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Het N.V.V. in 1941
Solidariteit, gemeenschapszin en verantwoordelijkheid

Solidariteit, gemeenschapszin en verantwoordelijkheid —- ziedaar de
drie grote begrippen, die richting geven aan de huidige arbeid van
het N.V.V. Stuk voor stuk zullen zij de leden der aangesloten

organisaties vertrouwd in de oren klinken. Zij zijn er immers mee
opgegroeid en in de beleving van deze denkbeelden heeft het N.V.V.
vanouds zijn kracht gezocht. Toch bleef er in dit alles veel onvolkomens,
veel, dat verstand en gemoed onbevredigd moest laten. Er groeide een
heirleger van ongeorganiseerden, die zich verre hielden van de vak-
beweging én haar plaats in de samenleving werd nimmer die, waarop
zij, krachtens haar wezen, toch aanspraak kon doen gelden. Als be-
lichaming van de wil van een groot deel der werkers van Nederland
kwam haar een centrale en beheersende positie in de volksgemeenschap
toe. Maar hiervan wilde men niet weten. Zeker, de vakbeweging werd
allengs meer en meer ingeschakeld bij de behartiging van onder-
scheidene belangen, doch dit geschiedde veelal slechts fragmentarisch
en met zeer beperkte mogelijkheden. Van een organische opbouw der
samenleving en een daarbij behorende harmonische inschakeling der
vakbeweging wilde men niet weten. Zulk een opzet pas,te trouwens niet
in de kapitalistische samenleving, waar, ondanks parlementaire demo-
cratie en algemeen kiesrecht, de grote geldmachten eenzijdig en dicta-
toriaal de lakens bleven uitdelen. Zelfs indien het tot een arbeiders-
regering ware gekomen, die anders had gewild, dan zou dit toch niet
gelukt zijn vanwege cle sabotage der geldmachten. Onze zuiderburen,
de Belgen, hebben in dit opzicht ruimschoots ervaring opgedaan, evenals
trouwens het lot der Engelse arbeidersregering, onder leiding van Mac-
Donald, een sprekend bewijs is geweest van de onmacht der politieke
democratie tegenover de heerschappij der plutocraten. Om dichter bij
huis te blijven: in Nederland was het niemand minder dan een figuur
als Troelstra, die, bij zijn heengaan uit het openbare leven, in zijn
politiek testament bittere woorden sprak over de ontgoocheling, die
de politieke democratie keer op keer aan de arbeidersklasse had bereid,
in welk verband de socialistische leider een krachtige vermaning deed
horen om aan den arbeider ook in economisch opzicht recht te doen.
Wanneer wij zo in de spiegel van het verleden zien en ons daarbij
bovendien nog rekenschap geven van de noden, waaronder onze samen-
leving gebukt ging, toen de Meimaand van het vorig jaar ons in de
Europese strijd betrok, dan zijn twee dingen duidelijk. Allereerst, dat
er heel wat te verbeteren valt en daarnaast, dat, wil men bij het streven
daarnaar succes hebben, andere wegen zullen moeten worden bewan-
deld dan weleer. De grondgedachten: „solidariteit, gemeenschapszin en
verantwoordelijkheid" blijven onveranderlijk, maar nieuwe banen zullen
moeten worden ingeslagen om te verzekeren, dat wij voorwaarts kun-
nen marcheren, ook daar, waar voorheen stilstand was ingetreden.
Voorwaarts marcheren! Zo ziet het ook de leiding van het N.V.V. en
met haar de talrijke bestuurders, die, doorkneed in de practijk van het
vakbewegingswerk en vertrouwd met de noden hunner leden, het
vaandel getrouw gebleven zijn, met de vaste wil onder alle omstandig-
heden de belangen der arbeiders en daarmede het belang varn gans de
gemeenschap te dienen.
De grote vraag, die nu voor ons ligt is deze: hoe wij, in de nieuwe
ontwikkeling der verhoudingen, betere resultaten kunnen bereiken dan
in het verleden en hoe wij aan de vakbeweging van Nederland de
centrale positie in de samenleving kunnen bezorgen, die haar tot dusver
onthouden werd. Dit is een probleem met zeer verschillende kanten.
Als eerste punt van actie moet wel aan de versterking van het ledental
der organisaties worden gedacht. En het spreekt vanzelf, dat de propa-
ganda onder de ongeorganiseerden hierbij voorop moet staan. Hun zal
duidelijk moeten worden gemaakt, dat hun plaats niet buiten, maar in
de gelederen van het N.V.V. is. Ook dat is in het verleden meer dan
eens beproefd. Het succes was evenwel slechts uiterst matig te noemen.
Alleen een werkelijk grootscheepse bedrijvigheid op dit gebied zal dan
ook redelijke kansen op welslagen bieden.
Hierbij zal zeker ook op de werkgevers een beroep moeten worden
gedaan. De practijk der vakbeweging bracht in het verleden reeds
menigmaal samenwerking tussen werkgevers en arbeiders met zich
mede. Die lijn kan echter nog een heel stuk worden doorgetrokken.
Indien wij werkgevers en werknemers zien als onmisbare schakels in
het productieproces, als medewerkers aan een gemeenschappelijke taak,
elk met een eigen functie en een eigen verantwoordelijkheid, maar
tevens gelijkwaardige onderdelen van de grote arbeidsgemeenschap, die
ons volk behoort te vormen, dan is er geen enkele reden waarom niet
ook de werkgevers betrokken zouden-worden in de organisatie van de
arbeid, zoals deze door het N.V.V. wordt voorgestaan.
Bij zijn campagne om de ongeorganiseerden voor zijn gelederen te
winnen zal het N.V.V. dan ook niet nalaten om tot alle Nederlandse
werkgevers het verzoek te richten hun medewerking te verlenen aan
de versterking van de vakorganisaties. Aldus zal een rechtstreekse
propaganda in de bedrijven mogelijk worden gemaakt, terwijl tevens
de weg wordt gebaand naar een versterking der arbeidsvreugde, waarbij
met name de organisatie „Vreugde en Arbeid" een eigen taak zal heb-
ben te vervullen. Daarnaast zullen pers, film en radio dienen te worden
ingeschakeld, opdat de actie nog aan breedte en diepte zal winnen.
Zo staat het N.V.V. bij de aanvang van 1941 fris en gezond klaar om
het grote werk van het winnen der ongeorganiseerden aan te vangen.
Aan het welslagen van die taak zullen de aangesloten leden uiteraard
ook hun deel moeten bijdragen. Werfkracht gaat per slot van rekening
alleen dan van een organisatie uit, wanneer deze inwendig sterk ge-
activeerd is. Naast actie naar buiten zal daarom inwendige zending
onontbeerlijk zijn. Ook hTeraan zal hét stellig niet ontbreken.
Het gaat nu om een groot en sterk N.V.V., om het winnen van de
plaats in de volksgemeenschap, die aan de vakbeweging als scheppende
factor toekomt, om de arbeidsvreugde in honderdduizenden gezinnen,
om werk en welvaart voor ons volk. .Wie zou, bij de vervulling van
deze taak, willen achterblijven?
Voorplaat: Foto A.P.-ArchieJ

r tif e vetkenninaen

W ij spraken verleden week van de
zorgen, die het deel zijn van tal*

rijke arbeidersgezinnen, van nood, die
gelenigd en sociaal euvel, dat verholpen
\vi] worden, om daaraan de slotsom te

. verbinden, dat onze tijd eenvoudig niet
gedoogt om werkeloos, met de handen
in de schoot, het herstel van de vrede
te verbeiden. Dat was uitsluitend ge»
redeneerd naar het directe arbeiders»
belang van heden. Het probleem kan en
moet echter ook ruimer worden gesteld
eri wel in het grote kader van de toe*
komst, die. ons land wacht als West»
europese mogendheid en koloniaal
wereldrijk. Ook op dft terrein treft men
talrijke lieden aan, die iedere bezinning
over deze vraagstukken als voorbarig
van de hand wijzen. Pas als de oorlog
afgelopen zal zijn — zo betogen zij —
is de tijd daar om over onderwerpen-
van deze aard te denken en te spreken.
Waarbij men dan gemeenlijk een gezicht
trekt alsof deze politiek der onthouding
de vrucht is van een echtverbintenis
tussen diepe, staatkundige wijsheid en
onovertrefbare vaderlandsliefde.
Nochtans wagen wij het er op hier
anders over te denken en de gronden,
waarop dit inzicht berust, uiteen te
zetten. Men moet, bij een beoordeling
van de strijd, die thans woedt, wel
onderscheiden tussen de onmiddellijke
aanleiding, die de oorlog deed losbarsten
en zijn diepere gronden. Velen komen
echter niet verder dan het eerste, met
het onvermijdelijke gevolg, dat de eigen»
lijke zin van het tijdgebeuren hen ten
enenmale ontgaat. Zij oordelen naar de
historische bijkomstigheden en dringen
niet door tot de achtergronden van de
geschiedkundige ontwikkeling, die aan
hun tijd gestalte geeft.

Toch vormen deze laatsten het door»
slaggevende moment. Het laatste half
dozijn jaren heeft ons de voltooiing ge=
bracht van de één»wording van het
Duitse volk, een proces, dat reeds in het
midden der vorige eeuw inzette en, met
talrijke onderbrekingen, voortgeschreden
is tot aan de afsluiting, die het door
het nationaal»socialisme heeft gevonden.
Daarmede is aan Europa als nieuw ge»
geven gesteld een verenigde Duitse natie
van tachtig millioen zielen, w'aarbinnen
alle staatsgrenzen practisch zijn ver»
smolten.
Dit nieuwe Duitsland betekende op zich»
zelf reeds een ommekeer in de Euro»
pese krachtsverhoudingen. De politiek
van het evenwicht, van het uitbalan»
ceren der volkeren, zolang door Enge»
land met grote vaardigheid bedreven,
kon, ten overstaan van deze ontwikke»
ling, niet langer een vruchtdragende
voortzetting hebben. Engeland's over»
heersende positie in Europa werd er
onmiddellijk door in het geding ge*
bracht.
Maar bovendien — en op dit punt
troffen Duitsland en Italië elkaar in-
het bijzonder — zag Londen ook ge»
varen opdoemen voor zijn imperiale
macht, nademaal de beide, jonge staten
koloniale aanspraken deden gelden en
hierbij in het bijzonder de blik vestig'
den op Afrika, het rijke, maar goeddeels
nog braak liggende zwarte werelddeel,
•waarvan de ontginning voor de toekom»
stige Westerse ontwikkeling van het
grootste gewicht mag heten en zulks
temeer nu de emancipatie van Azië,
mede onder Japanse invloed, snel voor»
waarts schrijdt.
Zo betekende de blote aanwezigheid van
het hernieuwd tot macht en tot een*
beid gekomen Duitsland voor de Britse
staatkunde, zowel wat Europa betreft
als in imperiaal verband, een zeer hache»
lijk probleem. Dat moest, in de gegeven
verhoudingen, schier onvermijdelijk tot
een botsing leiden. Rijken als Groot»
Brittannië plegen nu eenmaal niet goed»
schiks van hun voorrechten afstand te
doen. In laatste instantie waren het dan
ook niet de ideologische geschillen en
evenmin de Duitse wil om het Poolse
vraagstuk naaf eigen inzicht op te
lossen, die over het al of niet uitbreken
van de oorlog beslisten. Zeker, deze

dingen hebben mede een rol gespeeld —
want Europa maakt ook geestelijk een
diepe crisis door — maar uiteindelijk
onafwendbaar werd de botsing toch,
omdat Duitsland's opstanding in de rij
der Europese volkeren van nature een
uitdaging vormde voor Groot»Brittan»
nië's machtspositie. Voor ieder, die zien
kan, is dit ook volkomen duidelijk: de
strijd loopt op het ogenblik alleen nog
maar over de vraag, of Engeland's
macht zich tegenover Duitsland zal kun»
nen handhaven, ja dan neen.

Wat is nu Nederland's positie in deze
ontwikkeling? De vorming van een
machtig Duitsland in Midden»Europa
heeft over de politiek van het machts»
«venwicht de doodsklok geluid. Dit erf»
stuk van de negentiende eeuw zi jn wij
onherroepelijk kwijt. Reeds na de
wereldoorlog was het duidelijk, dat de
volkeren van het Europese continent
elkaar moesten vinden. De Pan*Europa«
beweging vormde van dit inzicht één
der symptomen. Maar de omstandig»
heden waren toen te ongunstig. Er is
reden om aan te nemen, dat hetgeen
destijds mislukte; thans in een nieuwe
vorm zal slagen. Ofschoon wij nog mid»
denin de oorlog zitten, begint de ge»
stalte ener nieuwe Europese ordening
zich bereids af te tekenen. Dat Duits»
land, door zijn ligging, zomede door de
getalsterkte en door de gaven zijner
bevolking, in deze nieuwe bedeling een
leidende rol zal spelen, is onontbeerlijk.
Wij ontmoeten hier een historisch ge»
geven, dat een eeuw nodig had voor
zijn rijping, maar dat dan ook thans als
een harde werkelijkheid voor ons staat.
Hoe dit nieuwe Europa er in bijzonders
heden zal uitzien, vermag niemand op
dit ogenblik te zeggen. Vast staat even»
wel, dat niet alleen de wapenfeiten,
maar ook de gehele historische ontwik»
keling wijst in de richting ener Euro»
pese herordening onder Duitsland's
leiding. Dit schept natuurlijk voor alle
Europese volkeren een reeks van proble»
men en wel in het bijzonder voor ons'
land.

Op die problemen hebben wij ons te
bezinnen, opdat wij met onszelf tot
klaarheid geraken omtrent de plaats,
die wij in het toekomstig bestel zullen
kunnen innemen. In talrijke opzichten
kunnen wij, met volledig behoud van
onze waardigheid, reeds nu werkzaam
zijn aan de voorbereiding der nieuwe
Europese samenwerking, die komen
moet, wil dit werelddeel niet in jammer
en ellende ten onder gaan.
Geen haat, maar wederzijds begrijpen
zal het kenmerk moeten zijn voor het
Europa van na deze oorlog. Wie met
de bevordering hiervan wil wachten tot
aan de conferentietafel, verzuimt zijn
kans. Hier en nu valt er reeds volop
werk te doen. Dit is voor velen een
moeilijk te verwerken begrip. Toch
zullen juist de arbeiders, die met elkaar
de brede schare van hét werkende volk
vormen, deze denkarbeid moeten ver»
richten, omdat zij in feite de spring»
bron zijn, waaruit de vorm gevende
krachten omhoog zullen moeten wellen.
Het gaat hier tenslotte om de positie
yan Nederland als Westeuropese mo*

' gendheid, om ons aller 'levensbelang en
om dat van onze kinderen. Daarnaast
is de toekomst van Europa in het
wereldbestel (en hiermede dus ook onze
positie overzee) in het geding. Wie ook
in deze sombere oorlogsdagen de moed
heeft in Europa te blijven geloven, ziet
echter uit de windselen van de tijd zich
een vernieuwing losmaken, die. gaande
door de nood van het heden, op weg is

. naar een sterke en schone, toekomst
voor de Europese mensheid.
Als men zich door deze gedachte, die

. tegelijk een geloof en een weten is, aan»
geraakt voelt,- zal men onmogelijk kun»
nen volharden in werkloos en geest»
dodend toezien.



Wij spraken deze week met . ..-. -. -. . den Directeur-Generaal van de Landbouw

Ir. Roebroek
vertelt:

D ezer dagen voerden wij met een
arbeider uit een grote stad een ge»
sprek over de algemene toestand in

ons land. Onze vriend, die een verstan*
dig man is-, bleek over voldoende ge»
rneenschapsgevoel te beschikken orn ook
de positie van de andere b.evolkinys=
groepen, dan waartoe hij behoort, in
aanmerking te nemen Toen hij zijn «e»
dachten liet gaan over de vraagstukken
Van de boerenstand, zei hij: „Als ik al

• die berichten over teeltregelingen e.d.
in de kran t lees, vraag ik mij wel eens ,
af, hoe de overheid het klaarspeelt, de
landbouwproductie zo te regelen, dat zij
de best mogelijke resultaten voor onze
voedselvoorziening geeft. Wordt nu aan
iederen boer individueel voorgeschreven,
wat en hoeveel hij moet verbouwen, bij
Voorbeeld zóveel tarwe, zóveel bieten,
zóveel aardappelen, enz.? Ga eens na,
Wat dat allemaal voor werk moet geven l
Want, als het zo gebeurt, moet de over»
heid in alle persoonlijke bijzonderheden
afdalen. En ik kan mij toch niet voor»
stellen, dat het op een andere manier
mogelijk is."
De vraag, door onzen vriend opgewor»
Pen, scheen ons belangwekkend genoeg
°m, toen wij kort hierop met ir. A. L.
H. Roebroek, den Directeur»Generaal
van de Landbouw, een ontmoeting
mochten hebben, ze aan dezen autoriteit
Voor te leggen. Glimlachend antwoord»
de de heer Roebroek: „Ik kan mij best
Voorstellen, dat bij een stedeling zo'n
gedachte opkomt. En ik wil u wel eens
vertellen, hoe het met die zaak zit. Ge
z°udt er best eens over kunnen schrij»
ven, want het is van veel belang, dat
de stadsbevolking enig inzicht krijgt in
de problemen van onze landbouw."
Toen de Directeur»Generaal zo had ge»
sProken, begrepen wij, dat wij wat in»
teressants te horen zouden krijgen. Wij
Schikten ons dus wat vaster in onze
st°el, staken dankbaar een sigaar op,
die de heer Roebroek ons aanbood en
die voortreffelijk bleek, en haalden
een blocnote te voorschijn. Ziehier het
re'aas van wat wij vernamen:

••Dat iemand, in de industrie werkzaam,
^enkt, dat iedere boer individueel vol*
tornen gedetailleerde teeltvoorschriften
?r'JSt, is volstrekt niet te. verwonderen.
Want men zou zich bij maatregelen ten
°Pzichte van industriële producten heel
8°ed zo jets kunnen voorstellen. Bij
v°orbeeld: een bepaalde dagproductie
>an steenkolen of aan zout te Boekelo,
(
eeri bepaald aantal vierkante meters

verschillende soorten katoenen
s, enzovoorts.

