stand'. Voor velen moer
men dan ook nog zeggen, dat de rol die men
speelt, het eigenlijke leven bedekt en ontrrekt.
IJet argeToze treft rrlen nog alléén aan in on-
geschonden kinderen. En daardoor wordr men
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In dit Rembrandt-jaar pLaatsen
øij gaarne het volgende getui-
genis van de diepe indruþ, díe
de auteur oan dit artiþel oan
Rernbrandt's uerk heelt onder-
gaan. De lezers zøllen hun
eigen indrøÞhen er in terwgt,in-
den ot' ze er Aa,n toetsen, en in
beid,e geaallen ze er aan sterþen.

dan geboeid en verblijd, terwijl toch dat kin-
derleven onbewust een eigen geheim vast-
houdt. Vie dat verborgene niet opmerkt, of
in de vaart van het eigenbelang niet kan er-
varen, gaat óók aan Rembrandt voorbij zon-
der inzicht en dus zonder vreugde. Zo ont-
week men hem ook toen hij leefde, omdat hij
niet voor de ijdelheid, die immers leegheid is,
- boog; omdat hij een bliþ had - en die 'blik',
dat'gezicht', dàt'visioen' onthulde. \Øeinigen
verkregen 'contact' met die krachtstroom. En
hij werd dan ook - gelijk toch wel begrijpelijk
is - verguisd en vergeren. Héél lang.
Nu staat zyn naam weer in het middelpunt
van een wereldbelangstelling, en vertegen-
woordigt zijn werk onschatbare waarden. Ge-
vaarlijk!
lü/ie zal zeggen of al het vorsen naar data en
invloeden, ontmoetingen en ervaringen, perio-
den en opvattingen, getuigenis geeftvan liefde
en van wezenlijke kennis! Ook hierin heerst
weer ijdelheid, die groorheid zoekt door hem.
\Wie Rembrandts werk volgt, ziet vóór alles



de beeltenis van velen: huisgenoten, gestalten
uit velerlei 'stand', - zichzelf! De bronnen
spreken van conflicten met opdrachtgevers om
de 'gelijkenis', of, zoals bij de 'Nachtr.ttøcht',
om plaats en aanzien, waarmee men geen

vrede had. Kàn er van een mensengelaat en

van zyn gestalte een 'notariële acte' worden
beschreven, zodat alles aan en in hem (het
betreft immers een LEVEN) wordt genoemd,
aaîgewezen en kenbaar gemaakt? FIet is rus-
teloos gepoogd. De menigte meent, dat de fo-
tografie het probleem opgelost heeft. 't Mocht
wat! Nu nadert Rembrandtzichzelf envelean-
deren. FIet geheim, het onzichtbare, dat in on-
bewust en welbewust leven, gevoelen, denken,
begeren en willen, bestaat en ontwikkelt, wak-
ker is of droomt, zich opent of toesluit, stelt
zich v6ór hem. Dus niet het masker, niet wat
vormen en kleuren, niet de praal van een

aangenomen houding, niet het vergankelijke
ogenblik, maar een bewogen innerlijk. De ge-

schiedenis van een leven ontrolt zich voor
hem. Er is een ontmoeting, een wezenlijk ver-
keer, soms een verheugde begroeting ontstaan;
en daarin gaat de mens, die hij vormt, tn ziin
overplaatsing naar schilderij of tekening over,
øithet ogenblik naar de volkomen levensduur.
De eeuwigheid glanst in de tijd.
Vat grote denkers soms vermochten, wat de

Bijbel volmaakt openbaart, droeg - in alle be-

perktheid van menselijk handelen - de won-
dere begiftiging die Rembrandt verkreeg, in
zijn na-scheppen. Hij droeg die gave en hij
droeg die aan ons over.

De parabel pan de arbeiders in
de uijngaard

Vilt U een treffend onderscheid zien? Ga mee

naar het Flaarlemse Frans Flals-museum. Dat
wordt een verheugend bezoek. IJ ontmoet le-
vende, sterke mensen; zelfbewust en in een

beweging, die vlot en behagelijk geschiedt.
Zwierig en feestelijk gaan zll hun gang en ken-
nen zlj hun plaats en hun houding. Er ztjn er,
Cie Bredero zou hebben aangeroepen:

'Haerlemsche drooge harten nu,
komt toont hier wie ghlj zijt,
wij Amsterdammers tarten IJ
te drincken eens om strijt'

Ze mogen het winnen óók, de sierlijke pron-
kers, de verzadigde, welgestelde feestgangers.