° eenvoudig gaat het niet

f
 aar", zo vervolgde de Directeur*Gene*
e
aa'- „bij de landbouw kan het niet zo

_?nvoudig gaan. Want daarbij moet niet
be M? 6lk bedriJf afzonderlijk worden
W|*pn°uvvd, maar is feitelijk elk grond*

c v'au een bedrijf een afzonderlijke

productie=eenheid. Wil men in de akker»
bouwbedrijven de beste uitkomsten ver»
krijgen, dan is het noodzakelijk, dat er
in de opeenvolging van de verschillende
gewassen in een reeks van jaren een be»
paalde, vaste regel wordt gevonden. Zo
zal men bij voorbeeld niet twee malen
achtereen eenzelfde graangewas op de»
zelfde akker verbouwen of twee malen
achtereen suikerbieten. En voor andere
gewassen, zoals peulvruchten, koolzaad
of vlas, moet de tijdsruimte tussen twee
teelten nog veel langer zijn.
Deze regels nu gelden in het algemeen,
maar voor de onderscheidene grond»
stukken in verschillende mate. En het is
niet mogelijk om met behulp van^ een
grondonderzoek bepaalde regels voor de
verschillende akkers vast te stellen.
Daarom is de enige basis ter beoor»
deling en tot vaststelling van de vrucht»
wisseling de ervaring, die iedere boer
in dé loop der jaren heeft opgedaan.
Om dus de gunstigste resultaten te ver»
krijgen, .moet men zorgen, van zijn er»
varing het grootst mogelijke profijt te
trekken. Maar u voelt nu wel, dat de
overheid haar doel, om de landbouw»
productie zo groot en zo doelmatig
mogelijk te maken, niet kan bereiken
door een gedetailleerde Planwirtschaft.
Natuurlijk moeten wij, als wij invloed
oefenen op de bedrijfsplannen, die alle
boeren voor hun bedrijven moeten op*
stellen, rekening houden met de betrek»
kelijke belangrijkheid van' de verschillens
de gewassen. Sommige daarvan, immers,
zijn toaal onmisbaar; andere daarentegen
kunnen tijdelijk worden gemist. Bij dit
laatste denk ik aan enkele handelsge»
wassen, zoals karwijzaad, mosterdzaad,
maanzaad e.d Van deze gewassen is in
het algemeen de teelt dan ook verbo*
den. Ik zeg: „in het algemeen", want
het is noodzakelijk, dat een geringe op»
pervlakte er mee bezaaid bli jf t , Anders
zou men niet meer over zaad beschik*
ken, wanneer de toestand weer nor»
maal wordt.
U weet", ging ir Roebroek voort, „dat
veevoer evenzeer nodig is als menselijk
voedsel en daarom is ook de teelt van
paardebonen, voederbieten, paardepeen,
mais en haver toegestaan. Maar voor
deze voedergewassen geldt wél een
restrictie. Anders toch zou het gevaar
bestaan, dat, in verband met het gebrek
aan veevoer en de neiging van den boer,
om zijn veestapel, d.i zijn kapitaal, 'n»
tact te houden, de teelt van voederge*
wassen een grote uitbreiding zou onder»
gaan, ten koste van de gewassen, die
direct voor de menselijke voeding
dienen.
Zo is bij voorbeeld de teelt van haver
voor elk bedrijf beperkt tot de opper»
vlakte bouwland, die in het bedrijf ge»
middeld in de jaren 1938 en 1939 met
dat gewas bezaaid is geweest, met dien
verstande echter, dat in elk geval niet
meer dan vijftien percent van het bouw»
land van elk bedrijf voor haver in ge*
bruik mag zijn. Op deze manier wordt

Foto A.P.-arcliic/

de totale oppervlakte, die met haver
'wordt beteeld, belangrijk kleiner, want
er waren veel bedrijven, die in de beide
genoemde jaren veel meer dan vijftien
pereent van hun bouwgrond voor haver
hadden bestemd. Dat voorschrift zal
vooral van invloed zijn in sommige ge»
deelten des lands, voornamelijk in be»
paalde delen van Groningen en in de
zandstreken. Met minder haver, dan wij
door dit voorschrift zullen verkrijgen,
kunnen wij niet toe. Want haver is
paardenvoer bij uitnemendheid. En het
paard is, niet alleen in de landbouw, nu
vrijwel de enige beweegkracht. Boven»
dien is haver nodig voor de fabricage
van havermout.
Verder is er een restrictie vastgesteld
voor de teelt van voederbieten, kool*
rapen, paardepeen en voederkool op
bouwland. De teelt van deze gewassen
gezamenlijk is per bedrijf beperkt tot de
gemiddelde oppervlakte van 1938 en
1939. Voor elk van die gewassen afzon»
derlijk kan de boer scharrelen, zoals hij
wil, maar de gewassen gezamenlijk mo»
gen niet boven de gestelde grens uit*
komen.
De teelt van voederkool, knollen en voe»
derwortelen als stoppelgewas, dus na de
oogst van het graan, is vrij, daar dit
geen kwaad doet aan de opbrengst van
het hoofdgewas.
En dan is er nog een restrictie vastge»
steld voor de teelt van klaversoorten op
bouwland, waarvoor een soortgelijke be»
paling geldt als voor de andere gewas*
sen, die ik heb genoemd."
— U spreekt van de teelt op bouwland.
Worden zulke gewassen dan ook nog wel
op ander land verbouwd?
„Daarover wilde ik u juist wat vertel*
len". antwoordde de Directeur»Generaal.
„Die restricties namelijk gelden in het
algemeen niet voor het bezaaien van
gescheurd grasland. Intussen mogen de
handelsgewassen, waarvan de teelt in
het algemeen verboden is, zoals karwij»
zaad, enz., ook hier niet worden ver*
bouwd.
Voorts moet ge weten, dat in ons land
de teelt van tuinbouwzaden in het land»
bouwbedrijf en van fijnere landbouw»
zaden, zoals suikerbietenzaad, altijd van
zeer grote betekenis is geweest. Grote
exportbedrijven bemoeien zich uiteraard
met deze gewassen en hebben connec»
ties in geheel Europa en daarbuiten.
Een verbod van verbouw van deze
zaden zou een aanslag betekenen op het
leven van deze bedrijven ook in de toe»
komst. Daarom is voor bonafide zaad*
firma's de mogelijkheid van deze teelt,
zij het in beperkte mate, blijven bestaan.
Maar — en let nu eens extra' op", waar*
schuwde de heer Roebroek, „als deze
maatregelen zouden natuurlijk weinig
uithalen, als de boer er toe zou over*
gaan, zijn bouwland in grasland te ver»

anderen. Dan zou de hele productie»
regeling in de war worden gestuurd.
Daarom is het verboden, cultuurgrond,
die in 1940 als bouwland in gebruik
was, voor gras, klavers of andere groen
te oogsten of af te weiden gewassen te
bestemmen, tenzij een gelijke opper*
vlakte cultuurgrond, die in 1940 als
grasland, enz. werd gebruikt, in 1941
voor bouwland bestemd wordt. Dit ver»
bod is nodig, omdat de boer anders zijn
bouwland in grasland zou omzetten.
Want zo zou het hem mogelijk zijn, zijn
•veestapel intact te houden. Hier moet
echter de menselijke voeding voorgaan.
Van dezelfde gedachte gaat ook de be»
paling uit, dat het gebruik van suiker*
bieten als veevoer en de verkoop van
suikerbieten aan anderen dan aan sui»
kerfabrieken verboden is."
— En hoe staat het met het toezicht
op een juiste naleving van al die maats
regelen, mijnheer Roebroek?
„Het toezicht is aan twee samenwerken»
de instanties opgedragen", luidde het
antwoord, „namelijk aan de productie»
commissarissen en de voedselcommis»
sarissen. Van beide categorieën is er één
in elke provincie. De productiecommis*
saris is een Rijkslandbouwconsulent en
ressorteert onder de Directie van de
Landbouw. De voedselcommissaris be»
hoort tot de Dienst van de Voedsel*
voorziening in Oorlogstijd.

„Wij kunnen", resumeerde de Directeur»
Generaal, „dus wel zeggen, dat door dit
gehele samenstel van maatregelen een
rem wordt aangelegd aan de, op zich»
zelve verklaarbare,' neiging van de boe»
ren, om bij het opmaken van hun be»
drijfsplan de belangen van hun veestapel
te laten overwegen. Verder is er een
drang op de boeren nodig om, voor zo»
ver dit wenselijk is, hun bedrijfsplan,
naar de andere zijde te laten doorslaan.
Deze drang nu moet hierin worden ge*
vonden, dat de prijzen voor de produc*
ten, die rechtstreeks voor de menselijke
voeding worden gebruikt, voordeliger
zijn dan voor de veevoergewassen. Maar
deze kwestie behoort tot het arbeidsveld
van den Directeur»Generaal van de
Voedselvoorziening.
Door de laatste maatregelen, waarop ik
zinspeelde", besloot de heer Roebroek,
„welke die van de Directie van de
Landbouw completeren, kan een belang*
rijke invloed worden geoefend. Zodoen»
de krijgt men toch een Planwirtschaft,
maar een, die den individuelen boer de
vrijheid laat, zijn bedrijf te organiseren
naar gelang van de algemene structuur
er van en in verband met de eigenschap*
pen van zijn bodem, die alleen hij kan
beoordelen. Hierdoor blijft ook de ver*
antwoordelijkheid, voor hetgeen wordt
bereikt, bij den boer zelf. En . . . . dit is
hemzelf ook het liefste!"



Wij laten hier één der oudere vak»
bondbestuurders aan het woord
over zijn kijk op de taak en de
vooruitzichten voor de in de
moderne vakbeweging georganii
seerde arbeiders.

K ort geleden, spraken wij, in verband
met de propaganda«actie in enkele

afdelingen van onze bond, met bestuurs»
led-..n en leden.
Toen trof ons de opmerking, dat zo
eens met alle leden moest kunnen wor*
den gesproken, waardoor veel misver*
stand zou worden opgehelderd.
Een zo'n algemeen mondeling contact is
niet goed mogelijk, maar wei kunnen wij
hier de positie va'n: bestuurders, besturen
en leden van de vakbonden van het
N.V.V. aan een beschouwing onder*
werpen, hetgeen wellicht van belang kan
zijn
Nadat Nederland in de oorlog was bet
trokken, en de wapenen werden ge»
strekt, en ons land bezet gebied werd,
kwamen belangrijke veranderingen tot
stand, niet het minst wat het N.V.V.
betreft.
Wie onzer zou van dit alles niet sterk
onder de indruk zijn gekomen?
Maar daarbij kon het niet blijven. Het
gevoel mocht niet overheersen.
Onze verantwoordelijke positie bracht
mee, dat wij ons moesten bezinnen op
de nieuwe toestand.
En als van zelf, vatte de overtuiging
post, dat, waar in de moderne maats
schappij de vakbeweging zulk een bui»
tengewoon belang voor de arbeiders, en
niet voor hen alleen vormt, haar werk
moest worden voortgezet, als daartoe de
gelegenheid zou blijken te bestaan.
Dit laatste bleek inderdaad het geval,
mits op sociaal*economisch terrein
loyaal zou worden samengewerkt met de
nieuwe leiding van het N.V.V., een taak*
stelling, die later, door de oprichting van
„Vreugde en Arbeid", tot het culturele
werk werd uitgebreid.
Het spreekt vanzelf, dat daarbij ook
behoorde, dat deze samen werking moest
kunnen geschieden, in overeenstemming
met de persoonlijke eer en het geweten
van de betrokkenen.
Het gevolg is geweest, dat vrijwel alle
bestuurders en bestuursleden, die^.daar*
toe in de gelegenheid werden gesteld, op
hun post zijn gebleven, en actief het
•werk voortzetten, zoals ook de over»
grote meerderheid der leden de vak*
beweging trouw bleef.
Als men de vragen waarom het hier
gaat , goed duidelijk in het oog vat, dan
kan dit al lerminst verwondering baren.

De collectieve contraeten en de nodige
uitbreiding van hun invloedsfeer; de
bescherming der „werklozen, voor zover
liggende op het terrein der vakbeweging;
het waken tegen loonsverlaging of ver*
slechting der arbeidsvoorwaarden, die
altijd dreigen, zeker in een tijd als deze,
indien de vakbeweging, met behulp van
de overheid, er geen paal en perk aan
stelt: het bevorderen van een juiste en
bi l l i jke toepassing der sociale wetten —
ziehier alle zaken, die het leven van den

door L c/e Jong
Secretaris'penningmeester van de
Bond van manne'ijke en vrouwe:
lijke arbeiders in de Kleding;
industrie

arbeider, die de economisch zwakkere is,
direct raken.
De rentenier of een bezitter moge mis»
schien kunnen redeneren: „Ik trek me
nergens wat van aan, en wacht rustig af
de dingen die komen zullen!", de ar*
beider kan dit niet.
De ontslagverordening bedoelt bescher*
ming van den arbeider, en heeft een
gunstige werking. Maar een aantal werk*
gevers liet niet na om te trachten, haar
te ontduiken, of- toegepast te krijgen in
het eigen belang Men schroomde zelfs
niet, te pogen daarvoor steun te zoeken
bij de instanties die met de toepassing
van deze verordening zijn belast.
Ons is het geval bekend van een in*
vloedrijk werkgever, die zijn collega's
adviseerde, ondanks het feit, dat er meer
dan voldoende werk was, niet meer werk
uit te geven dan voor 36 uur per week,
omdat hij vreesde, dat de werkgevers,
•als het werk op zou
zijn, 25 procent uit
hun part iculiere mid*
delen, als loon aan
hun kleermakers zou»
den moeten bijpassen.
Dat was zijn grootste
zorg, en het gevolg
was, dat veel vroeger
dan nodig zou zijn
geweest, deze kleer*
makers met drie*
vierde van hun nor*
male loon naar huis
moesten gaan.
Hierbij bleek dat,
evenals trouwens voor
het waken tegen in*
breuk op de verorde*
ning, waarbij salaris*
verlaging is verboden,
controle en ingrijpen
van de vakbond nood*
zakelijk was, waarbij
meermalen nog de
hulp van het N.V.V.
door de vakbond
moest worden inge»
roepen.
Indien de nieuwe loon»
verordening, ' waar»
door een groot aantal
zaken goed geregeld
zullen kunnen wor*
den, ook werkelijk
aan het gestelde doel
wil beantwoorden, dan
zal dit alweer niet
kunnen zonder de
waakzaamheid en het
ingrijpen van vak»
bond en vakcentrale.
Wie deze zaken van
nabij kent, weet, dat
het een gelukkige om*
standigheid is, dat de
overheid het mogelijk
heeft gemaakt, dat het
werk der vakbewe*
ging kan worden
voortgezet. Bedenk
maar eens, wat zou
zijn geschied als het
N.V.V. eenvoudig was
verboden.
Degenen die monde»
ling, of door middel
van anonieme pam»
fletten, trachten den "
arbeider van / i j n \ y k »
bond te vervreemden,
laden dan ook een
zware verantwoorde»
lijkheid op zich.

van hun direc'te materiële belangen
gesticht.
De nodige bezieling voor hun werk
wisten zij te putten uit het perspectief,
dat zij zagen. Dit was en is: een recht»
vaardige samenleving.
In Nederland verneemt men verschil*
lende uitingen, die in socialistische rich*
ting gaan.
Op zichzelf is dit een bewijs van de
onverwoestbaarheid van de socialistische
gedachte, maar men wrijft zich vaak de
ogen uit, als men ziet, wie zich er thans
allemaal vóór verklaren.
Laten wij er het beste van hopen. Maar
laten wij nooit vergeten, dat een- socia»
lisme, dat die naam inderdaad verdient,
nooit levende werkelijkheid zal, kunnen
worden zonder de belangstelling en
voortdurende activiteit van de arbei*
ders in georganiseerd verband.
Een ding staat bovendien vast: hetgeen
wij opbouwden, behouden en uitbreiden
in de vakbeweging, zal een onmisbare
bouwstof vormen, wanneer, met de
terugkeer van de vrede, een betere
vorm van samenleving zal kunnen wor*
den verwezenlijkt.
Hoe men de zaak ook wendt of keert,
voor de werkers in de vakbeweging is
er allerminst reden tot vertwijfeling of
moedeloosheid, maar integendeel voor
hoop en vertrouwen.
Dit is ons standpunt, en wij houden ons
overtuigd, dat de Nederlandse arbeiders
de juistheid hiervan, indien zij naden*
ken, zullen erkennen. Wij moeten bij
elkaar blijven en hard werken voor
versterking van de vakbeweging, be*
lichaamd in het N.V.V.

Ontvangen boeken
Fred van Laer, De verloren bruid. Uit»
gave N. V. De Arbeiderspers, A'dam.
D. C. van der Poel, Economische ency*
clopaedie. Uitgave W. de Haan N.V.,
Utrecht.
F. H. Mijling en H. Vergoosen, Bouwi
kundige gids. Uitgave C. Misset N.V.,
Doetinchem.
Dr. A. de Oliveira Salazar, Corporatief
Portugal, 2e deeltje van de serie verken*
hingen, verzameld, vertaald en van een
inleiding voorzien door mr. dr. E. Bron*
gersma. Uitgave N.V. Paul Brand's Uit»
geversbedrijf, Hilversum.
F. H. Mijling, Practisch leerboek voor
het berekenen en construeren van ge*
wapend beton, deel I, met afzonderlijk
vraagstukkenboekje. Uitgave C. Misset
N.V., Doetinchem.
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De in de moderne
vakbeweging georga»
niseerde arbeiders heb»
ben hun organisaties
niet slechts ter wille

VREUGDE EN ARBEID

FILMVOORSTELLINGEN
Programma: „De Heerser" met Emil Jannings, als hoofdfilm, aangevuld met
een aantrekkelijk programma.
De toegangsprijs voor deze filmvertoningen bedraagt overal voor georgani*
seerden 25 cents, man en vrouw 40 cents; ongeorganiseerden 40 cents, man
en vrouw 60 cents.
Dit programma wordt in de komende weken vertoond in de navolgende
plaatsen:
WAUBACH. Zaterdag 18 Januari, zaal van J. Dörenberg, Steenenkruis, aan*
vang 6 uur n.m.
Kaartverkoop: J. Rozema, Gulikstraat 53, Eygelshoven; J. Koedam, Reeweg
58, Waubach; J. de Bie, Hovenstraat 9, Waubach; v. Caumo, Kantstraat 37,
Waubach; J. Dörenberg, zaalhouder.
BRUNSSUM. Zondag 19 Januari, „De Burcht", aanvang 3 uur n.m.
Kaartverkoop: F. Moorer, Hazenkampstraat 91, Rumpen; P. v. Betüw, Vijver*
straat 47, Rumpen; Indekleef, Valkstraat 16, Heerlerheide; en aan de zaal.
KERKRADE. Zondag 19 Januari, zaal van den heer Loufenherg, Niersprink»
straat 48, aanvang 7 uur n.m.
Kaartverkoop: C. Coumans, Voccartstraat 53; F. v. d. Pers, Kasperenstr. 84;
W. Phillipens, Ehrensteinerstraat 115.

TONEELVOORSTELLINGEN
Programma: „Niet voor de poes....!", te spelen door „De Voortrekkers".
De toegangsprijs voor onderstaande voorstellingen is ƒ 0.36 per persoon,
alles inbegrepen.
LEIDEN. Zaterdag 18 Januari, Stadsgehoorzaal, aanvang 7.30 n.m.
Kaartverkoop: Leidse Bestuurdersbond, Herengracht 34 en bij de secretarissen
der aangesloten organisaties.
HAARLEM. Dinsdag 28 Januari, Stadsschouwburg, aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: Handels» en Kantoorbedienden, Brouwerskade 49; Metaal»
bewerkers, Frans Halsstraat 13; .Bauwarbeiders, Gaelstraat 2; Transportarbei»
ders, Turfmarkt 12: Arbeiderspers, Kruisstraat 17; H.B.B., Alexanderstraat 3,
dagelijks van 10—4 uur.
ZAANDAM. Woensdag 29 Januari, „Ons Huis", Gedempte Gracht, aanvang
7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. Goris. Alb. Hahnplantsoen 13; „Ons Huis"; en bij de
secretariaten van de afdelingen van de aangesloten organisaties.
ALKMAAR. Donderdag 30 Januar i , theater „Gulden Vlies", aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop: Alkmaarse Bestuurdersbond, Rochdalestraat 11; Th Schouten,
Rochdalestraat 33; B. Bakker. Tuinstraat 32; en aan de zaal.

MUZIEK
Concert van het Nederlands Symphonie Orkest onder leiding van mr. Harm
Smedes. met medewerking van het klein ballet Xanda Stradowska.
De toegangsprijs voor dit coneert bedraagt in beide plaatsen ƒ0.35 per
persoon, alles inbegrepen.
ALKMAAR. Zaterdag 18 Januari, theater „Gulden Vlies", aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: Alkmaarse Bestuurdersbond, Rochdalestraat 11; Th. Schouten,
Rochdalestraat 33; B Bakker, Tuinstraat 32; en aan de zaal.
BUSSUM. Zondag 19 Januari, „Concordia", aanvang 11 uur v.m.
Kaartverkoop: M. Bode. Godelindedwarsstraat 9: en bij de secretariaten van
de aangesloten organisaties



(Vragen voor deze rubriek richt e men
tot den medischen medewerker van het
Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Am*
sterdam.)