Er zijn ook kloeke, vastberaden mannen bij:
regenten, kooplieden, mannen van gezag en

moed en volharding. 26 waren zt1, d\e het va-
derland groot maakten, vrij en Yol van goed'
Zie er Burgemeester van Loo maar eens oP

aan in de officieren-samenkomst van 1'633, of
Vaandrig Schout op het doekvan 7627.
U hebt een bezoek gebracht bij mannen, die
wat vermochten en die het wisten óók. \Øan-
neer lJ dan ook nog de regentenstukken hebt
gezien, die Hals op z'r.'ouden dag' maakte,
dan hebt U opgemelkt, hoe deze onverzwakte
speurder de vrouwen en mannen in hun ge-

Zelfportret (1629)
4t



'De twee negers'

erfde of nauvielijks verworven waardigheid,
heeft doorzien. De innerlijke leegheid en waan
ligt als een brandmerk op hun wezen. Geen
maskers, doch levende, zielíge mensen. Flier
treft U dan het contrast met Rembrandt. Hem
boeit geen gebaar, geen vergankelijke rol voor
een poserend ogenblik, maar het wezenlijke.
dat onder en in elke handeling en beweging
werkt. Niet de'ziel', het zelt'bewwtzijn, doch
de geest, het Godsbewustzijn, dat een schepsel

innerlijk verlicht.
'De geest des mensen is een lamp van Jahweh'
staat er in het Boek: Spreøþen. Dat ziet men
in Rembrandts mensen.
Paulus, de gezant van Christus, zegt in Athe-
ne voor een gehoor van wijsgeren en levens-
gelukzoekers, dat één van hun dichters - Ara-
tus - gezegd had: 'wij zijn ook van Gods ge-

slacht'. Dàt is het, wat U in Rembrandt treft.
Zijn werk stijgt boven zijn persoon uit. Hij
ziet en verbeeldt de mens; geenszins de mens
die men'schoon' noemt, doch het schepsel, dat
Gods a"d,em in zich heeft. Rembrandt rnoest
wel tot de Bijbel komen. Daar trof hij de
worstelaars, de gegrepenen en gedrevenen, die
God leerden kennen, Hem liefhadden of te-
genstonden. Daar vond hij bovenal: Jezus.
\Øie het Mauritshuis in Den Flaag bezoekt,
treft in een kleine zaal, waar de 'Saul en Da-
vid' hangt, de 'Homerus', Rembrandts broe-
der Adriaan en de twee negers aan. In deze
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gestalten, tn deze levens treft hij alles aan,

wat in deze inleiding tot zijn werk werd ge-

noemd.
Let U eens op die twee negers. Er is geen

lichtval die U treft, geen kleurenpraal. Alléén
de raadselachtige verschijning van twee rnen-
sen uit een ander geslacht. Laten we maar niet
het woord 'ras' noemen, het is zo erg be-

smeurd door de demonische hoogmoed, die
ons eens trachtte te vermoorden. Maar hier is

waarlijk een volstrekt verschillend innerlijk.
U ontkomt niet aan dit mysterie, doch het
beweegtU. En zo moogt ge'KUNST' ervaren.

\ü/ie het Museum Bredius aan de Pinsengracht
in Den Haag bezoekt, komt voor een 'beelte-
nis' van Christus te staen, waarin het tedere,
goddelijke erbarmen leeft. Zó boog Rem-
brandt zich voor FIem, opdat Hij leven zou
in zijn werk.
Vondel, die Rembrandt niet verstond, zei van
een portret dat de schilder van de prediker
Anslo gaf: 'wie Anslo zien wil, moet hem

horen'. Ja, wie Rembrandt kennen wil, moet
hem zien. Niet vluchtig, onrustig, doch aan-

dachtig, begerig naar onderricht.
Hij is zelfs innig en doordrongen van de sdlte
des geestes, wanneer hij, naar de eis van zijn
tijd, uitbundig en hartstochtelijk wordt in be-

weging en beweeglijkheid van figuren. Zln
eigen wezen is: inkeer - enzo leidt hij U in de

stilte, in de schoonheid, in weelden, die ge niet
had vermoed; tot heerlijkheden, die men de

moderne mens wil ontroven.

K ø n s t s c h i I d. e r e n il I ø s t r ai; X;rtHrTì

(De clicbé's werden ter beschiþþing gesteld door
de at'd.Voorlicbting van bet Ministerie øan O' K.
en V/. en de directie van bet Maøritsbøis).

Ds. Cornelìs Anslo (1642)
doo ps ge zind prediÞ.ant
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Helaas zal tk - om U volledig
in te lichten - in deze afleve-
ring een nogal taai onderwerP
moeten behandelen. Ik beloof
IJ echter, dat ik in de volgende
artikelen mij zoveel mogelijk
tot de plantjes en de zegeltjes
zal beperken. Bij het nerz^me-
len van postzegels waarop af-
beeldingen van planten en bloe-
men voorkomen, zullen wij
uiteraard een bepaald systeem

moeren volgen. Velen zullen
over een schoolflora beschikken
en het zou voor de hand iiggen,
dat we volgens de indeling van
een dergelijke uitgave te werk
zouden gaan. Men kan lang en

breed converseren over het te
volgen systeem, maar ik prefe-
reer \Øettstein's Handbuch der
systematischen Botanik 1924.
Dat U dit boek vermoedelijk
niet bezìt is geen bezwaar.
Deze artikelenreeks zal U vol-
doende inlichten om met succes

te verzamelen; tenminste dat
hoop ik. Indien wij -Wettstein

van voren naar achteren door-
werken, dan komen wij na de

enkele zegels met lagere Plan-
ten direct aan cle naaldbomen,
daarna de tzøeezaødlobbigen en

tenslotte de éénzaadlobbigen.
Nu vormen de naaldbomen oP

postzegels voor beginners een

taai struikelblok. Gemakshalve
beginnen we daarom maar ach-
reraatt, nl. met de éénzaadlob-
bigen (Monocotylen). Deze

tweede phase van de onderaf-
deling bedektzadigen (Angìo-
spermae wordt verdeeld in 9

orden, die ieder weer één of
meer families omvatten. Iedere
familie heeft een aanral PIan-
tengeslachten, die weer in soor-
ten zljn verdeeld. In huis-,
tuin- en keukengebruik noemt
men meestal alleen de geslachts-

naam, b.v. Primula. In nauw-
keurigere bepalingen voegt men

er de soortnaam a n toe, b.v.
Primula obconica of Primula
auricula. Tot. zover deze dorre
theorie, die ik volledigheidshal-

ve toch even moest aanstlPPen.

De eerste orde van de monoco-
tylen heet Helobiae; deze orn-
vat uitsluitend water- en moe-
rasplanten. Fliervan heb ik
'raaar één exemplaar kunnen
ontdekken, nl. het Pijlkruid
(Sagittaria sagittifolia). Van de

waterweegbree-achtigen komt
familie 1 (Alismataceae) voor
op Zwitserland nr.513, met
als achtergrond een libelle. De
tweede orde, de Liliiflorae,
heeft heel wat meer vertegen-
woordigers op postzegels. Ge-

zien de nogal wat plaatsruimte
vergende inleiding, bePerken
wij ons tot de onderfamilie A
(Melanthoideae) van de lelie-
achtigen (fam. 1 Liliaceae)'
waartoe o.a. de bekende herfst-
tijloos (Colchicum autumnale)
behoort. Op postzegels zien wij
slechts 'klimmende lelies'. De
Littonia lindenii op Belgische

Congo no. 305, is inheems in
tropisch Afrika. Het is ecn

sierplant die, voorzover mii
bekend, in Nederland niet in
de handel is. Hij is genoemd
naar Dr. Samuel Litton, een

professor in de botanie in
DuLlin. De Gloriosa zien wij
tegenwoorlig wel in de bloe-
menzaken en in Aalsmeer
wordt hij vrij veel gekweekt.
Gloriosa betekent 'de roem-
volle'. Hij prijkt als 'flame
lily' op Zuid-Rhodesia no. 83,

op Belgische Congo no. 319 en

op de mooie bloemenserie van
de Republik Maluka Selatan

(Rep. der Zuid-Molukken). Dit
is wel even een moeilijk geval,
omdat deze republiek niet
wordt erkend. Een 'echte' ver-
zamelaar zal voor deze zegels

niet veel belangstelling hebben,

want het is een Product dat
niet als 'postzegel' is te gebrui-
ken. Gezien echter het feit, dat
deze serie vele planten geeft

die nog nergens anders oP ze-

gels voorkomen' neem ik ze in
mijn collectie graag oP.