B. de W. te A. U hebt zich in uw brief
duidelijk uitgedrukt. Het verzoek van
uw vrouw is natuurlijk en goed: gij
beiden' zij t begonnen om een van de
mooiste en. . . . moeilijkste (!) hoofd*
stukken van het Levensboek samen te
lezen en te herlezen. U bent vlug van
begrip en heeft zich al snel aangewend
de inleiding en het begin over te slaan,
u bent al lang aan het laatste hoofdstuk
bezig, als uw vrouw nog in de inleiding
is verdiept.... maar zó kunt u nooit
gelijktijdig de ontknoping van dit won»
dere verhaal beleven! Als uw vrouw u
dan terecht weer aan een van de eerste
hoofdstukken wil laten beginnen, maakt
ge u zorgen en leest niet meer met aan*
dacht. . . . U moet zich beheersen en
zich leren aanpassen bij het tempo, dat
iedere goede vrouw aangeboren is.
B. te IJ. Temperatuursverhoging door
nerveuze oorzaken is buitengewoon zeld»
zaam. In de regel worden beide, zowel
de nervositeit als de temperatuursver»
hoging, veroorzaakt door een aandoe»
ning, die dan vanzelfsprekend het in»
roepen van medische hulp noodzakelijk
maakt
C. v. S. te H. Inderdaad verdienen, nu
gij niet alle bonnen voor 'meelspijzen
kunt benutten, enige soorten grutters»
waren de voorkeur bpven andere.
Onze voedingsmiddelen bezitten, be»
halve verbrandingswaarde, ook opbouw»
waarde (vervangingswaarde) en nog tal
van bijzondere waarden, waarmede ge»
zegd wil zijn, dat in een bepaald voe»
dingsmiddel, naast brandstof, bouw»
stoffen voorkomen en verder nog
stoffen gevonden worden, die een on*
misbare rol in de huishouding van het
lichaam spelen.
Wanneer men nu in tijden van over»
vloed, haast zonder erbij te denken,
allerlei variaties in zijn dagrantsoen
brengt, komen de verschillende voe»
dingswaarden nagenoeg vanzelf reeds
min of meer tot hun recht.
Nu de keuze niet alleen tengevolge van
rantsoenering, maar helaas ook door
Prijsstijging wordt beperkt, is het een
dwingende eis om voor het beschikbare
geld in de eerste plaats die voedings»
middelen te kiezen, die zo veelzijdig
mogelijk van samenstelling zijn.
Daarom zal men, wat de meelspijzen
betreft, tarwemeel, roggemeel, gort,
havermout en grutjes kunnen verkiezen
boven: tarwebloem, tarwegries, rogge»
bloem, haverbloem en gruttemeel, en
°ok boven: rijst, rijstegries, rijstebloern,
Sago, maizena, macaroni, vermicelli,
spaghetti en aardappelmeel.
Als een algemene regel geldt n.l., dat
"et binnenste van graankorrels voor»
flamelijk zetmeel en een weinig eiwit
bevat, terwijl vlak onder de bast het
"leeste eiwit en tevens een aantal vita»
mines en mineralen worden aangetrof*
*er>. Het rijkst aan verscheidenheid van
v°edingsstoffen is steeds de kiem.
Wanneer men tarwekorrels nu zó maalt,
"at alle bestanddelen van de korrel
teruggevonden worden in het meel
U Ou pet. uitgemalen), dan vindt men in

lt „volkorenmeel" een product, dat in
volledigheid van samenstelling niet
"nderdoet voor de korrel zelf.
"jaalt men daarentegen slechts 70 pet.

- waarbij weliswaar mooie, witte
'loern wordt verkregen - - dan is dit

Product in verhouding tot de oorspron*
elijke tarwekorrel arm aan eiwit, arm
ln vitamines, arm aan mineralen. Men
"e't dan een voedingsmiddel, dat in
°idzaak verbrandingswaarde vertegen»

oordigt en een geringe eiwitw'aarde,
aaruit echter bijzondere waarden, die

de tarwekorrel van nature tegelijkertijd
verstrekt, zijn verwijderd.
Het kopen van producten, die uit
weinig*uitgemalen meel zijn bereid,
houdt dus een element van verspilling
in, hetgeen de vraagstelster wil voor»
komen.
K. F. D te M. vraagt naar de gegevens
van de „Pirquetsproef"
Van de huidreactie naar Von Pirquet
wordt gebruik gemaakt om na te gaan,
of iemand al of niet een besmetting
met tuberkel*bacillen heeft ondergaan.
Hiertoe wordt een kleine hoeveelheid
tuberculine gebracht op een krasje in
de huid. Tuberculine is een vloeistof,
die uit een cultuur van tuberkelbacillen
wordt verkregen.
Wanneer de mens zich reeds eenmaal
heeft verweerd tegen het binnendringen
van tuberkelbacillen, beschouwt zijn
organisme deze bacillen, ook al heeft
het glansrijk de overwinning behaald in
deze eerste strijd, toch blijvend als zijn
aartsvijanden. Het' gaat ermede als met
onszelf, wanneer wij eens echt ruzie
hebben gemaakt: zien wij onzen vijand
aan de overkant van de straat voorbij»
gaan, dan stijgt het bloed ons reeds
naar het hoofd.
Indien nu een spoortje aftreksel van de
tuberkelbacil in de vorm van tuber»
culine op een krab' of schaafwondje
van de huid wordt gebracht, dan rea*
geert diegene, die reeds kennis heeft
gemaakt met de tuberkelbacil, ook
direct plaatselijk met roodheid en zwel»
ling: een positieve reactie; terwijl er bij
iemand, die nog nooit iets te maken had
met deze boosdoeners, niets gebeurt.
De overgevoeligheid bij een positieve
reactie is zó sterk, dat men niet eens
altijd wondjes behoeft te maken: Vol»
gens Moro wordt een weinig tuberculine.
met lanoline tot zalf vermengd, in de
huid gewreven. De tuberculine, die op
deze wijze in de smeerkliertjes wordt
gewreven, geeft aanleiding tot een
reactie in de vorm van rode, net even
boven de huid uitstekende papeltjes.
Een negatieve reactie naar Von Pirquet
kan betekenen, dat men nog nimmer
kennis heeft gemaakt met de tuberkel*
bacil en dus zeker ook geen tuberculose
heeft, maar óók, dat men, hoewel
lijdende aan tuberculose, strijdensmoe
tegen deze ziekte is geworden en daar»
om niet meer reageert
P. B. te A. Dat de tegenwoordige
samenstelling van het brood aanleiding
zou geven tot „broodschurft" is onjuist.
Wél is het een feit, dat vele bakkers
moeite hebben om uit het „regerings*
meel" een brood te bakken van een
goed stuk, dat mooi poreus is en niet
klef. Dit is ook geen wonder, want de
rantsoenering brengt mede, dat op het
ogenblik het regeringsmeel bestaat:
voor wittebrood uit 65 pet. tarwe en
35 pet. rogge; en
voor bruinbrood uit 75 pet tarwe en
25 pet. rogge.
Nu komt de kleefstof van het brood
voornamelijk voor in het binnenste van
de tarwekorrel. Wanneer men dus fijne
bloem, die een hoog gehalte aan kleef»
stof bevat, gedurende korte tijd kneedt,
krijgt men al gauw een deeg, dat vol*
doende elasticiteit bezit om fraai te
rijzen. De kleefstof van de rogge daar»
entegen is van veel mindere kwaliteit
en een mengsel van tarwe en rogge bakt
dus moeilijker dan een brood, dat uit
tarwe alleen wordt bereid.
Hierbij komt, dat ook voor het witte»
brood het meel'thans verder (80 pet. in»
plaats van 70 pet.) wordt uitgemalen
dan vóór de oorlog gebruikelijk was.
Hierdoor komt dus een groter deel van
de oorspronkelijke tarwekorrel in het
wittebrood terecht, wat (misschien wilt
u hiermede vergelijken het antwoord op
de vraag van C. v. S. te H.) als een
uitstekende maatregel moet worden be»
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voor de toekomst.

Dekking van alle soorten verzekeringen ook
bij e e r s t e k l a s s e Nederlandsche maat-
schappijen.

schouwd. Maar hierdoor wordt tevens
een deeg verkregen, dat een lager ge*
halte aan kleefstof "bevat en dus alweer
moeilijkheden voor de bakkers met zich
mede brengt. Het bruinbrood is op het
ogenblik buitengewoon fraai van samen*
stelling: volledig uitgemalen tarwe* en
roggemeel vormt hiervoor de grond*
stof. Het zal uit het voorgaande wel
duidelijk zijn, dat de bereiding van een
goed brood hieruit veel kneedarbcid
vraagt en een andere baktechniek dan
de vroegere wittebrood*bakker voorheen
gewend was. Maar het hiermede ver»
kregen product komt zonder enige twij*
fel ons aller gezondheid ten goedel

DIRECTIE: E. J. Rotshuizen en
F. WM

CURATORIUM:
Ir. H. E. P. van Dijk, Directeur N. V.

Gebr. v. d. Bergb's Koninklijke
Fabrieken te Oss.

W. Huizinga, Ingenieur te Amsterdam.
Prof. Dr. F. Roels, Directeur van bet

Psychologisch Laboratorium, Utrecht.
Prof. Dr. A. Sizoo, Hoogleraar aan de

Vrije Universiteit te Amsterdam.
Ir. J. E. A. Telders, Ingenieur bg de

Prov. Waterstaat te Maastricht.
Mr. J. Terpstra, Oud-Minister van

Onderwijs te 's-Gravenhage.
Prof. Ir. E. J. F. Thierens, Hoogleraar

aan de Techn. Hoogeschool te Delft.
Prof. Ir. J. G. Waujes, Hoogleraar aan

deTechniscbe Hoogeschool te Delft.

Vraag kosteloos geïllustreerd
prospectus no. Ar

CREDIETEN
ƒ 900—5 "„ zonder borgen. Elk doel.
I K I> E K E E N vrij bl. voorwaarden.

Brieven antw. porto „DE ONDERLINGE"
Mathenesserweg 110 — Rotterdam-W.



Een stoere sport woor een stoer volk

Suizende lopers op het harde ijsvlak
-r een scherpe, ijskoude wind in 't
gezicht — hoog opvliegende sneeuw

twee sterke knuisten aan het roer en
aan de schoot - - dat is ijszeilen, de
•wintersport bij uitnemendheid. Een
flinke tocht op de schaats is heerlijk,
een wedstrijd rijden sportief en emotio*
nee!, maar ijszeilen met een stormach*
tige noordooster in 't zeil is onver*
getelijk.
Voor ons ligt in heel zijn wijde uit*
gestrektheid het glasharde ijsvlak, bedekt
met een sneeuwlaag van ongeveer een.
decimeter. Mannen zijn bezig een baan
sneeuwvrij te maken, maar hej>valt niet
mee, want de felle wind blaast de opge*
schoven sneeuw steeds weer op de baan.
Onze ijszeilboot staat gereed, op de
achtersteven de toepasselijke naam
„Wintervreugd".
„'t Zèl me 'n tochtje worden,1 meneer",
zegt schipper Dirk en hij overziet be*
denkelijk de sneeuwvlakte, waarover in
de verte een arreslee voortglijdt.
„Ik zou me maar goed inpakken, as ik
u was, anders heb je kans om bevroren
aan te komen", voegt hij er aan toe,
terwijl hij me een dikke deken aangeeft.
De waarschuwing is overigens enigszins
overbodig, want reeds nu snijdt de ijzige
noordooster zo scherp in m'n gezicht,
dat ik het ergste vrees voor de komende
overtocht.
„We zèlle de fok maar hijsen", zegt
Dirk, „d'r moet straks aardig geloeveerd
\vorden, daar kun je op rekenen." Met
forse rukken hijst hij de fok: „Stap d'r
maar in, meneer, daar gaaWeü"
Zwaar ingepakt zit ik op de bodem van
de boot, de schipper duwt de schuit
even voort in de gunstigste windrich*
ting, dan springt hij erin, grijpt snel het
roer en de schoot en voort gaat het —
sneller en sneller....
De brede lopers suizen over de sneeuw»
laag en, bij onverwachte wendingen,
stuift de sneeuw hoog op. Na enkele
minuten wanen wij ons^ in een hevige
sneeuwstorm — de wind giert in de
zeilen, de lopers vliegen over de vlakte
en werpen enorme sneeuwwolken om»
hoog en in de boot. Af en toe zien we
geen hand voor ogen meer, zijn we ge*
huid in dichte sneeuwwolken — en
steeds sneller scheren we over het ijs.
Tussen twee sneeuwvlagen in zie ik den
schipper zitten: hij lijkt een sneeuwpop,
alleen z'n ogen en neus zijn nog vrij.
Z'n bivakmuts en andere kledingstuk*
ken zijn bedekt onder een dikke
sneeuwlaag. Hij schreeuwt iets, maar ik
yersta het niet — ik schreeuw terug en

Schipper Dirk hijst de fok, want er moet
straks „geloeveerd" worden (tegen de
wind zeilen). En het grote verschil met de
water-zeilsport is hierin gelegen, als je bi]
ijszeilen even de wind uit de zeilen kwijt
bent. sta je onherroepelijk stil, terwijl je
op het water nog een tijd blijft door-
lopen. Daarom is de eerste vereiste voor
succesvol ijszeilen: „gang maken en gang
houden!"

krijg meteen een hap sneeuw in m'n
mond . . . .
Hoe lang dit doorgaat weet ik niet, die
snerpende wind , die sneeuwstorm en die
pijlsnelle vaart, maar plotseling draaien
we bij en met een ruk staan we stil.
Een doodse stilte na het rumoer van
zoeven. Ik kruip u,it de boot en schud
de sneeuw van mijn fcleren, dan kijk ik
rond en zie, dat ik aan de overkant

ben. Twee mannen komen op ons af.
„Da' was geen mak'lïjk karwei, hè?"
zegt er een.
„Mij krijgen ze vandaag niet meer voor
zo'n tocht", zegt schipper Dirk, „voor
geen geld!" En hij haalt voorzichtig de
stukjes ijs uit z'n wenkbrauwen.
In het dorpscafé komen we weer wat bij
en ik maak van de gelegenheid gebruik
om m'n camera te
laten ontdooien. In
mijn kinderlijk opti»
misme had ik me voor* p'
gesteld om tijdens de
tocht te filmen —
mooie „close*ups" van
de vliegende lopers, de
kop van mijn schippe'r
— ijdele hoop. Enfin,
straks bij de terug*
tocht zal ik het beter f i
voorbereiden. Dan ga
ik voorin zitten, daar ;l
heb je niet zo'n last
van de ' sneeuwbuien,
dan doe ik de deken
over m'n hoofd en de
camera eronder, een
soort tentje....
Zo zit ik dus, na een
half uurt je, in het
voorschip.
„'t Wordt nou nog
erger", zegt Dirk som*
ber, „we zeilen nou
zowat vóór de wind, je
zèl wat beleven." Ik ben
echter tot het uiterste
besloten, terwille van
de sport en . . . . van de
camera. „Vooruit schip*
per", zeg ik .vrolijk.
„zet-'m vóór de wind."
Dat doet hij ook en na enkele ogen»
blikken begint het spel van storm en
sneeuw van voren af aan. Voorin zit ik

veel gunstiger e,n nu kan ik ook ten
volle genieten van deze sensationele
tocht. We bereiken nu een veel grotere
snelheid dan op de heenreis. Me't een
grimmig gezicht omklemt Dirk de tou*
wen en het roer, terwijl hij zienderogen
insneeuwt.
„Een prachtvolk", denk ik bij mezelf,
maar tijd voor overpeinzing is er niet,

Het roer is een zeer belangrijk en gevoelig onderdeel van de ijszeilboot Voor alle
manoeuvres doet het dienst, zoals; bij de wind of vóór de wind zeilen, remmen, enz.

De-mast van een ijszeilboot wordt rechtgehouden door
twee spandraden, die aan de lopers bevestigd zijn. Doordat
deze touwen niet geheel strak ftaan kan de mast gemak-
kelijk overhellen. Hier helt (Jus niet de hele boot over, zoals
op 't water, maar alleen de mast.

want de ijszeilboot krijgt steeds snellere
vaart, de sneeuw waait nu zeker tot
twee meter hoogte o'p en de lopers den»
deren over de vlakte. Precies vijf minu»
ten, nadat we instapten, klimmen we bij
ons uitgangspunt weer uit de boot, en,
daar de afstand 6 km. bedroeg, hebben
we een gemiddelde gemaakt van 72 km.
per uur. En zelfs deze snelheid wordt
nog meermalen overtroffen, wanneer de
weersomstandigheden meewerken en het
materiaal goed is.
Ijszeilen -- een stoere sport voor een
stoer volk, een sport van kracht, durf
en stuurmanskunst, dé sport voor eiken
rechtgeaarden Nederlander.

(Foto's: A. de Vita)

„WERKMAN"
Ik zag hem, hij floot er zijn vrolijkste lied.
Zijn ogen die vroegen, zeg, zie je me niet?
Ik behoor tot het leger der sterken.
Mijn brood heb ik bij ma, mijn kiel

heb ik aan
Op zij dan toch mensen,- 'k heb haast,

laat me gaan.'
Hij gaat naar zijn baas om te werken!

Hij komt er zijn vriendje tegen op straat
Die „stumper" die nog naar de school-

banken gaat.
Dat is voor hem nu verleden.
Hij gaat naar zijn baas, voor het eerst

nu vandaag
Hij voelt zich een man, en niet meer

zo'n blaag
Eii nóg vaster worden zijn schreden.

Ik zag in zijn ogen een prachtige gloed
't Was een vent met een wil, een jongen

met moed.
Een jongen met durf en vertrouwen.
Voor hem is vandaag het leven een. feest
Zó moet je blijven, bezield met die geest.
Dat zal je dan nimmer berouwen.



H et zijn eigenlijk mijn zaken niet,
maar als goed ontwikkelde aard=

appel merk je zo toch het een en ander
op. U weet, dat ik op een eenvoudig
niet te schrijven manier op een koude
voorraadzolder terecht ben gekomen.
Toen ik met veel moeite het kolengruis
van mijn schilletje af had laten glijden
— u moest eens zien, hoe mijn teint
daaronder geleden heeft! —, want ze
hadden me in een kolenzak hierheen
gesmokkeld, heb ik de omgeving eens
goed opgenomen. Nu, ik behoef me er
niet voor te generen (behalve voor die
steenkool dan). Daar stonden blikjes
zalm, blikjes tong, blikjes leverpastei,
ja zelfs hele blikken kip! Nee, maar die
mevrouw weet wel wat ze doet, en het
schijnt er wel aan te zitten ook, want
bij blik alleen bleef het niet, er hangt
ook een ham en een rijtje rookworsten
en een stuk gerookt spek en op de
grond staan bussen en zakken met van
alles er in, maar wat dat allemaal
precies is weet ik niet. Op den duur
kom ik daar wel achter, als ik hier nog
een tijdje blijf liggen, want zo nu en dan
wordt er wat weggehaald.
Een paar dagen geleden kwam mevrouw
boven en klagen dat ze deed! Er was
niets meer, zei ze, je werd gewoon uit'
gehongerd. Geen vlees en geen boter
en geen vet en geen worst. Nee maar,
het was verschrikkelijk. Maar ze ging
naar beneden met haar armen vol pak»
ken. Dat was voor het kerstdiner. Zoiets
ving ik tenminste op, toen ze met haar
zuster stond te praten, die mee was ge»
komen naar de zolder. Een paar dagen
daarna werd er een grote stapel oude
kranten op de zolder neergelegd en
omdat je als aardappel op een zolder
toch niets te doen hebt als nietsdoen
(ik lijk wel een rentenier zo) heb ik
een stuk van die kranten gelezen. En
toen begreep ik opeens, waarom ze al
die blikjes nodig had. Ik had net een
bladzijde voor mijn neus van de vrou»
wenrubriek van de „Haagse Post". Ik
heb er een tijd over gedaan om het te
ontcijferen, maar ik ben er toch achter
gekomen. Moet u eens even horen:

„foor het kerstdiner begin ik met een
bescheiden hors d'oeuvre; daar hoef ik
zelfs niet eens veel voor aan te schaf*
f en en het kost me helemaal geen boni
nen. UU mijn voorraad neem ik een
blikje sardines, een blikje ansjovis,
een blikje zalm en een blikje krab.
Dat is al een hele boel. Uitgesneden
gerookte paling en zalm zijn nog te
krijgen en met behulp van radijsjes,
ramenas en krulandijvie worden die
verschillende ingrediënten feestelijk
aangekleed. Voorts offer ik aan die
hors d'oeuvre nog een flesje olijven
op en ik breek er een zuinig bei
waarde fles mayonnaise voor aan."

En dat heeft ze gedaan, dat heb ik ge»
zien. Maar die dame heeft nog veel
meer zorgen aan haar hoofd, want ze
gaat verder:

„Krijg ik een gans of eenden, dan zal
ik daar beslist soep van maken. Zijn
die dieren echter niet beschikbaar en
zullen we het dit jaar met fazant of
haas moeten doen, dan zal ik wat van
mijn bouillonblokjes opofferen en een
kop bouillon vooraf geven."