A. A. STEINER.

Nummering volgene
cãt. Yvert & Tellier
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Zot U het antwo,ord geweten
hebben op de vraag, welke her-
denking betreffende Boeddha
dít jaar werd gevierd?. . . . Als
het zoemertle gaat - en dat is
binnen tien seconden - is de be-
denktijd om en tekent 'Mieke'
aan, dat een kostbaar puntje
werd gemist.
FIet waren in het algemeen
geen gemakkelijke vragen die
ons team te verwerken kreeg,
daarover zijn we het wel eens.

En daarbij komt nog, dat zo'n
kleine glimmende microfoon je
nu niet bepaald met een be-
moedigend knipoogje tegemoet
treedt. FIet idee dat je hierdoor
in ontelbare huiskamers spreekt,
geeft je zoiets als hoogtevrees:
iedereen durft (als het verkeer
niet al te intens is wel op de
rand van het trottoir te gaan
Iopen, maar wie klimt in volle
gemoedsrust op de trans van de
D,orntoren?)
Maar al zaten de tien slacht-
offers nerveus aan hun dassen
of colliers te frummelen, de fi-
guurlijke das werd ons omge-
daan d,oor de vier muziekvra-

waaraan alle deelnemers zeker
met genoegen zullen terugden-
ken. Dat was nu echt rNo-Con-
ract; 'n man of zes uit Gronin-
gen, 16 van het Instituut voor
Grafische Techniek TNo uit
Amsterdam, 6 van de Lange
Kleiweg, 10 van rr en cr uit
Delft, collega's van de co, RVo,
co, enfin TNo v¡as deze avond
met bijna 70 pers,onen de gast
van de evRo, waarbij we nog
niet eens rekenen de velen die

,op dat moment ook via de

luidspreker met ons in contact
stonden. \Øe kregen in de loop
van de volgende dag de nodige
vragen, wie die knaap was, die
nogal s¡at antwoorden voor
zijn rekening wist te nemen en

het mag gezegd worden zonder
de anderen te kort te doen,
Bram Steiner stond z'n manne-
tje. De interessante rondleiding
was alleen al de moeite van de

verre reis waard. In de hoor-
spelstudio werden ons hagel,
onweer, storm en soldatentred
voorgetoverd en het geluid van
een eenzame wandelaar op een

grindweg klonk even echt als
het nijdig dichtslaan van een

autoportier. In de muziekstu-
dio's, die ondergebracht zrln in
een gebouw dat van buiten de
vorm heeft van de klankruim-
te van een viool, konden wij
een indruk krijgen van de ver-
fijnde aooustische mogelijkhe-
den en technische 

^pparafirur.Dat ten slotte het geluid van de
avno-klok niet via de gramo-
foonplaat maar door de echte
klok in de hal van de studio
wordt geproduceerd, weten we
nu ook.

Het teatn a.l.n.r.: de heer Hui-
ting, mevr. Gerritsen-Plaggert,
de heer Steiner, rnej. Vaags, de
beer Reimert, mej.ZebI, de beer
KerÞhoven, de heer Isings, de
heer o. d. IVieIen. (De beer
Pieters onvindbaar).

De heer J. Reimert..... ver'
trøij f eLing.

gen, die op één na alle werden
gemist. Natuurlijk was de sa-

menstelling van het team zorg-
vuldig uitgeplozen enwas zeker
gedacht aar' een muzikale me-
dewerker. Ve zaten wat dat
betreft goed, totdat deze zich
op het laatste moment moest
Iaten vervangen. En dan, onze
tegenstanders hebben aaî de

eindstand, 151/z voor hen en 13

voor ons, ook een eervol deel
gehad.
Beschouwt U het bovenstaande
nu niet als een soort vergulden
van de pil, want het wàs een

gezellige en geslaagde avond,
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\Øeinig dingen schijnen onze
Nederlandse huiskamers meer
te typeren, dan de kamerplan-
ten, die keurig in het gelid op
onze vensterbanken plegen te
prijken. En aangezien zowel
mijn vrouw als ik echte Ne-
derlanders zijn (krachtens het
feit dat onze vaders Nederlan-
ders zijn, die dat weer te dan-
ken hebben aan hun vaders,
zoals onze grondwet det zo
treffend duidelijk maakt),
staan ook onze vensterbanken
vol potten met planten.
En hec moet gezegd: we heb-
ben er hart voor, we leven zo-
gezegd mee met onze ficus,
cactus, cyperus en de verdere
ussen, die we bezitten. Met al
die ussen voor ons raam begon
het wat eentonig te worden en
'we waren dus beiden erg in
onze sas met een stekje van een