Ik moet zeggen, dat ik medelijden met
naar heb. Wat een kopzorg toch, als er
geen vlees te krijgen is! En dan denk
Jk nog wel eens aan de boerderij, waar
'k v a n d a a n kwam. Toen de arbeider, die
me uit de grond groef, op zijn knieën
"oor het land kroop om de aardappel»
Planten uit te steken en zijn vrouw en
^'nderen er achteraan kwamen om de
aardappels op te zoeken, hoorde ik hem
n°g zeggen: „Nou vrouw, een maaltje
aardappels hebben we vanavond alvast.
'" als je d'r nou een paar penen en

doorsmijt en een paar dobbelsteen*

tjes mager spek, dan kunnen we mor»
genochtend weer stevig beginnen."
Maar die vrouw zei niks terug. En ik
heb zo'n idee, dat ze tobde over die
dobbelsteentjes spek. Want die komen
wel van het varken en het varken komt
van de boerderij, maar alles wat op de
boerderij wordt voortgebracht, is niet in
de eerste plaats bestemd voor de men»
sen, die op het land werken. Nee, dan
heeft die mevrouw hier in de stad het
beter bekeken! Waar ze het allemaal
vandaan haalt, weet ik niet, maar heb»
ben doet ze het.
Maar om tot het huis terug te keren, —
er schijnt hier nog veel meer te zitten,
al heb ik dat dan niet met mijn eigen

ogen gezien. Er staat hier ten minste
een glazen pot met tutti*frütti er in, die
beweert, dat hij eerst helenlaal onder in
de woning, in een kelder, woonde en
dat hij toen gevuld was met'doperwtjes.
En hij vertelde, die glazen pot dan. dat
daar ook een half varken was. Ik ont»
kende eerst, dat dat waar was. Ik zeg:
„Ik kom van het land en leer nou van
mij, dat er geen halve varkens bestaan!"
Maar er schijnt toch iets van aan te
zijn, al begrijp ik niet goed, hoe het
kan. Het dier zit in een vat in plaats
van in een hok en in plaats van stro
geven de mensen pekel. Wat dat is weet
ik ook niet, maar het moet wel iets van
stro zijn, want de glazen pot zei, dat
't halve varken in de pekel in een ton
zat En ik wou niet vragen wat dat
was, pekel, want wat gaat 't die ande»
ren aan als je iets niet weet. Ze denken
zó gauw, dat je een aardappel van niks
bent! Maar wat dat aangaat, sla ik de
hele verzameling van kolen en blik en
glazen potten hier met glans, want mijn
moeder was een goedgekeurde poter en
ze w'erd vijf keer gespoten met Bor»
deause pap om de teint van haar bla»
deren te bewaren. Maar ik zou toch
wel eens willen weten wat pekel nu
eigenlijk is.

BLAUWE VAN ZEELAND.

Aanbeveling
voor Bonaparte

De Nederlander heeft een prachtig
beeldend woord voor de hulp van derden
bij 's mensen pogingen, om in de wereld

. vooruit te komen. Hij spreekt van een
„kruiwagen". Hij is bovendien diep
overtuigd van de moeilijkheden die het
doorgaans met zich meebrengt, zulk
een kruiwagen te vinden. Dikwijls helpt
een aanbevelingsbrief, om tot de in»
vloedrijke persoonlijkheid in kwestie
door te dringen. En nog vaker schrijft
de vermeende kruiwagen zélf andermaal
een aanbevelingsbrief, om zo gauw
mogelijk van de last af te zijn.
Op die twee wijzen zijn er heel wat
aanbevelingsbrieven de wereld ingeko»
men. Maar mogen wij de gedenkschrif»
ten van Napolcon's tijdgenoot Rapp
geloven, dan werd er zelden een zó
kernachtige op papier gezet als door
den Fransman Barras, die overigens
geen vriend van schrijven was.
Barras had in de Franse revolutiejaren
bij het beleg van Toulon den jongen
Bonaparte leren kennen en waarderen,
— hij werd van toen af diens persoon»
lijke beschermer. En toen Napoleon
kort daarna naar Parijs zou vertrekken,
gaf hij hem een brief mee voor Carnot,
met de sobere woorden:
„Ik stuur je hier een jongeman, die zich
zeer heeft onderscheiden voor oulon.
Ik raad je ernstig aan, hem snel vooruit
te helpen. Doe je dat niet, dan zal hij
het zonder twijfel zichzelf doen."
*je historie heeft niet nagelaten, aan de
woorden van Barras kracht bij te zetten.
En slechts pp één punt schijnt Napoleon
het nooit ver te hebben gebracht: op
het punt van talenkennis en taalbeheer*
sing. Hoewel hij tijdens zijn verblijf op
de militaire school te Brienne eens in
een brief aan zijn moeder de ietwat
pathetische zin vlocht: „Met het zwaard
aan de zij en Homerus in mijn zak hoop
ik mij een weg door de wereld te ban~n"
h eft hij voor het verwezenlijken van
zijn plannen vaker naar het zwaard ge»
grepen dan naar de dichtwerken van
Homerus.
De ' Engelse romanschrijver Wa.ter
Scott, die zeven dikke delen over het
leven van Napoleon volschreef (en
daarmee voor een belangrijk deel de
12C uu pond -sterling schuld afloste, <" •
het gelijktijdige faillissement van zijn
bank en zijn uitgever hem bezorgde),
beweert zelfs, dat Napoleon nooit ge*
leerd Iieeft om het Frans zonder f-outen
te schrijven, veel m' 'er zich in vreemde
talen uit te drukken.
Toch h-cft de zeventienjarige Bonaparte
eens met een geleerde verhandeling
n - a r een prijs van de academie van
Lyon gedongen. Tallcyrand bracht het

r jscript aan het daglicht, toen de
schrijver ervan al keizer van Frankrijk
was. Hij meende er Napoleon een ge»
noegen mee te doen, maar die wierp het
document in het vuur, na er enkele
bladzijden van gelezen te hebben. Op
het titelblad stond: „Wat zijn de begin»
selen. en instellingen, door welker toe»
passing de mensheid tot de hoogste
graad van geluk kan worden gebracht?"
De veertigjarige keizer deelde op dit
punt niet meer de zekerheden van den
zeventienjarigen schooljongen,.,

Incognito-verrassingen
Het heeft zijn schaduwzijde, al te be»
kend te zijn. Dat hebben vele vorsten
ervaren, die .gaarne in persoonlijk con»
tact met hun volk er de noden van
zouden hebben willen ervaren, maar
wier beeldenaar op munten en post»
zegels een ongedwongen verkeer in de
weg stond.
Van den legendarischen kalief Haroen
al Rasjid vertelt men, dat hij in ver»
momming door de straten van Bagdad
ging, om zich onopgemerkt onder het
volk te kunnen mengen. De in 1906
overleden koning Christiaan IX van
Denemarken schijnt ook zonder ver*
momming dikwijls onherkend te zijn
gebleven.
Men noemde hem wel „de schoonvader
van Europa"; want door de huwelijken
van zijn dochters met Eduard VII van

Engeland en tsaar Alexander van Rus»
land, en doordat zijn zoon Willem de
Griekse troon en zijn kleinzoon Karel
de Noorse troon beklom, was hij met
familiebanden gebonden aan heel wat
Europese vorstenhuizen.
Elk voorjaar kwam de uitgebreide
famil ie voor een ongedwongen vacantie
op het kasteel Fredensborg bijeen. Dan
was alle hoofse .etiquette vergeten en
verving een simpel colbertje de staatsie»
kledij. De dames deden als ..gewone

mensen" haar inkopen in de stad en
toen de heren na een mislukte jacht
op een'keer door een geweldige wolk»
breuk werden verrast, klampten zij
zonder aarzelen een boerenzoon aan, die
juist met zijn huifkar over het land
reed.
De jonge Deense boer bleek wel bereid,
het gezelschap naar de stad te rijden
en raakte allengs in gesprek met den
jongeman, die naast hem op de bok
was geklommen. Iets bijzonders moest
er met de heren wel aan de hand zijn,
want ze spraken allen Frans met
elkaar.
— En toch ben ik een van je land»
genoten! verzekerde de jongeman op de
bok.
— Waar woont ü dan? vroeg de boer,
— Op Fredensborg.
— En wat voor beroep oefent u daar
uit?
— O, niets bijzonders, ik ben maar
kroonprins.
— Zo, dat is toevallig. En die oude heer
daar achter u?
— Dat is mijn vader, koning Christiaan.
— Dacht ik het niet! En die twee heren
met baard?
— Wel, dat zijn mijn zwagers, de tsaar
van Rusland en de koning van Enge*
land.
— Ik reis in fijn gezelschap! spotte de
jonge boer. Maar wie zijn de twee ginds
op de hoek?
— Dat is mijn broer, de koning van
Griekenland en mijn neef, de koning
van Noorwegen.
De boer floot eens, in voorgewend onfr»
zag. Toen zei hij:
— Wel=wel, dat is zó mooi, dat ik u
toch óók in mijn vertrouwen wil nemen.
Als u het niet verder vertelt . . . .
— Dat beloof ik.
— Weet u wie ik ben? vroeg de jonge
boer.
— Ik heb er geen idee van.
— Onze«Iieve»Heer zélf!

HOLLANDSE STEDEN
Amsterdam

Bespiegeling bij een zeventiende«eeuwse gevel

Bij d'Oude Kerk staat in verheven lijnen
een gevel die zichzelve gadeslaat •
in 't water; rond zijn wit en schoon gelaat
luiken geen krullen op maar twee dolfijnen.

Hij is nog uit de tijd van den piraat.
De zeeën waren Hollands gelddomeinen;
de walvis bracht men thuis met de baleinen;
de stad spoog goud en barstte van de baet.

Toch werkte Vondel op de Bank van Lening.
Seeghers spoog bloed eer hij zieltogend heenging
en werd door wat artiesten afgehaald.

Nu sta ik op de gracht en overweeg er:
Land van de vis, de vis wordt duur betaald,
maar voor de Kunst is de balans nog leger!

Uit: „Het Gevecht met de Muze"
van Bertus Aafjes.



E DE VRIES
Uit Holland terug naar ket land van

V ijf jaar geleden verscheen „Bartje",
de roman van een Drents jongetje.

Duizenden herkenden in dat verhaal van
een jeugd iets van hun eigen kindsheid.
De onbevangenheid en de „echtheid"
van dat kind wonnen op slag aller har*
ten en menig ouderpaar liet in die dagen
zijn kind dopen met de naam „Bartje",
ook al kwam die naam in de hele
familie niet voor. Zegt zo iets niet meer
voor de liefde, die een boek soms weet
te wekken, dan een oplaag van honderd»
duizend exemplaren?
De schrijver van dat boek was Anne de
Vries, een jonge Drentse onderwijzer,
die toen les gaf aan het blinden=insti*
tuut Bartiméus in Zeist.
de naam van zijn jongen „held.": Bartje
komt van Bartiméus!)
Anne de Vries was een zoon uit een
kinderrijk arbeiders-gezin, die oorspron*
kelijk niet voor het onderwijs bestemd
\vas. Toen hij twaalf jaar was en de
lagere school achter de rug had, moest
hij al mee verdienen en hij kwam bij
een tuinman. Na twee jaar werd de
tuinmansjongen letterzetter, bij de Asser '
Courant, en de letterzetter leerde op
een avondschool zoveel bij, dat hij op
de Rijksnormaallessen kon komen. Zo
werd hij „meester".
De meester kon prachtig vertellen. Als
hij bezig was met een verhaal, kon je
in de klas een speld horen vallen. En
ook andere jongens dan de leerlingen
van meester De Vries konden er van
profiteren, want van veel verhalen
maakte de meester boekjes, zoals bij'
voorbeeld van „De Stroper".
Maar na vijf jaren verhalen voor kin*
deren te hebben bedacht en geschreven
en enkele novellen voor ouderen, wilde
Anne de Vries zijn krachten eens aan
een groter werk meten. Telkens kwamen
herinneringen aan zijn eigen jeugd en
'aan Drente door zijn verhalen heen
spelen en daarover had hij eigenlijk zó*
veel te vertellen, dat hij aan een ander
publiek ging denken dan aan school»
jongens. En zo schreef hij „Bartje", een
boek voor ouderen, een boek over een
Drents jongetje.
Toen het bock af was, begreep Anne de
Vries, dat hij toch nooit zou kunnen
aarden in Zeist, in „Holland", waar de
Drent zich nu eenmaal altijd onder
vreemden voelt. En tegelijk begreep hij,
dat hij zou moeten kiezen tussen de
school en het boekenschrijven. Een stut

diesverlof van twee jaar gaf hem nog een
flinke bedenktijd, maar in de boswach»
terswoning tussen Meppen en Aalden en
in 'het huis in Driebergen rijpte in die

. periode toch het vaste besluit: „Ik moet
terug naar Drente, waar ik nu eenmaal
„eigen" ben en waar ik dat directe con*
tact met dé mensen heb, dat nodig is
om je werkelijk „thuis" te voelen."
In die tussentijd schreef Anne de Vries
zijn tweede grote boek, „Hilde", de
roman van een jonge vrouw. Het werd
zijn beste en zijn meest Drentse roman.

Wat is het meest typerende van het
leven in „de olde laandschop"? Het is
het sterke en hechte gevoel van de
dorpsgemeenschap, dat zich nu nog al*
gemeen uit bij „burenplicht", maar dat
ook zo nu en dan nog spreekt bij het
„volksgericht", als de dorpsgemeenschap
regelend en ordenend tracht in te grijpen
in het leven van den enkeling, die zich
misdragen heeft. In het boek van Anne

Anne de Vries staat klaar, het dubbel-
loopsjachtgeioeer in de aanslag, voor een
jazantenhaan, die uit het bos omhoog zal
komen.

Apport! De iager wacht op Torn, die hem
de geschoten fazant moet apporteren.

de Vries misdraagt zich zo een rijke
boerenzoon, die het meisje, waar .hij
lange tijd naaï gevrijd heeft, wil laten
zitten als zij een kind verwacht. De
jongens van het dorp brengen den trou*
weloze, volgens oeroude zede, op een
wagen naar zijn meisje en dwingen hem
tot de verklaring, dat hij haar wél zal
trouwen. Maar Hilde, die iets Fries' in
zich heeft, weigert fier den bruidegom,
die haar wordt thuisgebracht. Liever
bouwt zij samen met den dagloner en
wildstroper Mans Lubbers een nieuw
bestaan van de grond af op, dan dat zij
den welgestelden boerenzoon, die haar
eens beledigde, nu nog aanvaardt . . . .
Na „Hilde" geschreven te hebben, trok
Anne de Vries def in i t i e f naar Drente
terug. Zijn laatste boek „Bartje zoekt
het geluk", is getekend: „Hooghalen,
Oorlogswinter".

Zo moest men den schrijver nu opzoe*
ken ergens middenin dat uitgestrekte en
's winters volkomen verlaten land tussen
Meppel en Assen, dat de reiziger kent
als „dat grote stuk door Drente", waar
de trein doorraast zonder te stoppen.
De sneeuwstorm heeft het land, zo ver
het oog reikt, wit gemaakt en alle onders
scheid tussen heide en weiland of
akkers uitgewist. Op de spiegelglad*be*
vroren weg waagt zich bijna geen ver*
keer. Alleen in huis is het nu goed.
En goed is het in de landelijke tuin*
manswoning, die Anne de Vries van de
Zomer voor zijn gezin heeft laten vers
bouwen en waar de pasgeboren vierde
spruit vrolijk in haar wiegje ligt te
kraaien: Petronella Hilde Anna. Eén
naam naar moederskant, één naam naar
vaderskant en de middelste naar de
kant van het boek!
Voorlopig is Petronella Hilde Anna de
enige, die daar verder geen weet van

heeft. De anderen weten de weg naar
Vaders studeerkamer opperbest en zij
weten ook wel de boeken te vinden, die
hen interesseren. Gerdientje, die drie is,
zoekt de boeken met plaatjes, Hannie,
die straks al naar de grote school moet,
is bijna toe aan de nieuwe en oorspron*
kelijke „methode voor volledig taal*
onderwijs", waar haar vader nu aan
werkt, in aansluiting op zijn leesboekjes
„Jaap en Gerdientje" en Henk verdiept
zich soms al in het „Groot Vertelboek
voor de Bijbelse Geschiedenis", dat
Anne de Vries zijn liefste boek noemt
en dat hij heeft opgedragen aan zijn
vrouw en zijn kinderen.
„Nog nooit heb ik een bock met zoveel
hoop de wereld in gezonden", heeft hij
getuigd. En hij is heel verheugd; dat,
na een goed jaar, al een tweede druk
nodig werd, waaruit bleek, dat deze
lijvige kinderbijbel zijn plaats gevonden
heeft.
Over zijn andere, zuiver letterkundige
werk spreekt Anne dé Vries met grote
terughouding:
„Moest ik eigenlijk al weer met een
nieuwe roman beginnen? Misschien!
Maar als ik een nieuw boek opzet, dan
moet ik twee of drie maanden me daar*
op helemaal kunnen concentreren. Dan
moet ik een eigen wereld kunnen op*
bouwen, waarin ik met romanfiguren
kan leven, los van de wereld om me
heen. Mijn romanwereld moet dan voor
mij het belangrijkste zijn, werkelijker en
„echter" dan de werkelijkheid. En dat
is mij op het ogenblik onmogelijk, nu de
wereld*omsme*heen te spannend en te
zorgelijk is om haar los te laten. Maar
langzamerhand ja, ik denk toch
straks te beginnen.
„Waarmee? Ik denk bijvoorbeeld over
een roman over een Drents meisje, zoals
„Bartje" een boek was over een Drents
jongetje. Is er na „Geertje" van De
Meester en „Sprotje" van Scharten—
Antink eigenlijk nog wel een roman
over een meisje verschenen? Hebben de
schrijvers niet allemaal jongetjes ge*
kozen?
„Heeft u nog andere plannen?"
Even kijkt Anne de Vries zijn werk*
kamer rond. In de ene hoek staat zijn
schrijfmachine, in de andere z i jn . . . .
dubbelloopsjachtgeweer. En hij zegt:
„Ik heb er altijd naar verlangd een
roman van de jacht te schrijven. Ik mag
graag jagen en ik heb er hier nog meer
gelegenheid voor dan in Meppen, waar
het meest konijnen waren. Zullen we
nog even het bosje aflopen?"
En Anne de Vries vertelt van de stand
van het wild in Hooghalen, waar hij
straks honderden bunders zal kunnen
bejagen, maar waar op het ogenblik,
net als in de rest van Nederland, slechts
schadelijk wild en fazanthanen mogen
worden geschoten, zodat de jager vx>or
elk schot eerst moet uitmaken of hij
een haan of een hen voor de loop hee,ft.
Wat tijd vraagt.
Maar wij willen eerst nog graag weten
of de geschiedenis van Bartje soms ook
nog verder verteld zal worden.
„Nee", zegt Anne de Vries beslist.
„Bartje is er! Hij is getrouwd en ik laat
het bij die twee delen. Ik ben blij, dat
ik Bartje zover heb gekregen en al
laad ik nu de verdenking op mij, dat
ik, net als zoveel andere schrijvers,

Anne de Vries voor zijn huisje midden op
de Drentse hei, waar hij zijn eigen groente
verbouwt en op zijn eigen jachtgrond zo
nu en dan voor een haas of een lazant in
de pot zorgt. Want hij is een hartstochte-
lijk jager!

schijn te menen, dat het leven bij het
huwelijk uit is — ik laat het er bij. In
een volgend boek zal ik dan wel die
verkeerde mening over het huwelijk
recht zetten."
„Wat wordt dan dat volgende boek?"
„Het is mijn eerzucht", zegt Anne de
Vries, „om nog eens een boek te schrij*
ven, waarin ik het hele leven van een
waarachtig christen behandelen kan, van
de wieg tot het graf. Maar ik weet wer=
kelijk niet of ik daar nu al aan zal be=
ginnen en ik leg me op geen enkele
manier vast. Ik zie het karakter van
dien man al ongeveer duidelijk voor me.
Maar ik spreek er niet over: dat is een
geheimpje voor mezelf."
„Zal uw nieuwe boek ook weer een
Drents boek zijn?"
„Het zal niet specifiek Drents zijn."
En dan komt een verrassende bekente*
nis:
„Ik geloof niet, dat ik gemakkelijk over
Drente zal schrijven, nu ik er weer
woon."
Erkent de schrijver hiermee, dat het
heimwee naar zijn jeugd en naar het
land zijner geboorte sterker kunnen zijn
dan de volle werkelijkheid, waar wij in
leven? Dat „Bartje", het boek van het
Drentse jongetje, juist buiten Drente
moest ontstaan?
„Bedenkt u wel", verduidelijkt Anne de
Vries zijn bedoeling, „dat ik niet de eer»
zucht heb „Drentse" boeken te schrij»
ven, dat ik bijvoorbeeld ook niet in
Drents dialect schrijf. Drente is mijn
voedingsbodem. Zonder Drente zou ik
niet kunnen schrijven. Maar wat ik wil,
gaat er boven uit."
Als wij met Anne de Vries daarna het
bos rondstappen, om te zien of hij nog
een fazantenhaan voor zijn dubbelloops
kan krijgen, dan herkennen wij onder
de sneeuw en in de winterse kou de
warme boswalletjes en de stille vertrou*
welijkheid van „de olde laandschop",
die straks, in de lente en zomer, ieder
toerist op dat „grote stuk door Drente"
op zal vallen, maar die ook nu bewaard
wordt, veilig onder de sneeuw. En die
lééft, voor ieder die lezen kan, in de
mooie boeken van Anne de Vries.