heel ander soort plant, die vol-
gens de geleerde van geëerde
gever Nutans van z'n voor-
naam en Bilbergia van z'n
'van' zou heten.
De stek stond al spoedig in de

goed aarde en kon zich ver-
heugen in de voortdurende

zorg erl toewijding van mijn
ega en in mijn belangstelling.
\Øelk van de drie factoren ten-
slotte de meeste invloed had is

niet bekend, doch al spoedig
begon hij te groeien, je kon
zien dat hij in z'n knollen-
tuin was, maar dat hijook graag
eens over de heg wilde kiiken.
Zo één keer in de week inspec-
teerde ik de troetelplant duch-
tig en zo geviel het, dat ik op
eer' zaterdtgmiddag de eerste
gele bladpunten opmerkte. FIet
verschijnsel bracht ons huisge-
zin min of meer in beroering.
\Øe bekeken het geval op-
nieuw, peinsden en prâetten er
over, maer konden het niet
eens worden over de waar-
schijnlijke oorzaak. Tenslotte
besloten we hem wat extra Po-
kon te geven. Tja, 'wisten wij
veel', je hoort tegenwoordig
zoveel oYer gebreksziekten
praten!
Ik v.as a,l zowat vergeten dat
er een Bilbergia bestond, het
was inmiddels alv¡eer maandag
geworCen moet U rekenen,
toen ik tussen de middag even
zat r.e lezen in het hoekje bij

het raam. Buiten klonk de bel
van de vuilnisauto, waarop
mijn jongste zoon onmiddellijk
in actie kwam. Hij greep z'n
stoeltje stevig beet, zeulde het
tot bij het raam en ging in ver-
voering staan kijken naar de
roeren van de vuilnisauto. Hij
was volkomen geconcentreerd
op het aantrekkelijke spel van
stoere mannen, die de asem-
mers met evenveel gemak orn-
kiepten als U en ik het asbakje
op de stoelleuning naast ons,
dat natuurlijk ergens anders
had behoren te staan.
Met een rimpel tussen z'n ogen
stond m'n zoon da.er te kijken,
terwijl z'n kaken regelmatige
kauwbewegingen maakten.
Toen ik eens goed keek zag ik
dat hij zo'n taaìe Bilbergia-
bladpunt tussen z'n tanden
had.
Tegenwoordig staat op dezelf-
de plek een Christusdoorn en

ik heb me laatst verbeeld dat
onze kleine men stiekum grin-
nikte toen hij er naar keek.

KROOK - GRONINGEN.

De redactie ontv'angt gaarne
inzendingen voor dit rubrieÞie.

aoor kinderen t lrt I jøar

Beste jongens en meisjes,

\Øij hebben uit Spanje een brief gekregen van
Sinterklaas met een tekening er bij. De goede

Sint schreef ons, dat hij aan een van zijn
knechten had gevraagd de tekening mooi te
kleuren met kleurpotlood of waterverf' maar
owee, deze knecht kon er niets van. Hij maak-
te op de tekening de baard van Sinterklaas
zwart en de lucht groen! Nou jullie begrijpen,
dat Sinterklaas de tekening zo niet kon ge-

bruiken. Nu vraagt de goede Sint ons, of jullie
hem willen helpen en dat willen jullie natuur-

lijk heel graag.Sinterklaasje heeft altijd zoveel
voor jullie over, dat jullie nu eens kunnen
laten zien hoe graag jullie iets voor hem wil-
len doen. Als je de tekening hebt gekleurd
vraag je aan vader en moeder of zij vinden dat
je het heel mooi hebt gedaan en of je hem dan
mag opsturen. \Øij willen de tekeningen oP

29 november aan Sinterklaas geven, dus moe-
ten wij ze op tijd hier hebben. Ons adres is

'TNo-Contact', Postbus 297, Den Flaag. Voor
de beste inzendingen stellen wij een prijsje be-

schikbaar. Zd je je naam, adres en leeftijd
duidelijk schrijven? Veel succes hoor.
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Ond,er d.e Martinitoren

Van een uedd'enscbap
en een bijgend.e

ass. landbouukand.igeToen wij deze foto onder het oog kregen
dachten wij: 'Ha, dat zijn twee Groningse
collega's die hun 60lo in ontvangst gaan
nemen!' In feite blijkt het het gevolg van een

weddenschapje te zr1n, of de heer J. J. Mat-
thijsse van het Landbouwproefstation en Bo-
demkundig Instituut rNo kans zou zien, de
100 m binnen een bepaalde tijd te lopen. Laat
hij er nou 1.3,2 sec. over hebben gedaan! Of
hij hiermee de weddenschap heeft gewonnen,
kunnen wij U niet vertelleni onze correspon-
dent verzuimde namelijk te vermelden, welke
tijd hij moest halen om te winnen.