(Foto's: Wolters)

Ontvangen boeken
Bij H. P. Leopold's Uitgeversmij. N.V.,
Den Haag, verschenen in de Bibliotheek
voor Weten en Denken:
Dr. W. H. C. Tenhaeff, De onzienlijke
wereld;

W. Lubberink, De achtergrond van con
poratisme, fascisme, nationaahsocias
lisme;

Mr. dr. H. Houwens Post, Bergson, de
philosophie der intuïtie;
Etienne Gilson, De middeleeuwse wi'jss
begeerte;

Dr. mr. R. J. Brinkgreve, Politiek en
economie;

Dr. J. Brouwer, Geestelijke verwarring.



Johann Michael Vogl zingt
bert's liederen, aan hef klavier
door den componist begeleid.

\A/ ie is er op het ogenblik nog, die
nooit hoorde van den componist

Frans Schubert? Radio'en grammofoon
variëren zijn „Standenen" en zijn „Ave
Maria" op ontelbare manieren. Geen
concertzaal, of zijn „Onvoltooide sym*
phonie" (die niet zo onvolledig is als de
naam doet vermoeden!) is er een regel*
matig terugkerend programma=nummer.
Er was echter een tijd, dat zich met
Schubert's ' naam nog een allerzonders
lingste verwarring kon voordoen. Dat
was, om precies te zijn, honderdachttien
jaren geleden.
Schubert had toen al vele liederen ges
componeerd, die nu gerekend worden
tot de meesterwerken in de soort. Maar

Frans Schubert

tot bekendheid had hij het daarom nog
niet gebracht. Een paar van zijn intieme
Vrienden besloten te proberen, of niet
een uitgever er toe gebracht kon wor=
den, Schubert's liederen te drukken. Zij
kozen daartoe de toonzetting van „Erls
könig", de vermaarde ballade van
Goethe. Schubert's kameraad Spaun
stuurde de muziek eigenhandig ter in*
zage aan de muziekuitgeverij Breitkopf
en Hartel in Leipzig, die nog in onze
dagen een grote reputatie heeft.
Hoewel -Spaun zijn adres als afzender
duidelijk had vermeld, dacht de uit=
geverij aan bedrog. Er woonde namelijk
In Dresden destijds een dirigent, die
óók Franz Schubert heette, maar die nu
allang vergeten is- De uitgeverij stuurde
het lied aan dezen Schubert door en
verzocht om „opheldering". Het ant»
woord is tekenend voor de onkunde en
Oe verwaandheid van den naamgenoot
van den componist:

„Ik heb de cantate Erlkönig nooit
gecomponeerd, maar ik zal trachten
te weten te komen, wie u dit maak;
werk heeft toegestuurd om ook het
individu te ontdekken, dat op deze
wijze misbruik maakt van mijn
naam."

Het gevolg was, dat de vermeende „bes
oriegers" van den uitgever in het geheel
8een antwoord kregen. Zo kwamen zij
!r toe, naar andere middelen uit te zien

j*10 den jongen Schubert bekend te ma*
*en' in de muziekwereld.

Johann Vogl en zijn. hedendaagse evenbeeld

m// mef rust"
Cn van Schubert's vrienden had een

Waier, die aan de Weense opera ver*

Johann Michael Vogl

bonden was en zodoende wel in contact
kon komen met den destijds beroemden
zanger Johann Michael Vogl. Maar Vogl
•werd, zoals alle beroemde mensen, door
zóveel middelmatige talenten lastig ge»
gevallen, dat hij er weinig voor voelde,
kostbare tijd te besteden aan een liedes
renscomponist van negentien jaar, waar»
van nog niemand ooit had gehoord. Hoe
ijverig de vrienden ook pleitten, Vogl
antwoordde, dat hij in zijn beroep al
méér muziek te horen kreeg dan hem
lief was en dat hij al honderd keer van
„grote, veelbelovende talenten" had ge«
hoord, maar nog altijd teleurgesteld was.
Met dien Schubert zou het wel niet
anders gesteld zijn en Vogl hoopte
daarom, dat men hem met rust zou
laten.
De vrienden lieten hem echter niet met
rust. En tenslotte beloofde Vogl óp een
avond te komen, om te horen „wat er
allemaal van aan was".
Zijn eerste indruk van den componist
was niet erg gunstig. Vogl was een grote
figuur, die zich de weelde veroorloven
kon, goed gekleed te gaan. Schubert,
met zijn kleine gestalte, zijn onbeholpen
manieren, zijn stalen bril en zijn ven
sleten plunje, bleek het omgekeerde van
indrukwekkend.
Aan de piano, door Schubert zelf beges
leid, neuriede de grote zanger het ene^
lied na het andere. En allengs werd hij
vriendelijker. Maar tot een werkelijk
prijzend oordeel kwam hij toch niet en
hij ging heen zonder belofte terug te
zullen komen.
Toen de kennismaking eenmaal een feit
geworden was, viel het de vrienden
echter niet moeilijk, telkens nieuwe
voorbeelden van Schubert's prachtige,
oorspronkelijke liedkunst aan Vogl voor
te leggen. En kunstenaar in hart en nies
ren als hij was, kon Vogl voor het
•wonder van Schubert's scheppingen niet
ontoegankelijk blijven. Hij werd van
toen af de grote voorvechter van
Schubert's liederen, in de kring van de
kenners en in de concertzaal.
Zonder hem zou Schubert wellicht de
kracht niet gevonden hebben voor veel
composities, waarvan de wereld nu
dagelijks geniet. Maar omgekeerd zou
Vogl, al zijn toenmalige roem ten spijt,
op het ogenblik vergeten zijn, wanneer
zijn naam niet als die van den eersten
en nooitsovertroffen Schubertszanger de
historie was ingegaan.

Vogl herleeft
Onwillekeurig duiken alle herinneringen
aan Johann Michael Vogl opnieuw op,
nu een reeks prachtige grammofoonpias
ten met opnamen van Schubert's liede»
ren verschijnt. Ze zijn gezongen door
Karl Schmitt Walter en niemand min»
der dan Michael Raucheisen zat als bes
geleider achter de vleugel.
De grammofoon was in Schubert's tijd

nog lang niet uitgevonden. Wij moeten
daarom uit het geschreven oordeel van
tijdgenoten van den componist afleiden,
wat het karakter van Vogl's stem is
geweest. Maar uit die beschrijvingen
krijgen wij de indruk, dat Karl Schmitt
Walter met Vogl grote verwantschap
vertoont. Hij heeft evenals Vogl een
lichte, klankrijke en tech „gemakkelijk
aansprekende" bariton, — een zoge*
naamde tenorsbariton. Hij heeft ook
met Vogl gemeen, dat hij een operas
zanger is, die het dramatische element
in vele liederen weet te vatten. Maar
evenals Vogl alweer hoedt hij zich voor
vals pathos, — evenals Vogl weet hij
in zijn zang aan de declamatie recht te
doen, dat wil zeggen: zijn muzikale
voordracht steunt op het dichterlijke
woord.
Eén van Karl Schmitt Waltér's nieuwe
Schubertsplaten bevat twee „Stands
cheri's", het overbekende „Leise flehen
meine Lieder" en het iets minder be^
kende „Horch, horch, die Lerch' irn
Aetherblau" uit Shakespeare's „Gym»
beline". Deze plaat schijnt wel voorbes
stemd, om de populairste van de reeks
te worden. Maar in muzikaal opzicht
zijn de twee andere nog waardevoller.
De éne bevat „Der Neugierige" en „\3rn
geduld", twee liederen uit Schubert's
cyclus „Die schone Müllerin" op teksten
van Wilhelm Muller, de andere herbergt
„Die Nebensonnen" en „Die Post" uit
de cyclus „Winterreise", eveneens een
gedichtenskrans van Muller.

SPflKflTROPID
Het zijn alle kleine platen (van 25 cm.
diameter) en bovendien ingedeeld in de
goedkopere prijsklasse, zodat ze voor
velen bereikbaar zijn. Er kan dan ook
nauwelijks aan getwijfeld worden, dat
ze er toe zullen bijdragen, Schubert's
onsterfelijke liedkunst nader tot de
massa te brengen. Er is temeer reden,
daarover voldaan te zijn, omdat deze
twintigsteseeuwse vertolkingen zo grote
verwantschap vertonen met die van
Vogl, waarvoor Schubert zelf behalve
grote dankbaarheid ook mateloze be»
wondejring had.

(Foto's: A.P.-archief)

DE GLADDE, GOUDEN RING

In het leven speelt dikwijls het geluk een
grote rol, maar vaker nog moeten wij
ons tegen wil en dank tevreden stellen
met zijn tegenspeler: het noodlot. Op

-een kwade dag ondervond Arie Lensveld
dit ook en wel op zeer onaangename
wijze.
Ai-ie Lensveld was een jongeman van
nog geen dertig jaar, sportief en niet
onknap, hoewel zijn, naar enigszins dun
was. Hij had een goede betrekking in
de stad, zodat van zijn salaris twee per-
sonen ruim konden leven. Maar Arie
leefde er alléén van, niet omdat hij
gierig was, maar omdat hij verlegen
was. Het „vrouwen-volk" — zoals hij het
zwakke geslacht noemde — boezemde
hem geen belang in. Of hij het meende,
is een andere kwestie, een feit is echter,
dat hij geen enkel „vriendinnetje" bezat.
ledere dag ging hij met het treintje naar
zijn kantoor, zonder een andere sensatie
te beleven, dan dat het vervoermiddel
een enkele keer op tijd aankwam. Toch
was zijn leven «iet eentonig, zelfs verre
van dat. Onder zijn kennissen telde hij
•vele vrienden, terwijl hij des Zondags
zijn vrijgezellen-kamer verwisselde voor
het gezellige ouderlijke huis in de pro-
vincie. Met zijn talrijke broers en zus-
ters — getrouwd en ongetrouwd •— en de
verschillende kennissen kon het er soms
dol toe gaan. En niet zelden waren Arie's
schuwheid voor de vrouwen en zijn vrij-
gezelschap pracht-onderwerpen om er
grappen over te maken. Het slachtoffer
ging echter niet op al de plagerijen in,
doch lachte stiekum voor zich uit.
Vooral de laatste weken speelde er een
geheimzinnige glimlach om zijn lippen,
als iemand zo terloops vroeg of er nog
geen verandering in zijn gemoedstoestand
was gekomen.
En...... Arie had er reden voor geheim-
zinnig te lacherï. Want even plotseling
als de baard komt bij een jongen-met-
een-meisjesgezicht, ging een hem onbe-
kende snaar trillen bij het aanschouwen
van „haar". Hij had haar al driemaal
gezien, heel toevallig, bij het naar huis
gaan. En hoewel hij nog geen woord met
haar had gesproken, voelde hij toch het
geestelijke contact, dat was ontstaan.
De vierde ontmoeting zou beslissend zijn,
zo filosofeerde Arie. Hij zou keurig dop-

pen en zich aanbieden als geleide naar
haar huis. Zijn plan was opgemaakt en
uitgewerkt tot in de puntjes. Het wach-
ten was alleen nog op het gunstige ogen-
blik der vierde ontmoeting, welke móést
komen, daar was hij zeker van.

De vierde ontmoeting kwam, met zich,
meevoerend het noodlot, in de vorm van
een doodgewone gouden ring
Als vanouds was Arie op Zondag thu^s
geweest en in de huiselijke kring werö
er weer een opmerking gemaakt over zijn
tedere gevoelens; toen beging hij de
stommiteit door te antwoorden, dat zij
binnen korte tijd opzienbarende dingen
konden verwachten. En zo onschuldig
gebeurde het, dat zijn jongste zus haar
verlovingsring van de vinger schoof en
hem met moeite over de dikkere knokkel
van zijn rechter ringvinger perste. Zij
wilde zien „hoe het stond". Iedereen vond
het goed staan, vooral toen het een on-
mogelijkheid bleek de ring weer van de
vinger te schuiven!
Rukken, trekken, duwen en knijpen, zeep
en olie, niets kon de ring verleiden zijn
vinger te verlaten. De tijd drong, de
laatste trein kon niet gemist worden en
Arie verliet mét de ring het huis.
Aldus tot getrouwd man gebombardeerd,
zonder wettelijke of kerkelijke inzege-
ning, stapte hij in de trein, zocht zich,
een plaatsje en ging zitten tegenover
„haar".
Zich van geen kwaad bewust, begon hij
aan de uitvoering van zijn plan. Hij
dopte keurig, maakte een opmerking over
het weer en wilde juist overgaan zich
voor te stellen, toen... .
„Pardon, mijnheer, u heeft een dame
voor zich. Het spijt mij voor uw vrouw
zo'n man te hebben!"
Met deze woorden stond zij op en ver-
liet met korte, driftige pasjes — voor
zover dat mogelijk is in een rijdende
trein — de coupé.. . .
Sprakeloos en geheel overrompeld keek
Arie' haar na. Toen slaakte hij een lange
zucht, trok met een fikse ruk aan de
ring en zie: het gladde, gouden ding
schoof er af. Met een glimlach van vol-
doening wierp hij het het raam uit. En
mét de ring verdween ook weer de korte
belangstelling voor het „vrouwen-gedoe'.



E E N M I S K E N D S P E L
„Volgende week ga ik weer eens naar
een handbalwedstrijd kijken. Dat is ook
wel eens aardig voor de variatie."
ttNou krijgen we het Dan kun je ook
vel naar een speeltuinzandbak gaan, dan
heb je ook wat anders."
In de rust van een eerste klassesvoetbals
match werd dit aesprek gevoerd. Er was
in de eerste helft vinnig gespeeld en de
man die zijn handbalbezoek annonceerde
deed dat dus stellig niet. om dat voetbal'
spel eens te krenken Hij meende het.
Maar die ander meende het ook, hij
vond die handballerij een minderwaar!
dig gedoe. En daarin staat hij niet alleen.
Even goed als korfbal beschouwen velen
het als een „meisjessport" En al die
mensen hebben het.... volkomen mis.
Handbal is vermoeiender, vaak ruwer en
eist een alzijdiger beheersing van het
lichaam dan voetbal!

Bijna iedereen weet, wat voetbal is; bijna
niemand is op de hoogte met handbal.
Die grote onbekendheid met het spel
verklaart de verkeerde opvattingen, die
het publiek er op na houdt en tevens
feit, dat het nog verre van populair is.
Er is nog een andere oorzaak: in gym»
nastieklokalen wordt ook wel gehand»
bald en dat een sport, die zo maar in
een zaal kan worden beoerend, ook als
veldspel volwaardig kan zijn, wil er bij
de meesten niet in.
En toch, het is geen spel voor zwakke»
lingen. Het is uitgesloten, dat iemand,
die niet sterk genoeg voor voetbal wordt
geacht, dan maar in vredesnaam moet
gaan handballen. Een handbalwedstrijd,
waarin met animo wordt gespeeld, is
daarvan wel het beste bewijs. De grote
bal verplaatst zich met opvallende snel'
heid. Geen handballer zal op een paar
vierkante meter blijven goochelen, zoals
vroeger een Puk van Heel dat zo mees»
terlijk deed.
Met verre worpen, zwaaibewegingen of

stoten, gaat de bal van speler tot speler.
Hij belandt bij de voorhoede en dan
trekt een der voorwaartsen er met Die»
seltreinvaart tussen uit, telkens stuitend,
want het is geen rugby, waarbij een spe»
Ier met het leer onder zijn arm „op hol
slaat". Een back van de tegenpartij ver»
spert hem de weg en onverwachts slaat
hij hem de bal uit de hand. Wat is dat
nou! Er wordt niet eens gefloten. En dat
is goed ook, want volgens de internatio»
nale regels is dat uit de handen slaan
van de bal geoorloofd.
Uit dit verslag van een halvesminuut»
handbal blijkt zonneklaar, dat het een
pittig, vlug, maar zwaar spel is. De hand»
baller loopt veel en. . . . hard, moet goed
werpen, snel bukken en nooit een tno»
ment dralen, want dan krijgt de tegen»
partij de kans om de bal een fikse tik
te verkopen. Een gymnastiekleraar con»
cludeert er meteen uit: oefening van
been», arm» en rompspieren.
Een ander bewijs, dat het een uiterst ver»
moeiende sport is, geeft de speeltijd. Ge»
voetbald wordt er twee maal drie kwar»
tiet: een handbalwedstrijd duurt twee
maal een half uur, voor dames zelfs twee
maal twintig minuten!
„Ja, kijk eens hier, dat handbal kan nou
wel een aardig spelletje zijn, maar, dat
het niet haalt bij voetbal, valt toch niet
te ontkennen, want anders zou het ook
wel meer worden beoefend."
Een dergelijke opmerking is geen zeld»
zaamheid. Zoiets wordt dan gezegd met
een gezicht van van»waar»blijf«je»nou?
Inderdaad, handbal is nog niet populair.
Er zijn hele streken, waar het in het ge»
heel niet wordt gespeeld, het aantal ver»
enigingen bedraagt nog geen 90, maar..
handbal is ook nog zo erg jong!
De handbalhistorie is kort, maar interes»
sant. omdat zij niets gemeen heeft met
die van andere sporten. Hier hebben we
namelijk een van de weinige gevallen,
waarin een sport nu eens niet uit Enge»

Niet voor zwakkeüngen

Men. geve het een
betere kans

land komt. Handbal is een spruit van
de turnsport. Ter afwisseling van de
gymnastische oefeningen legden de tur»
ners zich op spelen toe, waarbij het er
om begonnen was, alle delen van het
lichaam zo veel mogelijk een beurt te
geven. En zo vond in 1917 de Berlijnse
turnleeraar Max Heiser het doelbal uit.
Karl Schelenz veranderde verschillende
spelregels en het spel, dat hij ontwierp
was het tegenwoordige handbal. Het
werd enthousiast Ontvangen, maar uit»
sluitend door turnsters en turners. Ter*
wijl alle andere veldspelen van stonde at
aan een eigen bestaan leidden, was hand»
bal oorspronkelijk nauw verbonden met
de gymnastiek en zij het in mindere
mate ook met de athletiek. Turners
wedijverden met athleten om het spel tot
zich te trekken en het slot van het lied
was, dat.... in 1934 de Duitse Handbal»

Foto A.P.-archief

Bij de plaat: Velen beschouwen handbal
als een meisjessport. Toch hebben zij het

volkomen mis.

bond werd gesticht die geheel op eigen
benen stond. Aletie h i e r u u u r grueii.lt het
aantal handballers enorm. In 1936 waren
er niet minder dan 5494 verenigingen met
ruim 203.000 leden, waaronder 184.000
mannen. In de meeste anuere Europese
landen kwam er via turn» ol athlet iek»
organisatie een handbalbund: Denemar»
ken. Oostenrijk, Frankrijk, Zweden, Ier»
land 'In Hongarije ging het via. . . de
voetbalbond. België en Nederland zijn
echter nog niet zo ver. Zowel bij onze
zuidelijke buren als hier staat handbal
altijd nog min of meer onder curatele
van het Gymnastiekverbond. Maar niet
alleen wat betreft de organisatievorm,
ook met de omvang en het spelpeil lopen
wij een paar jaar achter.
In 1936, tien jaar nadat de Groningse
Turnkring het jandbal had geïntrodu»
ceerd, nam het'zo'n vlucht, dat de Bonds
Handbalcommissie werd opgericht, die.
betrekkelijk los kwam te staan. Niet ge»
heel, want de voorzitter moet een be»
stuurslid van het Gymnastiekverbond »
zijn.
Dat het Nederlandse spelpeil voor ver»
betering vatbaar is, kwam tijdens de
wereldkampioenschappen in 1938 duide»
lijk aan het licht. Zweden versloeg ons
met 8—4, Polen met 12—5, Denemarken
met 9—3. Alleen op Luxemburg werd
een overwinning behaald (9—3).
De laatste tijd heeft het handbal echter
ook in Nederland een vrij goede tijd
gehad. ET kwamen steeds meer vereni»
gingen, al leen. . . . het grootste deel was
gymnastiekvereniging, die ook aan hand»
bal deed. En dat is op den duur een
rein voor verdere uitbreiding. Wanneer
iemand wil gaan handballen, kan hij het
„treffen", dat de vereniging zegt: „Heel
goed, maar dan moet u ook komen tur»
nen", terwijl het nieuwe lid daarvoor
niet voelt of er geen tijd voor heeft. Bo»
vendien wordt het handballen er op deze
manier natuurlijk niet goedkoper op.