C. A. H. Haitsma Mulier-van Bewseþorn, De Secretaresse. Psycbolo-
gisc h en praÞtiscb bandboeþ øoor (ads pirant)- secretaressen. S cb eltema
G Holl"ema N.V., Arnsterdam, 1956. Prijs gebonden: | 13,50.

Secretaresse zrln - wx betekent
dat eigenlijk? Op die vraag
heeft de schrijfster een ant-
woord willen geven en we
zouden dat antwoord eigenlijk
aan alle secretaressen of meisjes-
die-het-willen-worden ter le-
zing willen geven. En aan hun
chefs.
\Øant het is maar niet zo dat
je van school komt, al of niet
een secretaressecursus volgt,
steno en typen leert en dan
kunt zeggen: ik ben secretares-
se (al hoor je dat veel). Secre-
taresse zijn is een vak, dat je
met hard werken onder de
knie moet zien te krijgen - ge-
steld dat je voelt voor het werk.
\Øant om het werk moet het
gaan, niet om de titel.

Dit boek kan voor ee

taresse van veel "", rtilii-clat het niet alleen directe,
praktische aanwijzingen geeft
over de inrichting vân het
bureau, oYer kaartsystemen,
over (niet) privé telefoneren
tijdens de kantoorurerr errz.,
maar ook een inzicht in de
achtergrond van het werk en
de verhouding tot chef en col-
lega's. En juist die tactische
kant van het vak krijgt door-
gaens zo weinig aandacht:
meestal wordt een secretaresse
door schade en schande wijs - of
niet.
De schrijfster behandelt ach-
tereenvolgens:
De secretaresse uit de droom-
fabriek; FIet antwoord van de
secretaresse; Romantiek en
fantasie; De secretaresse uit de
werkelijkheid; Een secretaresse

is een vrouw; Hanneke wordt
secretaresse; Opleiding en exa-
mens; De nieuv¡e baan; FIet
secretariaat; Persoonlijk con-
tact; Omgang met anderen;
Het eigen leven; De schrijf-
machine; Correspondentie;
Dictaat; Post, telegrafie en
telex; Geldzaken; Diverse
werkzaamheden; \Øaar kan zij
het vinden - \Øaar krilgt zrj
het antwoord; De enquêtes;
Bescherming van titel en be-
roeP.
Het boek is met kennis van
zaken geschreven in een heel
plezierige toon, het is goed ge-
drukt en mer geestige tekenin-
getjes versierd. Het is alleszins
een plaats waard in de biblio-
theek van elk rNo-instituut,
en zoals gezegd niet alléén tot
leringe van de secretaresse.
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In het voorgaande artikel werd
reeds opgemerkt, dat de snel-
heid van de film een belang-
rijke roi speelt bij de vergro-
tingsmogelijkheden. Vat is nl.
het geval. Kleine delen van de

halogeenzilverkristallen in de

emulsie worden, zoals reeds

eerder gezegd, bij de opname
(belichting) omgevormd tot
zwart metaalzilver. Deze me-
aalzrlver-plekjes zijn echter zo
klein dat de emulsielaag onge-
wijzigd schijnt te blijven. Vaar
véél licht valt worden op veei
kristallen kleine zilverplekjes
gevormd. en minder wa¿r min-
der licht is gevallen. In de

emulsielaag wordt op deze wij-
ze reeds het z.g. latente beeld
gevormd. Bij het ontwikkelen,
dat tor bedoeling heeft het
latente beeld zichtbaar te ma-
ken, worden de kleine zilver-
plekjes uitgebreid. De belichtte
kristallen worden verder om-
gevormd tor zw^rt meøalzll-
ver, de onbelichtte bliiven on-
aangetast en onzichtbaar. De
ontwikkelde kristallen nu, heb-

ben de onaangename eigenschap
om zich te verenigen tot ge-

meenschappen. Zo'n gemeen-
schap van kristallen woi'dt ìn
cle wandeling 'korrel' genoemd.
Deze 'korrel' maakt dat het
beeld een onrustige indruk
geeft, en wel des te meer naar-
mate zlj onregelmatiger ver-
spreid zijn. U zult begrijpen.
dat wanneer men een negatief
vergroot, de korrel meevergroot
wordt, zodat daardoor tevens

FOTO-VARIA
De keuze van het opnamemateriaal II

het beeld een onrustiger en on-
scherper aanzien zal krijgen.
Hierbij moeten wij dan direct
aantekenen, dat het gebruik van
een laaggevoelige (langzame)
film gepaard gaat met grote fijn-
korreligheid en dat een hoog-
gevoelige (snelle) film grover
van korrel is. In het algemeen
echrer zal de korrel bij de mo-
derne films pas een woordje
gaan meespreken indien meer
dan 4 maal wordt vergroot. De
doorsnee amateur zal hier niet
zo vaak boven komen zodat bij
het gebruik van niet al te snelle
films, de korrel vrijwel niet
zichtbaar zal worden.
Ik heb eens iemand horen be-
weren) dat voor hem de oplos-
sing van dit probleem nog veel
eenvoudiger was. Hij liet nl.
nooit vergrotingen maken.
Hierop heb ik hem duidelijk
gema.akt, dat hij door nooit te
laten vergroten. ook nooit een

behoorlijke weergaven van de

werkelijkheid kon krijgen. Zo'n
hleine afbeelding (d" afdruk
dus) geeft nl. een volkomen
fout perspectief. Het gemakke-
lijkst bekiiken wij een foto op
een afstand van ca. 25 cil,
maar om geen vertrokken per-
spectief te krijgen, moet deze

afstand gelijk zrln aaÍ cle

brandpuntsafstand van cle lens,

waarmee de opname werd ge-

n-raakt! Dat wil zeggen, dat een

kleinbeeldf.oto (onvergroot) op
5cm,een6x6op7,5o[8cm
en een 6 x 9 op 10,5 cm af-
stand moet worden bekeken. U
begrijpt, dat dit ondoenlijk is.

Villen wij dus een perspcctie-
visch juiste s,/eergave krijgen,
dan moet de kleinbeeldfoto
minstens 25 5 - 5 rnaal, een

6 x 6 foto 2517,5 : 3 maal en

de6x9foto25ll0,5-2,5
maal worden vergroot.
FIelaas ben ik er ditmaal nog
niet toe gekomen U het beloof-
de lenzenoverzicht en het sche-

ma voor de belichtingsklok te
geven. Dat houden we dus nog
in perto voor een volgende keer.

\ø. A. P.

Ingezonden t'oto.
Deze t'oto (aan een onbeleende

inzender) geeft een prettig adn-
doend, stemrningsbeeLd ',;an de

Loosdrechtse plassen. Jammer
.aan d.ie scbeet' lopende borizon,
welþe oole r¡;el wat lager in het
beeLd opgenomen had mogen
-,øorden. Het þale 'olale in het

midd,en zaordt mooi oPgeouLd

door de rietstengels. De linleer'
þant is uat u;einig doorteþend
(is dat niet bij het eergroten oP

te hef fen?). AL rnet al een leulee

Pogng, Iudarvdn er nog meer
moeten oolgen.

T echnisch e ge gev ens : KLeinb e eLd

Retinette, f 3,5, KodaÞ Plus X,
M i crod ol o n tr.øì þ þ el aa r.



Uit het betrekkelijk grote aan-
tal oplossingen dat op de foto-
przzel werd ingezonden moe-
ten wij opmaken, dat men deze

niet te moeilijk heeft gevon-
den. Bij een ptzzel is het na-
tuurli.¡:k nooit zo, dat men op
het eerste gezicht de oplossing
ziet. Meestal zal men uit de ge-
makkelijk te vinden onderde-
len een aanwijzing kunnen put-
ten voor de verdere oplossing.
Het onderdeel van de foto-
montage waaro2) U een ondefi-
nieerbare verzameling'rom-
mel' ziet, duidt op 'oud roest'
en geeft het spreekwoord'Rust
Roest' weer. In het midden,
onderaan, ziet U op de achter-
grond wat huizen, maar gezien
door een beregende autoruit!
'Na regen komt.zonneschijn'!
De spreekwoorden in volgorde
van links naar rechts weren:
Kleren maken de man; Rust
roest; Een gegeven paard moet
men niet in de bek zien; Oog
om oog, tand om tand; ïjd is
geld; Rust roest; Na regen
komt zonneschijn; Er is geen
potje zo scheef of er past wel
een dekseltje op; \Øie de
schoen past trekke hem aan.
Als U de beginletters van deze
spreekwoorden in de juiste
volgorde zet krijgt U ent-
woord op onze vraag, door
wie ons personeelsblad wordt
gelezen, nl.: 'ruo 'Sf'erkers'.