Waarom dan geen volledige splitsing?
Tja, de turners zijn daar sterk op tegen;
zij vrezen, dat dit een nadeel wordt voor
hun sport. We betwijfelen of dit juist is.
In andere landen viel het ook mee en
dat is zeer begrijpelijk, want een gym»
nastiekverbond moet het toch niet heb»
ben van mensen, die lid zijn om.. . . te
kunnen handballen!
Het voordeel van splitsing zou zijn, dat
het handbal dan pas de kans krijgt OIT.I
zich ten volle te ontplooien!

De man, die gebukt stond, richtte zich
op en Geert herkende zijn broer Arie.
Meteen floot hij zachtjes hun herken»
ningsfluitje. want de etiquette onder de
dorpsjongens eiste, dat je niet onver»
hoeds een ander op het dak viel. De
twee strikkenzetters gleden onmiddellijk
weg in de schaduw en uit het donker
kwam na een ogenblik de tegen»
begroeting:
„Ha, die Geert."
„Wat voeren jullie uit?"
„D'r leit een haas. Waar ga je naar
toe?"
„Dirk afhalen. Jij kan vannacht beter
een potje gaan kaarten dan achter een
haas te liggen. In zo'n nacht kan je
alles zien en horen, al ben je een heel
eind af. Of ga met mij mee. Je vangt
toch niks."
Maar Arie bleef bü zijn eigen opzet.
„Geen een is er buiten; vannacht niet —
te koud voor veldwachters. Als we hier
klaar zijn, kunnen we gerust nog een
fu ik zetten", zei Louw Molleboer, de
maat van Arie. „Molleboer" was ook al
een bijnaam, omdat ie met mollenvan»
gerij en wat handel in konijnen de kost
opscharrelde.
„En ik moet toch zorgen voor een bout
voor morgen — dan hebben we twee
man meer aan tafel."
„Twee man?"
„Ja twee! Dirk en "
„Nou Dirk en. . ?"
„En zijn nieuwe zoon natuurlijk! Mijntje
komt weer met een jongen aan, dat zal

NACHT
je zien. Morgen twee man meer in
huis!"
Geert moest lachen bij de gedachte.
Maar 't was zo gek niet. Ze waren zelf
met drie broers. Dirk kon ook best drie
zoons krijgen. Plotseling versomberde
zijn gezicht.
„Zeg, heb jij 't geweer bij je?" In het
donker had hij de loop zien glinsteren.
Arie was er kennelijk verlegen mee —
maar ontkennen kon hij niet. „Ja, je ken
nooit weten. . . ."
„Nou, ik zou maar zorgen, dat het weer
op zijn plaats hangt vóórdat Dirk thuis
komt. — Je hebt er af te blijven."
Een strik zetten, dat kon er mee door,
maar er moesten geen geweren aan te
pas komen.
„'t Is dat moeder met Mijntje bezig was,
anders was je met de spuit het huis
niet uitgekomen!"
„Ach, wat geeft dat nou", weerde Arie
af. Maar 't was wel zoals Geert zei.
Arie was nu eenmaal gek op dat ge»
weer en hij had zijn kans waargenomen.
Meer nog om het alleen maar bij zich
te hebben, dan om te schieten, 't Was
wel verleidelijk een schot te wagen!
Maar je hoorde het zover in een nacht
als deze.
Beroerd, dat Geert nou net langs moet
komen.
„Hou je mond tegen Dirk. Ik zal wel
zorgen, dat 't op tijd weer aan de spijker
hangt".
„Nou, goed dan, en kijk uit je doppen."
Even later waren de jongens weer alleen.

„Als de strikken staan, Arie, gaan we
een zootje vis halen, 't Gemaal gaat
draaien vannacht om het ijs te breken
en dan halen we wel een emmer paling."
„Best", zei Arie, „maar waar blijf ik
met dat geweer?"
Plotseling was hij tot het besef gekomen,
dat hij van dat ding alleen maar last
had en 't liefst had hij het na die uit»
brander van Geert weer- stilletjes thuis
gebracht.
„Stop het achter in de schuur van de
Blaffert. Dan halen we 't straks op."
Arie floot van opluchting, toen het
wapen veilig was weggeborgen op de
dakrichel van de schuur. Daar kon het
geen kwaad en nu konden ze zich vrijer
op het blinkende ijs wagen.
Geert piekerde niet lang over zijn broer,
terwijl hij stevig voortstapte langs de
grote weg, die hij weer bereikt had aan
het eind van het landpad. Hij dacht aan
Mijntje, die nu thuis lag en een kind
kreeg. Hij had aan haar gezicht gezien,
wat dat betekende. En misschien pakte
het hem meer aan .dan zijn schoonzuster.
Zij zag er tegen op, maar ze wist, dat
het gebeuren moest en dat in ieder
geval morgen het kind er zou zijn. En
moeder had het al zo vaak meegemaakt:
haast het hele dorp had ze gebakerd.
Die zei alleen maar: „Ja mens, 't is geen
pretje. De mannen moesten 't ook eens
voelen." Dirk had daarom gelachen,
toen hij voor zijn laatste reis wegging,
en gezegd:
„Nou Mijntje, meid, je zorgt maar, dat
er een stevige dochter in de wieg ligt
als ik weer terug kom".
Toen lachten de anderen stil mee, en
iedereen dacht alleen aan het kind en
niemand aan de nacht, die er aan vooraf
ging. Alleen Geert tobde nu juist
daarom.
Bijna zes jaar waren ze nu getrouwd,

Dirk en Mijntje. En in die zes jaar was
het huis veranderd. Moeder, die baker»
de, en hier en daar helpen ging, was
altijd weinig thuis geweest, en zij, de
jongens, hadden na hun vaders dood
meer en meer voor zichzelf moeten zor»
gen. Toen was die stille vrouw in de
andere helf t van hun huis gekomen en
daarmee eerst had Geert een thuis ge»
kregen. Dirk en Arie waardeerden het
als 't eten op tijd klaar was, maar Geert
voelde voor het eerst de koestering van
een verzorgde kamer, die de andere
twee broers koud liet. En moeder was
ook makkelijker geworden. Ze had zelf
geen dochters. Er was een meisje ge»
weest tussen Dirk en Geert in, maar dat
was na een paar weken gestorven en
nu, na zoveel jaren, bracht Dirks vrouw
de steun, die een eigen dochter had
kunnen geven. Aag hield van Mijntje.
De uithuizige schoonmoeder en het zor»
gende vrouwtje konden het uitstekend
samen vinden.
„Weet je, waar dat in zit, kind", zei Aag
als zij 't er met Mijntje wel eens over
had. dat de gewone spanning tussen
schoonmoeder en schoondochter tussen
hen niet bestond, „dat zit 'm daarin, dat
ik zoveel onder de mensen ben geweest.
Bij de een is 't zus, en bij de ander 7.0,
en dan leer je wel de zaken te nemen
zoals ze zijn. De meeste vrouwen worden
oud in d'r eigen huis en dat is d'r on»
geluk."
Van dergelijke bespiegelingen wist Geert
niets af, maar hij had de ontblociing van
de huiselijke stemming sinds Mijntjcs
komst doorleefd en hij zag met een
diepe verering naar zijn stille en koele
schoonzuster op, die harteli jk en zorg*
zaam kon zijn met een half woord, en.
die het povere huisraad edeler deed
schijnen met een enkele handbeweging-

(Wordt vervolgd)



ons Kruugske" kent U waarschijnlijk niet en dat is
geen wonder, want er benen op de hele wereld maar
twee mensen rond, voor wie deze woorden een
vertrouwde klank hebben en dat zijn Bob en mijn
persoontje.
Het gekke is, dat „ons kroegje", zoals het vrij
vertaald in goed Nederlands heet, helemaal geen
kroeg is, maar een klein houten tentje, waar binnen
de veilige en intieme beslotenheid van drie kale

Wanden en een primitief buffet hete chocola of koffie gedronken wordt,
zoals .alleen Kobus die zetten kan. Het is de eerste en laatste pleister-
plaats op iedere bedevaart naar het strand, dat aan de andere kant van
de kale duinenr i j achter „Oons Kruugske", als een smetteloos blank lint
ligt uitgespreid. Tenminste in de zomer. Hoe het er nu uit zal zien,
kunnen we alleen maar raden-en te oordelen naar de kracht van de storm
buiten bereiden we ons maar vast op het ergste voor....!

We hebben de fietsen maar tegen de
kant gezet en binnen, rond het gele
licht van de petroleumlamp, schuiven we
de zware zeelaarzen aan onze voeten,
terwijl Kobus z'n nieuwste en span*
nendste stropersavonturen vertelt Bui*
ten' giert de zilte storm langs de tent
en een stuk losgewaaid zeil kleppert aan
flarden.
Wanneer de oliejassen goed vastgesjord
zitten en Bob zijn tong gebrand heeft
aan een teug te hete koffie, wordt het
tijd om Kobus alleen te laten m' t de
'amp en zijn poes. De deur smakt achter
°ns dicht en meteen begint de wind aan
°ns te plukken en te trekken en stuift
het scherpe zand ons in de ogen. We
sUan het kronkelende duinpaadje in, dat
^ia een dalletje in de luwte voert naar
de top van de laatste duinenrij, waar
"et gehuil van de storm zich vermengt
Dlet het bulderen van de zee.

"eneden is het één kokende massa van
*ater en schuim. Geweldige rollers bre*
ken op het vlakke strandje, dat akelig
Slr»al is; lopen terug en laten een bed
Van wit vlokkig schuim achter; worden
^'eer opgevangen door de volgende g"'r,
"le met nietsontziende kracht komt
aangestormd, om tenslotte hetzelfde lot
'e ondergaan als zijn voorganger. Zilver'
geeuwen laveren schuin tegen de wind

1 langs tic kale duinenrij, de felle kop
^et de gemene haaksnavel naar beneden
sebogen, de gele ogen loerend naar een
Prooi.

die geen
kfegen

Wat later tornen \ve tegen de bolle wind
P over het reepje strand langs de voet
an ds duinen en porren met een in*
uddels opgeseharrelde stok in iedere
^'tensporig grote schuimvlok. Meestal
'Jkt dan de kern te bestaan uit een

l°°PJe zand, dat tegen een steen of
"ere oneffenheid is opgewaaid: het

«gm van een stuifduintje, dat later tot
f» werkelijk duin kan aanwassen, maar
^estal door een hoge golf in één hap
ordt opgeslokt, vóór het de kans heeft

gekregen om zelfs maar een halve meter
hoog te worden.

Uit één zo'n schuimvlok komt een dode
vogel te voorschijn: het eerste storm;
slachtoffer. Het is maar een heel klein
en nietig vogeltje, wanneer het ontdaan
is van schuim en zand. Het vederpak is
geheel vaal bruinzwart, met een smalle
lichte dwarsband over de vleugel en een
grappig wit plekje op de stuit. Ook de
poten en snavel zijn donker, bij zwart
af. De grootte houdt ongeveer het midi
den tussen een spreeuw en een kievit.
We maken al aanstalten om het storm;
vogeltje - - want dat^ is de naam van
onze zeldzame wintergast — zorgvuldig
in kranten te verpakken &n in de rugtas
te bergen, wanneer we toevallig nog
even de staart uitspreiden. Die blijkt tot
onze grote verrassing sterk gevorkt te
zijn. Dat is een bof: een „vaal storm;
vogeltje", nog zeldzamer dan zijn
broertje.

Tussen het wier

Bij een kromming ligt een massa wier
en drijfhout tegen de voet van het .duin
gekwakt. Het is voornamelijk knötswier,
met smalle en platte, sterk vertakte
„bladeren", die hier en daar tot een
„luchtblaas" verdikt zijn, waaraan het
wier zijn naam dankt. Daarnaast ligt
veel riem wier op het strand: dikke
bossen verwarde en in de knoop ge*
raakte bruine „riemen", die alle aan écn
voetstuk zitten met een platte ronde
schijf. Vooral naar dat riem wier gaat
onze belangstelling uit. De meeste van
deze wieren komen n.l. van vreemde
kusten, meestal in de buurt van het
Kanaal, ZuidsEngelsnd of Noord*\Vest»
Frankrijk. Daar groeit het aan de voet
van de rotsen, waar het bij stormen los*
geslagen wordt en bij grote bossen met
de stroom de zee in drijft, tot het hier
aan land wordt gezet. De rotsen zijn
echter meestal bedekt met „puisten",
kegelvormige lichamen, die schijnbaar
aan de steen vast zitten. In werkelijk»
heid zijn het echter schelpen van de
„schaalhorenslak". Deze dieren bezitten
een kruipvoet met een grote zuigkracht,

een ineengedoken gedaante voor de lens.
Rillend in de kou, de kop in de natte
en met teer besmeurde veren gedoken,
zit daar een zeekoet op het strand. De
korte zwempootjes, helemaal achter aan
het lichaam geplaatst, geven het dier een
pinguinachtige gedaante. Als een toon»
beeld van triestheid wacht het zijn einde
af. Af en toe spat een hoge golf vlak
voor hem uiteen; dan verdwijnt hij in
de ziedende watermassa om een ogenblik
later een paar meter hoger op het strand
weer achter te blijven. Dan steekt hij
de kop met de scherpe priemsnavel
in de lucht, spreidt even de. vlerken en
schudt het water uit zijn veren, om
daarua zijn snavel weer in de vlerken te
boren en bewegingloos te blijven zitten.
Het dier is ten dode opgeschreven.
Ver van zijn geboorteland — ergens in
het Noorden — is het gedoemd zijn
leven te laten, omdat de mens de zee
verontreinigde met teer en andere afval*
producten van de grote motorschepen.
Steeds meer kliederde de taaie massa
aan zijn veren, wanneer het na een
roekeloze jacht op visjes in de diepte '
weer naar. de opperslakie kwam, om
even een luchtje te scheppen. De eerst
z,o ordelijk over elkaar liggende veertjes
klontten aaneen, het ijskoude water
spoelde tegen zijn tere huidje, waar het
laatste beschermende vetlaagje afspoelde
en toen was het gedaan. Ook vogels
kunnen longontsteking krijgen. De felle
jager werd ee'- speelbal dei golven en
nu zit hij daar vóór ons en de kraaien
wachten op zijn dood. Met zY drieën
staan ze een eindje verder, de rakkers.

Op de vlucht
Langzaam zijn we het span genaderd,
de k i jker onafgebroken op de zeekoet
gericht. De kraaien hebben ons al lang
in het vizier gekregen en hun heil in de
vlucht gezocht. Ook de koet krijgt ons
in de gaten. En hij is nog niet zó ziek
of hij neemt de alarmhouding weer aan:
de kop in de nek, de snavel dreigend in
de lucht.
Voetje voor voetje schuiven we in zijn
r icht ing, tot we op een pa*ï nieter af*
stand gekomen zijn. Dan wordt het hem
te bar. Met huppeispronget jes en slaande
vlerken spoedt hij zich het water in; de
borst vooruit.
Met wordt zo langzamerhand onze tijd
om rechtsomkeert te maken en een
uurtje later zitten we weer bij Kobus in
„Oons Kruugske". Kobus schudt mee»
warig het hoofd. Hij verwondert er-zich
te'kcns weer over, wanneer wij bij vlie*
gcnde storm het strand opzoeken, terwijl
anderen dicht bij de warme haard krui '
pen. Met een teder gebaar aait hij zijn
poes, die gezellig begint te spinnen.
„Zal ik nog maar eens inschenken?"

'„Doe dat, Kobus. Je koffie is nog best!"
Hij lacht voldaan, die oude tentbaas, en
laat daarbij de wortels van zijn gele
tanden zien.

Nog een uurtje blijven we bij hem, met
onze kousenvoeten lui op de bank uit»
gestrekt en luisteren naar het vervolg
van zijn-stropersverhaal, totdat de olie»
lamp weer aan moet. Dan weten we
onze tijd gekomen.
„Saluut, Kobus, tot het -\olgende or;
kaantje....!"

(foto's: A.P.-archief)
Rillend in de kou zit een met teer besmeurde, geekoet tuisen het schuim.

waardoor ze de schelp dicht tegen de
steen aandrukken. 'Wanneer het wier
zich per ongeluk op zo'n schaalhoren
heeft vastgezet en later losslaat, dr i j f t de
slak —• of meestal het lege slakkenhuis
— mee en spoelt zo bij ons aan, vaak op
plaatsen, waar de schaalhoren in het
geheel niet voorkomt. Bij ons leven ze
n.l. uitsluitend op de steenschoelingen
en zeeweringen in Zeeland en bij Hoek
van Holland. Het zeewier biedt trou*
wens nog meer kans op verrassingen. Op
de schijf, vlak boven de voet, leven vaak
kleine wezentjes, die evenmin aan onze
kusten voorkomen: miniatuurwezeatjes,
slukjes en schelpjes. ternauwernood een
paar millimeter groot, maar die onder
de loupe bezien de prachtia'ste vorm,
tekening en kleur vertonen. Zo vliegt de
tijd om en met diverse doosjes, aspirine*
buisjes en andere bergplaatsen vo! merk»
waardigheden zetten we er de pas weer
in.

Wéér een verrassing
Achter de kromming wacht ons weer
een nieuwe verrassing. Wanneer we de
kuststrook tot de volgende bocht door
de kijker afspeuren, krijgen we plotseling

Slakkenhuis van de
schaalhorenslak be-
groeid met riem-
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S P I R A A L R A A D S E L
ïn de f i ü u u r moeten van buiten naar binnen en van binnen naar buiten woorden
'van onderstaande betekenis worden ingevuld. Bij juiste oplossing vormen de
letters, die m de vakjes met een kruisje komen te staan, van buiten naar binnen
gele/en een spreekwoord.

Van buiten naar binnen:
l—5 nauwe straat
4—8 gelijkmatig
7—11 bittere stof

12—15 levenloos
16—19 delfstof
19—24 oosters heerser
25—28 deel van het oog
29—33 slang
34—36 vod
35—38 rivier in Duitsland
39—42 ogenblik
42—46 • plant
47—50 telwoord
51—54 schildknaap
55—59 opnieuw
59—62 reeks, rij
62—65 klank
65—67 drinkschaal
66—70 afzonderlijk
71—76 lichtbundel
75—79 noodsein
80—82 stuk goed
82—85 deel van de aarde
86—89 gerecht
89—92 merkstreep
92—94 loterijbriefje
95—99 glazen klok

100—105 kleurkrijt

Van binnen naar buiten:
105—103 bewoner van Letland
102—100 vocht
99—95 onverwacht
94—92 speelgoed
91—89 boom
90—88 plaatsje in Gelderland
87—84 stad in Noorwegen
85—82 kippenren

boom in Indië
deel van een mast
noot
dokter
schop
keukengerei
vrucht
titel
toespraak
verdwenen
echtgenoot
groente
vaartuig
voegwoord
wild zwijn
plaats in Zeeland
bundeltje
pas, stap
roofdier
vlug
vochtig
strik
stap, pas
levenloos
wapen
gemeen
persoonlijk voornaamwoord
plaat

82—79
78—77
76—75
74-71
70—67
67—65
65—62
61—58
59—56
55—53
54—52
51—48
47—44
43-42
41—38
40—37
36—34
34—31
30—28
28-25
24—22
21 — 19
18—15
15—12
11—9
8—5
5—4
3—1

Oplossingen van bovenstaand Spiraalraadsel worden ingewacht tot uiter-
lijk 30 Januari.
Adresseren: Redactie Weekblad Arbeid, Postbus 100, Amsterdam.
Op de omslag duidelijk vermelden: Puzzle no. 2.
'Als prijs wordt een fraai boekwerk beschikbaar gesteld.