\Øinnaar 'directe klasse' (l 10,-)
na loting: M. L. Blok, Octrooi-
afdeling, Den Haag.
In de 'puntenklasse' kwamen
de goede inzenders allemaal op
het totaal van 80 punten. Aan-
gezien meerdere inzenders hier-
mee een totaal-generaal van 85
punten hebben bereikt en loting
in deze klasse niet plaats heeft,
wordt de prijs niet toegekend.

TNO Puzzel nr. 3

In onderst¿ande vermenigvul-
diging stellen de letters de
cijfers 0 tot en met 9 voor.
Gelijke letters stellen gelijke

cijfers voor, met uitzondering
van de eerste 'A' van 'maakt'.
Deze moet door een zelfde cij'
fer worden Yervangen als een

andere letter. Er is slechts één

antwoord mogelijk.

SPE
\(/ E

.S
T

iedere goede oplossing ont-
vangt U verder 25 Punten.
Oplossingen dienen uiterlijk 14

dagen na verschijning van dit
blad in het bezit van de redac-
rie te zijn. Redactie 'txo-Con-
ract, Koningskade 12, (Postbus
297) Der' Flaag, met in de lin-
ker bovenhoek te vermelden
'Puzzelhoek'.
Vij maken U hierbij er op at-
tent, dat deze rubriek wordt
verzorgd door de heer A. A.
Steiner in samenwerking met
de redactie. Puzzels, die ergens
verband houden met rNo,
kunnen alti.¡ìd worden ingezon-
den en zullen voor zoYer mo-
gelijk in het volgende nummer
worden opgenomen.
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Iedere lezer of lezeres van ons
blad kan meedingen naar de

prijs in de 'directe klasse' ad.

I 10,-. Bij meerdere goede in-
zendingen beslist het lot. Voor

het Vezelinstituut TNO
'in het bad'
Op 6 oktober jl. organiseerde
de Delftse Zwemvereniging in
het kader van de jaarlijkse
zwemwedstrijden ten bate van
het'Mr. Bierenbroodspotfonds'
o.e. een 4 x 25 m'bedrijfsesta-
fette' (een krachtmeting tus-
sen ploegen, samengesteld uit
personeelsleden van diverse
Delftse bedrijven).
Hieraan werd door een dames-
ploeg van het Vezelinstituut
deelgenomen. De samenstelling
van de ploeg was als volgt:
mej. G. J. .r.d.Kaden, mej. M.
Roijer, mej. J. G. M. Snijders,
mej. Th. v. d. Hulst.
Dank zlj hun enthousiasme kon-
den zij beslag leggen op de

derde plaats met een tijd van
1 min. 46.2 sec.
De uitslag van de 4 x 25 m
estafette voor dames:
1.2úd Holl. Cartonnage Fa-

briek in een tijd van 1.13.8,
(2.) De Porceleyne Fles in een

tijd van 1.77.0, deelname
buiten rnededinging,

2. (3.) Ned. Kabelfabriek in een
tijd van 1.19.4,

3. (4.) Yezelinstituut rNo in
een tijd van 7.46.2,

4. (5.) Braat in een tijd van

Advertentie

Aangeboden: twee geesten.

Te bevragen: Toneelvereniging
KI-cL TNo, Julianalaan L34,
Delft. Telefoon K 1730-20730.

Nadere toelichting op het
bovenstaande:

Elders in dit blad is een verslag
opgenomen van de op 28 sep-
tember jl. plaats gehad heb-
bende feestavond van de per-
soneelsvereniging KI-ct, waar
werd opgevoerd het toneelstuk
van Noel Coward'Blythe Spi-
rit' (Ik zie, ik zie, wat jij niet
ziet).

Van deze gelegenheid maakt
de bovengenoemde toneelver-
eniging gebruik om onder uw
aandacht te brengen, dat zrj
ge ÍÍe bereid is, dit stuk ook
voor andere TNo-instituten op
te voeren tegen minimale ver-
goeding (noodzakelijk te ma-
ken kosten).

Inlichtingen zr.jn te verkrijgen
bij bovengenoemd adres of bij
de redacteur van dit blad, de
heer G. F. A, Driessen.

T. J. SCHEPP-STOLK, OOOrZrtSter ;
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