De wisselaar
„Kruidenier.!... Kan je misschien vijfen-
twintig pop wisselen, zag?"
„Dat zal wel gaan. meneer", was het een-
voudige antwoord. ,.Hoe wilt u het
hebben?"
Gjinaakt-deftig vertelde de meneer, die
juist voor me aart de beurt was, hoe hij
het geld gewisseld wilde zien en met een
elegant gebaar werd het bankbiljet aan
den kruidenier overhandigd, die er rijks-
daalders en guldens voor neertelde. Vrien-
delijk dankend voor de moeite vertrok de
meneer.
Toevallig stond ik even later bij den slager
aan de overkant voor de tweede maal ach-
ter den deftigen geldwisselaar op m'n

beurt te wachten. Maar groot was m'n ver-
bazing, toen ik oen meneer hoorde vragen:
..Slager!... Kan je misschien vijf-en-twmtig
gulden-klein gebruiken?"
De slager kon ze gebruiken. De guldens en
rijksdaalders, kort tevoren van den krui-
denier ontvangen, werden nu den slager
voorgeleid die er een bankbiljet voor terug
gaf

De oplossing van dit raadsel?...
De wereld heeft zonderlinge kostgangers.
Kruidenier én slager wisten nu beiden, dat
de dettige meneer, die pas in hun buurt
was komen wonen, voor tien rijksdaalders
goed was!

Hoe het speelgoed van Tommie werd opgeruimd...

N u was me die Tommie weer naar
bed gegaan, zonder zijn speelgoed

op te ruimen l Daar slingerde de lange
lijs, de pop, die de grote zus van Torn»
mie gebreid had, toen de jongen jarig
was, onder de tafel; zijn speelgoed*
vrachtauto stond in de hoek bij de lin=
nenkast, het hondje dat geen staart
meer had, lag scheef op een stoel en
alleen de kleine duikelaar, het pópje.
dat altijd weer overeind kwam, hoe
scheef je hem ook neerzette, stond
netjes in de doos, waarin Tommie zijn
speelgoed moest bergen, voor hij slapen
g'ng.
Dat was al lang geleden, dat Tommie
naar bed werd gebracht. Vader en moe»
der waren uitgegaan — ze waren weer
teruggekomen, zonder dat ze nog in de
kamer hadden gekeken (anders had
moeder het speelgoed nog wel gauw
even opgeruimd) en daarna was het
doodstil in het huis geworden.
„Saaie boel", bromde het duikelaartje.
„Saai en donker is het hier - - j e kan
geen hand voor ogen zien."
Dat klopte precies, want de kamer
waarin het speelgoed van Tommie om»
slingerde, was goed verduisterd. Daar»
door had het poppetje er nog geen erg
in gehad, dat*ie helemaal alleen in de
speelgoeddoos stond. Er kwam eerst
helemaal geen antwoord. Want het dui»
keiaartje kon maar heel zachtjes praten
— zó zacht, dat je hem overdag zeker
niet horen zou.
„Hé, lange lijs! Zeg eens wat", begon
het duikelaartje, nadat het weer een
poosje doodstil was geweest. „Ik verveel
me een ongeluk!"
Het antwoord kwam, tot verbazing van
den duikelaar, uit een heel andere rich*
ting dan hij had verwacht. „Ik lig weer
niet in de doos.... ik lig onder de
tafel", zei de lange lijs op klagelijke
toon. „Ik kan helemaal niet slapen
ook.... Ik lig zó ongemakkelijk. M'n
benen zitten half in de knoop. Een
schandaal gewoon, dat die Tommie ons
niet beter behandelt!"
„Zeg dat wel, woef, woef", blafte zacht»
jes het hondje. „Hij heeft mij gewoon
op een stoel gesmeten.... ik ben als de
dood zo bang, dat ik er af val. Kan je
me niet helpen, lange lijs?"
„Ik wou, dat het waar was", antwoord»
de lijs met een zucht.
„Probeer je benen dan uit de knoop te
halen", raadde het duikelaartje aan. „Ik
begrijp niet, wat je met zo'n paar slappe
benen doet."
Meer hoefde de kleine duikelaar niet te
zeggen, om de lange lijs haar uiterste
best te laten doen, overeind te komen.
Na enige vergeefse pogingen lukte haar
dat warempel en dadelijk zei ze: „Zo,
ik sta tenminste op m'n benen dat
kan jij niet, hè domme duikelaar?"
„Pas maar op, dat je niet omvalt", ant»
woordde die spottend.
„Kan je mij niet helpen, lange lijs?"
wafte het hondje<=zonder*staart.
De pop wilde eerst antwoorden, dat het
hondje zich zelf maar moest helpen. Ze
had eigenlijk helemaal geen medelijden
met het hondje, omdat dit zo vaak met
Tommie mee mocht als hij slapen ging
en dan de volgende dag hele verhalen
had over het heerlijke slapen, dat hij
naast het baasje had gedaan. Het hondje
vroeg het echter zó beleefd, dat lijs
eigenlijk niet weigeren kon. Alleen
„Als ik maar wat zien kon", klaagde
de pop. „Ik kan je vast niet vinden in
donker en als ik je van die stoel laat
vallen, dan breek je misschien een poot"
Ja, dat vond het hondje ook.
Misschien kan ik jullie helpen?" hoor»
den ze plotseling een fijn stemmetje
zeggen. „Ik ben de zaklantaarn - - ze
hebben me vergeten en nu lig ik, iu
plaats van op het nachtkastje, hier op
de tafel. Als lange lijs nu kans ziet, op

de tafel te komen, dan zal ik wel zeg«
gen, wat ze verder doen .moet."
Nou. dat was een pracht idee en dade*
lijk begon de pop in de tafelpoot te
klimmen, terwijl het duikelaartje in de
speelgoeddoos verzekerde, dat lijs daar
toch te slap voor was.
Maar... . lijs was niet te slap. Ze span*
de al haar krachten in om boven op de
tafel te komen en na enige vergeetse
pogingen lukte dat ook.
„Nu moet je hier dit knopje indrukken
— dan geef ik licht", fluisterde de zak»
lantaarn.
„Is de lijs veel te dom voor", verzekerde
de duikelaar, die toch had gehoord, wat
de lantaarn zei.
Hij had de woorden nog niet eens uit
z'n mond of . . . . de zaklantaarn straalde

aan en verlichtte de hele kamer. Het
licht was zo sterk, dat zelfs de vracht»
auto, die overal slapen kon, er wakker
van werd.
„Wat is dat voor een licht", bromde
de ai to. „Laat een fatsoenlijke auto toch
slapen. Dat is toch wel het minste
waar=ie recht op heeft. Uit dat licht!"
„Dat licht gaat niet uit", antwoordde
de lijs op besliste toon. „We zullen eerst
„Waf»waf" van de stoel halen en dan
mag jij helpen, om hem naar de speel»
goeddoos te rijden."
Zo gezegd, zo gedaan. Met de lantaarn
onder de arm klom de lange lijs de
tafel af. Ze liep naar de vrachtauto,
duwde die onder de stoel en liet het
hondje»zonder*staart toen voorzichtig in
de auto vallen. En daarna reed zij de
auto voorzichtig naar de speelgoeddoos.
„Dat valt je niet mee, hè dikke duike»
laar?" zei lange lijs, toen het Hondje
veilig en wel in de speelgoeddoos was
aangekomen en zij het er zich zelf ook
makkelijk maakte.
De duikelaar zei echter, dat het hem
wél mee viel - - dat hij de lange lijs
alleen maar wat had willen plagen.
„Zo, nu ga ik slapen", zei de pop, ter»
wijl zij zich behaaglijk uitstrekte. Ze
waren alle drie tevreden: de lange lijs,
het duikelaartje en het hondje*zonder«
staart. Alleen de auto,' die nu voor de
speelgoeddoos stond, niet. „Doe dat licht
u i t . . . . een schandaal gewoon, iemand
diep in de nacht te laten werken."
De auto stond zó te zeuren, dat de lijs
weer overeind moest komen, om de zak»
lantaarn uit te doen. Toen dacht ze er
gelukkig ook' aan, de lantaarn voor de
hulp te bedanken.

Toen moeder de volgende morgen vroeg
in de kamer kwam, knikte ze goedkeu»
rend. Tommie had tenminste zijn speel»
goed netjes opgeruimd. Alleen kon ze
zich niet begrijpen, dat de zaklantaarn
op de vrachtauto lag. Geen wonder, dat
ze die gisteravond niet kon vinden.
Het speelgoed, dat lekker in de doos
geslapen had, zei maar niets.
Maar al hadden het duikelaartje, de
lantaarn, de lange lijs, de auto en het
hondje wél wat gezegd — er zou toch
geen mens zijn geweest, die hen had
kunnen vers taan....



V O O R
Babbeltje
van oom Niek

B este jongens en meisjes
Nee maar! Dat had ik niet gedacht!

Daar zit ik nu voor m'n tweede praatje
al lelijk met m'n handen in het haar.
En nu dacht 'ik nog wel, dat ik het ei
zó prachtig had afgebracht, dat ik —
nü ja, niet voor m'n hele verdere leven,
•naar dan toch wél voor een heel lange
tijd geborgen was. Ik had den hoofd»
redacteur — je weet wel: m'n baas —
verzekerd, dat jullie je zouden uitsloven
om te gaan raden, kleuren en tekenen;
Jk zei, dat er zeker honderden brieven
zouden komen met prachtige verhalen,
met makkelijke én moeilijke raadsels en
dat=ie maar eens moest opletten, hoeveel
Plezier wij allemaal, met elkaar, van
onze eigen krant zouden beleven.
De hoofdredacteur liet mij kalmpjes
uitpraten en vroeg toen doodleuk of ik
nog méér had.
..Nog meer . . . Hoe bedoelt u dat?"
«Je tweeje babbeltje.... Aan één heb
'k niet genoeg."
Ik wou m'n hele verhaal over de hon»
derden — wat zeg ik? over de dui»
z.enden — brieven, die ik van jullie met
elkaar zal krijgen, nog eens afsteken,
toen hij mij met een enkele handbe»
beging het zwijgen oplegde.
»M'n beste oom Niek . . dat . . ge»
loof- ik nu allemaal wel. Natuur l i jk
kerel, je krijgt een hele vracht brieven,
"naar.... daar heb je nu niets aan, om
de eenvoudige reden, dat we den jon*
gens en meisjes tijd moeten geven, hun
briefjes te schrijven, hun tekeningen te
diaken of te kleuren. We kunnen toch
Zeker niet wachten met de volgende
krant, tot jij alles hebt uitgezocht en
öagekeken? Nee, dat gaat niet. Eerst
moet je nog een babbeltje maken ...
Zorg maar, dat ik het Donderdag heb."
^Vel j a . . . . zorg maar, dat ik het Don*
derdag heb.
> > H é . . . . hé!.... wacht u nog eens
even", riep ik benauwd, toen ik zag,
"at de baas er al weer vandoor wou
Saan. „Waar moet ik over babbelen?"
..Dat moet je zelf maar weten", ant*
boordde m'n hoofdredacteur. „Voor
'nijn part schrijf je over je z e l f . . . . Dat
**eb ik eigenlijk liever, dan dat je er
?nij in haalt."
Vóór ik nog wat had kunnen zeggen,
^as de baas al verdwenen.
Daar zit ik nu aan, hè?
Schrijf maar over je zelf!
Dat is nu ook zo leuk niet. Ik heb juist
een reuze hekel aan jongens en aan
""eisjes, die altijd maar weer over zich
2elf praten. „Ik deed dit en toen zei ik
d"t .... en toen heb ik het zo ge»
daan" .. . nee hoor, over mezelf schrij»
V eQ- . . dat doe ik niet
^ef. het is moeilijk, als je schrijven
"toet en je weet niet waarover. Wil je
wel geloven, dat ik haast jaloers ben
°P een van mijn zoontjes, die nu heel
^verig zit te pennen?
£-en paar minuten geleden had die
. "aap het zo plezierig niet. Toen stond*
e niet een bedremmeld gezicht naast

me en vroeg. . of ik eventjes tCKenen
^ °"- - m'n handtekening zetten. Mis»
chien weten jullie dan al wel. hoe laat

Vf l is: strafwerk natuurlijk.
et 's nooit plezierig voor vaders — en
°°r moeders ook niet -- als ze mèr»
'i, dat hun kinderen strafwerk moeten

' -u °' '̂-J kregen vroeger op school
otc strafwerk: honderd, of wel eens

°u'zend regels! Ik»ik»ik»ik»ik onder el*
en dan moet*moet=moet onder

Dat ging vlugger — dat ver*
Se>dde je je tenminste. Maar ik geloof,

de meesters van tegenwoordig dat
-onder»elkaar»geschrijf niet meer wil*
1 hebben. Daar hebben ze schoon ge*

£k aan, vind ik.
^p strafwerk van mijn zoon ziet er ten*
]e "

ste heel anders uit. Dat is een vol*
M! verhaal! Een overdenking, noemt

onderwijzer het. En mijn zoontje
.o DU' precies volgens de opgave, deze
^e

 (rdenking" tien keer over te schrij*
in behoorlijk schrift.

h0
Jn Vader — jullie oom Niek dan —

behPt tenminste rnaar, dat het schrift
te £0rliJk genoeg is. Als»ie gaat zitten

n°eien, mag hij het werk voor mij

D E J E U G D
nog eens over doen. Want aan knoei»
werk heb ik een geweldige hekel.
Het zijn anders wijze woorden, die de
jongen moet overschrijven. Heel wat
beter dan het: „Ik moet mij ordelijk op
school gedragen", dat oom Niek een
héél enkele keer wel eens heeft moeten
schrijven.
Weet je wat de strafregels van mijn
zoon zijn?
„Ik zal moeten trachten, mijn aandacht
bij mijn werk te houden en niet links en
rechts speuren naar een gelegenheid om
als een dwaas te grinniken. Zoiets is
niet alleen hinderlijk voor mijn om»
geving, maar vooral nadelig voor mij .
zelf. Clowns horen in het circus thuis,
maar worden op school en bij het werk
niet gewaardeerd."
Zie je — dat zijn nog eens strafregels.
Die heb je niet, roeftem, roeftem af. Je
merkt er meteen uit, dat die zoon van
oom Niek niet altijd een lieve jongen is.
Enfin — er zal aan jullie ook wel wat
mankeren. Daar hoor ik misschien nog
wel eens wat van. Laat ik je eerlijk
vertellen, dat ik het helemaal niet erg
vind, als een jongen of meisje niet altijd
zo zoet als suiker is. Al£ jullie er maar
voor zorgen, dat je je werk goed en
behoorlijk doet. Een grapje moet er op
z'n tijd bij zi jn — je moet eens kunnen
lachen óók. al hoeven we nu ook weer
niet allemaal Kareltje Kraan» of Pietje
Bell*streken uit te halen!
Nu ben ik met m'n babbeltje al een
heel eind op weg, zonder dat ik over
mijzelf heb geschreven. Knap hè?
En ik heb ju l l ie nog meer te vertellen.
Want plotseling schiet me te binnen,
dat ik al een paar dagen met een por»
tret in m'n zak loop.... een portret
van Albert van Loenen, uit Kortenhoef.
Dat portretje knipte ik uit de krant en
het toon't den elfjarigen Albert op het
ijs — op een prikslee.
Ik ken Albert n-iet, maar ik vind hem
een kranige jongen.
Weet je, wat Albert deed?
Toen zijn broertje en een vriendje met
schaatsenrijden in een wak terecht wa»
ren gekomen, heeft hij eerst het vriendje
daaruit getrokken. Toen is hij, met z'n
kleren en met z'n schaatsen nog aan, in
het wak gesprongen en heeft hij z'n
broertje Aart. die tien jaar is, het leven
gered. Wel een kwartier lang heeft hij
in het koude water rondgezwommen.

voor hij Aart uit het wak had.
Zie je, dat is een jongen naar mijn
hart. Ik ben reusachtig blij, dat Aart,
die al bewusteloos was, weer bijge»
bracht kon worden en ik vind het pret»
tig, te lezen, dat er ook in onze tijd
nog dappere Hollandse jongens zijn.
Als Albert dit leest — en dat zou best
kunnen — dan zou ik graag eens van
hem willen horen, of hij, z'n broertje
en het vriendje van dat koude bad
geen nadelige gevolgen hebben gehad.
Ik hoop maar dat ze alle drie zo ge*
zond als een vis zijn.
Al babbelende ben ik nu al zo ver, dat
ik aan de

raadsels
toe ben. Want raadsels moeten er toch
zijn, al kon ik dan nog van jullie niets
ontvangen. Waar zouden we met al
onze prachtige prijzen heen moeten, als
er geen raadsels 'waren geweest om die
op te lossen?
Hier is dan opgave nummer 1.

X Vul de hiernaast staande
. X . figuur zó in, dat op het

, . X . . eerste kruisje de eerste
. X . letter van het alfabet
. X . komt. Op de tweede

X regel een ander woord
voor woonschip (3 letters); op de derde
regel een sterk touw of staaldraad
(5 letters); op de vierde regel een
hoofddeksel (3 letters); op de vijfde iets
om te slikken (3 letters) en op het
laatste kruisje de vierde letter van het
alfabet. Als je de figuur goed hebt in»
gevuld komt op de kruisjes, van boven
naar beneden, de naam van een nieuw
blad te lezen.
Is dit een makkelijk raadsel — hier*
onder volgt een opgave, die een beetje
moeilijker is. Wij drukken hier af een
„Eeuwigdurende kalender", waarmede je
kan uitrekenen, op welke dag een be*
paalde datum van 1801 tot 1980 viel
of valt
Als je bijvoorbeeld wilt weten, op
welke dag 16 Februari 1921 viel, dan
beginnen we met het jaar op te zoeken
in lijstje A. Daar vandaan gaan we in
rechte lijn naar lijstje B (de maanden).
Onder de F. (van Februari) vinden we
het getal 2. Dat getal tellen we bij de
16 (van 16 Februari) op. 16- en 2 is 18.
Wij kijken nu op lijstje C en we zien,
dat de 18 naast de W. van Woensdag
staat. De 16de Februari viel dus op een
Woensdag.
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Nu is de opgave, zelf een paar datums
te bepalen. Hier zijn ze: 9 October
1898; 21 Augustus 1902; 17 November
1868; 30 Maart 1863; 7 Juli 1879; 11
April 1881; 15 December 1834; 5 Decem*
ber 1959; l Augustus 1973 en 3 Mei 1930.
Je hoeft niets anders te doen, dan op
bovenstaande kalender de dagen op te
zoeken, zoals we voor 16 Februari 1921
hebben gedaan. Je oplossing kan je op
een briefkaart inzenden vóór l Februari.
Je zet op het adres: Oom Niek, Redac*
tie „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.
Let er op, dat je de data in de volorde
opgeeft, zoals ze hierboven staan. Je
begint dus met: 9 October 1898 viel op

dag. Daaronder zet je 21 Augus»
tus 1902 viel op dag enz. De dag
van 3 Mei 1930 sluit de rij. •
Kinderen die nog te klein zijn om met
de kalender te werken, mogen ook al»
leen het eerste raadsel oplossen. Ook
voor hen hebben wij mooie prijzen be*
schikbaar Op elke inzending je naam,
voornaam en adres vermelden en tevens
of je een jongen of een meisje bent.
Een jongen die een prijs wint, moet nu
eenmaal iets anders hebben dan een
meisje.
Jongens en meisjes, aan de slag.
Tot 'Volgende week.
Vriendelijke groeten van OOM NIEK.

DE AVONTUREN VAN K A R E L T J E .KRAAN
Een grappige tekenfilm • Beeld: Jan Lutz • Regie en tekst: N. J. P. Smiths

„Ik kan nu trappenlopen op m'n 't Gaat reuze!
stelten!"

Even rusten, dan neem ik de binnem Lieve deugd,
trap óók 20.

bén ik?



V O O R D E V R O U W

Beste Cor.

Wat fijn, van jou zo'n heerlijk lange
brief te krijgen Je idee een geregelde
briefwisseling te houden vind ik uit»
stekend Wat zou je er van denken, als'
jij de ene en ik de andere week schrijf?
Het doet ie goed - vooral .met zo'n
drukke huishouding als de mijne — wat
anders te kunnen doen dan afwassen en
stotafnemen Wij begrepen elkaar vroe»
ger zo goed en als ik nu wel eens moei»

. lijkheden heb, denk ik nog altijd: wat
zou Cor in mijn geval doen? Je weet
echter wel hoe het gaat. ik nam mezelf
al zo dikwij ls voor je eens te schrijven,
maar het bleef altijd bij het voornemen.
Daarom is deze afspraak zo prachtig.
Nu moet ik wel.
Je schreef, dat je er nieuwsgierig naar
bent hoe ik het in deze distributietijd
met mijn grote gezin maak. Nu, maak je
over ons niet bezorgd. Een groot gezin
slaat zich makkelijker door deze tijd
heen dan een klein. Er zijn natuurl i jk
voor ons ook onaangename kanten aan
de distributie, maar je weet nu eenmaal,
dat. als er iets op de bon komt, je maar
niet raak kan kopen. Ik heb er nu oor»
deel van, dat de jongens bij mij altijd
een zelfde aantal boterhammen kregen,
's Morgens en 's avonds vier boter*
hammen vond ik genoeg. M'n moeder
zei altijd: grote eters worden gemaakt —
niet geboren En daar had het goede
mens gelijk aan
Met zo'n gezond stel kinderen komt er

heel wat kijken! Achteraf beschouwd
heb ik eigenlijk in mijn gezin altijd dis»
stributiebureautje gespeeld. Jij zal je
dat misschien niet zo goed kunnen in»
denken Henk verdient meer en je ge»
zin is kleiner Wat ik wel als een groot
ongerief voel, is dat de bonnen binnen
een bepaalde periode ingeleverd moeten
zijn Als je. zoals ik, ieder dubbeltje
nog eens om moet" keren voor je het
uitgeeft, komt het je niet altijd gelegen,
je bonnen in te wisselen. De extra sui»
ker b.v. die wij kregen toegewezen, heb
ik niet allemaal kunnen halen. Gelukkig
heb ik een heel geschikten kruidenier.
Ik geef hem de bonnen die ik niet direct
nodig heb, hij .schrijft ze op en als ik
dan de artikelen gebruiken moet, kan
ik ze halen. Dit is natuurli jk voor mij
een pracht oplossing.
Hoe gaat het met jouw bakken? Dat
is zeker nu ook wel wat minder, hè?
Het is anders echt iets voor jou, om zo
enthousiast te zijn voor de moderne
kookmethode.
Ik voor mij vind het een te groot risico
om met rauwe groenten en ongeschilde
aardappelen aan te komen. Ik zou niet
weten wat ik beginnen moest, als Jan
en de jongens ze niet zouden eten. Je
hebt maar niet zo één, twee, drie een'
ander gerecht op tafel staan en al kom
.ik met m'n broodrantsoen toe, ik kan
me toch de weelde van een extra brood*
maaltijd niet veroorloven. Je zi t dus,
m'n bezwaren zijn niet ongegrond.

Je kan echter toch niet zeggen, dat ik
niet met m'n tijd meega. Vroeger gooi»
de ik altijd aardappelschillen, groenten»
atval e.d zonder meer in de vuilnisbak.
Nu bewaar ik alles netjes voor den
schillenman. Niet dat hij zo'n gewei»
dige klant aan me heeft, daar schil ik
m'n aardappelen te dun voor.
Wat de kokerij betreft, och in een
grote stad is alles anders, dan hier op
het platteland, je lééft anders, je denkt
anders en je zal dus ook wel anders
eten. Wij zijn nu al zoveel jaren ge»
trouwd, je gaat aan een bepaalde ma»
nier van koken wennen en om nu nog
met een nieuwe kookmethode te begin»
nen, nee hoor, daar voel ik niets voor.
Dat laat ik liever aan de jongelui over.
Ef worden niet voor niets altijd grapjes
over het koken door een jong vrouwtje
gemaakt. Zo iemand kan haar man van
het begin af aan rauw en . . . . schillen
laten eten. -In de eerste verliefde tijd
zal hij dat nauwelijks merken en later
is hij er aan gewend. Ik heb ook wel
ee,ns artikeltjes gelezen over vitaminen,
calorieën en weet ik wat nog meer.
Meestal sla ik echter deze wijsheden
maar over. Als ik even tijd heb om de
krant te lezen, staat m'n hoofd niet
naar studeren. Als ik de ongelukken, de
familieberichten en het feuilleton heb
gelezen, geloof ik de rest wel Er ligt
's avonds altijd 'nog zo veel werk op me
te wachten, hetzij verstellen of kousen»
stoppen. Nu ik het toch over kousen»
stoppen heb, kan ik je misschien een
raad geven. M'n textielkaart is, wat
stopwol betreft, zo goed als leeg. Dat
zou je niet verwonderen als je de „knol»
len" in de kousen van m'n jongens ziet
en weet je wat ik nu doe? Voor de
sokken van Jan en de kousen van Rie
en mij haal ik splijtzijde. Die is nog
puntenvri j en je kan deze zijde in vrij»
wel alle kleuren krijgen. Voor de kou»
sen van de jongens kan ik dan wat rui»
mer over stopwol beschikken.
Ik heb nu wel het een en ander over
mijn huishouding verteld. Als jij me
weer schrijft, vertel dan eens iets over
het leven in de grote stad. Dat zal nu
toch ook wel anders- zijn dan vroeger.
Je zal toch niet zo druk meer uitgaan.

Ik heb gelezen, dat je 's avonds laat
niet meer trammen kan en dat er haast
geen auto's rijden. De stad is donker
hè? Na twaalf uur mag je er ook niét
meer op straat — net als bij ons. Zo
langzamerhand worden stad en platte»
land in verschillende opzichten gelijk»
geschakeld. Heb jij nog moeite met het
verduisteren gehad? Jij vond het altijd,
zo prettig, dat je een huis met zo veel
ramen had. dat was zo heerlijk licht.
Heb jij er nu geen spijt van?
Wij hadden met het verduisteren niet
veel moeite, 's Avonds doen we een»
voudig de luiken dicht en. . . . klaar is
Kees. Alleen het hartje, dat in de luiken
was uitgezaagd, moest worden dichtge»
maakt. Een zee van licht straalde er
door naar buiten, zeiden ze van de
luchtbescherming. Nou, dat was in een
wip in orde. Wij krijgen nu geen aan»
merkingen meer. Dag Cor! De groeten
van ons allen aan allen in het bijzon»-
der van je

RIEK.

Het verzoek

De voornaam van vader is Henk en —
het komt méér voor — de oudste zoon
van vier jaar heet ook Henk.
Op zekere dag komt Henk . junior bij
z'n huisgenoten met het verzoek, hem
in het vervolg liever Jopie te noemen.
„Jopie? Vind je dat een mooiere
naam dan Henk?" vraagt z'n moeder,
die zich niet kan voorstellen hoe de
kleine op zo'n gedachte gekomen is.
„Heb je soms een vriendje, dat Jopie
heet?"
De kleine Henk schudt het hoofd, maar
verklaart pertinent, dat hij toch liever
Jopie genoemd wil worden.
„Maar waarom dan toch? Henk is een
heel mooie naam. . . . Papa heet toch
ook zo?"
Nu komt de jongen los. „Dat is het
juist", zegt hij. „Je kan nooit weten,
wie u bedoelt, als u op Henk moppert!"

(Historisch.)

Iets over zuurkool

Als men de foto oppervlakkig bekijkt,
lijkt deze schotel veel te weelderig te
«ijn voor een gewoon gezin.
Niets is minder waar. De schotel is
alleen met aardappelpuree, zuurkool,
capucijners en wat andijvie opgemaakt.
Indien er geen capucijners beschikbaar
zijn, kan men ook witte of bruine bonen
nemen.
Alleen. . . . de manier van opdienen is
aardiger dan gewoon. En waarom zou»
den wij ook het eenvoudige eten niet
eens wat fleuriger opdoen? Staat u er
misschien wat afwijzend tegenover? Wij
zouden toch willen aanraden: probeer
het eens. Het kost niet veel moeite en
het resultaat is werkelijk verrassend.
Zo'n opgemaakte schotel lijkt altijd veel
meer dan wanneer we alles apart op
een schaaltje binnen brengen. Men be»
hoeft bij deze schotel geen vlees te
geven. Dit is een groot voordeel.
Immers, al zou er voldoende vlees op
onze bonnen beschikbaar zijn. dan nog
kan men in de meeste gezinnen niet
altijd vlees op tafel brengen.
Hieronder volgt het recept:

Wij hebben nodig:

2 kg. aardappelen, lè pond zuurkool,
J ons spek, of boter of vet, l struik
andijvie, l grote ui, l dl. melk.

HAlFf
Bereiding:

De capucijners, die 24 uur geweekt zijn,
worden met het weekwater en wat zout
gaar gekookt.
De aardappelen schoonboenen, of heel
dun schillen, in stukjes snijden en met
een bodempje water gaar koken. Onder»
tussen de zuurkool fijn snijden en met
weinig water gaar koken (ongeveer
20 minuten). Blijkt er dan nog te veel
vocht op de groente te zijn, dan wordt
dit met wat maizena gebonden.
De aardappelen worden fijn gemaakt en
met de kokende melk, wat zout en, zo
men het heeft, met wat geraspte noot»
muskaat op smaak gemaakt. Dan doen
wij de aardappelpuree in een ingevette
rijstvorm, drukken de puree stevig aan
en storten ze daarna op een ronde of
ovale, platte schaal. De opening in het
midden vullen we nu met de zuurkool.
Langs de buitenrand leggen we de
capucijners.
De schoongemaakte andijvie wordt op
dezelfde manier als sla aangemaakt. Die
laten we dus rauw. Hiermede wordt de
schotel afgemaakt.
Hebben wij spek, dan bakken we dit
met de fijngesnipperde ui in de koeke»
pan mooi lichtbruin en gieten het spek
met het vet over de zuurkool.
Beschikken we niet over spek, dan
braden we de ui met de boter of het
vet lichtbruin.
Voor dit gerecht kan niet minder dan

50 gram boter of vet worden gebruikt,
wel een grotere hoeveelheid
U vindt hier een uitstekend maal op
één schaal verenigd.
Is men niet in het bezit van een rijst»
rand, dan kan ook leel goed een ge»
wone nestschaal voor d" aardappelpuree
worden genomen. Dan doet men de
aardappelpuree in het midden en daar»
omheen de andere ingrediënten.
Hier volgt nog een recept voor een zuur»
koolstamppot. '

Wij hebben nodig:
3 kg. aardappelen, IJ pond zuurkool,
J ons boter of vet, J liter melk, wat
zout.

Bereiding:

De aardappelen schoonboenen, in stuk»
ken snijden en met een bodempje water
opzetten.
De zuurkool wassen, de helft hiervan
met twee messen wat kleiner maken.
Als dé aardappels ong. 15 minuten op»
staan, daar de zuurkool bij doen en gaar
laten worden (ong. 20 minuten).
De andere helft van de zuurkool wordt
gemalen of fijngehakt en vlug door de
gekookte aardappelen geroerd: De melk
en het vet er door .stampen. Zout naar
smaak .doorroeren.
Aan tafel kan er voor de liefhebbers
een beetje peper worden toegevoegd.

Onze opgemaakte zuurkoolschotel (Foto Delia)



Krakende schoenen

Als van krakende schoenen de rand der
zolen met lijnolie ingesmeerd worden,
zal het hinderlijke kraken ophouden.

Schuimende melk
Om koffie of chocolade met schuim te
kunnen geven, moet men de melk, zodra.
zich bij het koken een vlies vormt,
flink met een garde kloppen. Dit klop»
pen volhouden tot de melk kookt.
Schep dan vlug het schuim op koffie of
chocolade.

Het lastige ketelsteen.
Aanslag binnen in de ketel, het zoge*
naamde ketelsteen, maakt de ketelwand
onnodig dikker en is er de oorzaak van,
dat wij veel meer brandstof moeten ge»
bruiken om de inhoud van de ketel te
Verhitten, dan bij normale ketels het
geval is. Het duurt te lang eer het water
kookt. Vooral als de laag ketelsteen dik
is, zal men dat merken. Ook komt het-
Voor, dat bij het leegschenken stukjes
ketelsteen meekomen.
Het is daarom verstandig, zodra wordt
gemerkt, dat er ketelsteen is gevormd,
.de ketel met water en azijn uit te koken
en f l ink met koud water na te spoelen.
Is het een dikke laag, dan zal de be»
werking nog wel enige malen herhaald
moeten worden.

Kaarsvlekken.

Kaarsvlekken op stoffen worden verwij»
derd, door eerst voorzichtig met een
scherp mesje er het ergste vet af te
halen. Daarna moet men een grauw pa»
pier op de vlek leggen en er met een
warm ijzer overheen strijken. Bij deze
bewerking dient men steeds een schoon
stukje van het papier te nemen en net
zo lang door te gaan, tot het papier
geen vet meer opneemt
Kaarsvlekken op tin, koper, zilver, por»
selein enz. worden verwijderd door de
voorwerpen even in heet water onder
te dompelen.
Met een zacht doekje het behandelde
voorwerp daarna flink afwrijven.

Hardgeworden gummi.

Hardgeworden gummi*voorwerpen, zoals
kruiken, slangen e.d. worden weer zacht
en soepel als ze enige tijd in warm wa»
ter worden gelegd.

Aluminium pannen.

Zijn aluminium pannen aan de binnen»
kant'aangeslagen, dan kan men ze weer
schoon krijgen, door ze voor de helft
met water te vullen, daar een schoonge*
maakte ui in te doen en het water met
de deksel op de pan enige tijd door te
laten koken.

ALS KINDEREN HUISWERK MOETEN MAKEN

Helpen is niet altijd goed

«Vader, ik kan die som niet vinden!"
„Moeder, zou u m'n woordjes even
willen overhoren?"
.,Ik begrijp niks van dat taallesje ---- "
Och, in hoevele huisgezinnen komt het
voor, dat vader en moeder zich veel te
vttl met het huiswerk van de kinderen
inlaten?
Wij kennen voorbeelden van vaders, die
een hele avond zaten te zwoegen op een
som, die voor hen, wegens ongewoonte,
veel te lastig was, terwijl de jongen, die
de som toch eigenlijk moest maken, er
niaar zo'n beetje omheen slingerde.
Er zijn moeders, die tot in het oneindige
de jaartallen van Marietje, van Pietje
°f van Grietje overhoren, enkel en
alleen omdat de lieve meid of de brave
Jongen te lui is, het werk éérst te leren,
alvorens hij of zij vraagt, het geval te
overhoren. De stamhouder of de jonge»
Juffrouw vinden het nu eenmaal veel
makke l i jke r , al overhorende het werk te
'eren, dan dat zij er voor zouden voelen
zich eerst eens zélf behoorlijk in te
sPannen om de opgegeven les onder de
knie te krijgen. Vader en moeder zijn er.
goed voor!
*s het wonder, dat men het in vele ge»
zinnen een ramp vindt, als de kinderen
huiswerk moeten maken?
Niet iedereen beschikt bovendien over

parate schoolkennis om zijn
kinderen, die men toch méér in de
Maatschappij wil laten worden, met goed

resultaat te helpen. Aan de andere kant
wil zo'n vader of zo'n moeder tegen*
over het kind liever niet erkennen, dat
zij in schoolse kennis bij hun lieveling
ten acht'.T s taan. . . .
Zo kan het gebeuren, dat de ouders,
uit dankbaarheid voor de genoten hulp,
de volgende avond te horen krijgen:
„die som van gisteravond, vader, weet
u wel?.... Daar deugde niets van . . . .
Die heeft u helemaal verkeerd behan*
deld. Er moest wat anders uitkomen!"
Nu zouden we hier geenszins willen
betogen, dat de vaders en de moeders
hun kinderen maar met het huiswerk
moeten laten modderen. Men hoede zich
echter voor overdrijving en het moet
niet voorkomen, dat de kinderen er
lekker hun gemak van nemen, terwijl de
ouders aan hun werk zitten te ploeteren.
Het kind, dat huiswerk meekrijgt, moet
in staat zijn, dit zelfstandig te maken.
Overhoren van de les moet niet eens
nodig zijn. Als de jongen het boek
dichtklapt en met een tevreden gezicht
zegt: „Ik ben klaar", dan moet de vader
er op kunnen vertrouwen, dat hij ook
werkelijk gereed is — dat zijn jongen de
volgende morgen op school niet met de
mond vol tanden zal staan, als hij z'n
jaartallen of een andere les moet op»
zeggen..
Voorop dient te staan, dat de kinderen
zélf hun huiswerk maken en dat zij er
anderen niet mee lastig vallen. Zelf*
standigheid moeten we onze jongens en
meisjes leren en dat kan al gebeuren,
door ze zelfstandig hun huiswerk te
laten maken. Kan en wil vader of moe»
der, een oudere broer of zuster een
enkele maal eens een handje helpen als
er werkelijk moeilijkheden zijn, dan is
daar natuurlijk niets tegen. Zien de
ouders er geen kans voor, hun kind te
helpen, dan moeten zij zich zélf maar
uit de moeilijkheid halen, door de vol»
gende dag den onderwijzer te vragen,
die lastige som nog eens uit te leggen.
Helaas gaan we er maar al te gauw toe
over, alle moeilijkheden, waarmede „het
kind" te maken krijgt, voor hem uit de
weg te nemen. Laat ze zelf maar eens
boksen! Als ze — om nu eens een ander
voorbeeld te nemen —.met een moeilijk
kruiswoordraadsel bezig zijn, laat ze dan
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Ruiten en strepen
zijn erg gewild
Maar niet iedereen kan ze dragen

Hier geven wij drie voorbeelden van de
wijze waarop we ruiten en strepen kun*
nen verwerken .
Laten we voorop stellen, dat deze ruiten
en strepen bij het figuur moeten pas«
sen. Een dikke vrouw mag nooit een
ruit dragen, omdat een geruite stof de
draagster schijnbaar dikker maakt. Wie
echter een beetje corpulenter wil lijken,
neme juist wél een ruit. Strepen in de
lengte schijnen langer en slanker te
maken. Dergelijke stof is dus uitstekend
geschikt voor een kleine dikke vrouw.
Strepen dwars, maken dikker en klei»
ner. Die zijn dus weer aan te bevelen
voor lange magere figuren.
Iemand met een zwaar figuur doet het
best een effen stof te kiezen met een»
voudige garnering.
Ruiten en strepen vragen geen of een
heel simpele garnering: b.v. 'een kraagje,
ceintuur of een paar knopen.
Het eerste patroon laat zien hoe we een
aardig effect kunnen krijgen door de
strepen op verschillende manier te ver»
werken. Een paar knopen en een fleu*
ri«e ceintuur zijn hier de, enige gar»
nering.
Van het tweede japonnetje worden de
plooien bijeengehouden door een kruis»
steek. Bij de schoudernaden is de ruimte
ingehaald. \Vie bijzonder handig is, kan
de ruimte in plaats van inhalen ook
smokken. Een paar aardige knopen
maken de garnering compleet.
Het derde voorbeeld laat een vlot geruit
japonnetje zien met een ronde pas en
een dwars geruite voorbaan. Een leuke
jurk voor onze „grote" dochter.

zelf zoeken — bederf de vreugde van
het kind niet, door dadelijk de oplos»
sing aan te hand te doen.
„Weet ü het vader?"
Och, het is verleidelijk, om dan dadelijk
het juiste antwoord te gev«n ... als u
het weet. Maar leuker voor het kind is
het. een bevestigend antwoord te krij»
gen, waarop dan volgt: zoek éérst eens
»elf. Dan weet het kind. dat er een

macht achter hem staat, die de moei»
lijkheid zo nodig uit de weg zal ruimen
en de vreugde, als het gezochte woord
zélf is gevonden zal er des te groter
om zijn.
Verstandige hulp bij huiswerk? Goed.
Onverstandige, zoals wij die hierboven
beschreven, is uit den boze. Die zal van
de kinderen slappe, gemakzuchtige men»
sen maken!



Wij vjreten Aiet wan:ieer, noch hop of waar.
Het einde van Uw werkzaam leven mag
niet gepaard gaan met zorgen voor de
nabestaanden. — „De Centrale" te
's-Gravenhage vrijwaart daarvoor tegen
zeer gemakkelijke premie-voorwaarden.
Vraag om een bezoek van onzen ver-
trouwden agent, die U gaarne alle
inlichtingen en een goed advies verstrekt
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