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De werklozen De winter is van oudsher voor de
werklozen een zware tijd. Van:
daar, dat het N.F.F, reeds drie
maanden geleden heeft aangedron:
gen op maatregelen tot verhoging

van de werklozensteun. Deze aandrang heeft middelerwijl tot gevolg gehad,
dat thans een vefhoging van de steun is toegekend, die neerkomt op een
bijslag van tien procent over een tijdvak van tien weken. Om practische
redenen geschiedt de uitkering hiervan echter in drie termijnen en wel in dier
voege, dat dadelijk een bijslag ten bedrage van veertig procent van een week
steun is gegeven, hetgeen op l Maart zal worden herhaald, waarna ten slofte
op l April nog eens twintig procent wordt toegekend. Door deze wijze vanuit:
voering krijgen de werklozen telken male wat meer geld in handen dan het
geval zou zijn geweest, indien tien weken lang tien procent ware verstrekt. Zij
kunnen nu aanstonds een wellicht gemaakte schuld delgen, of een aanschaffing
doen, waaraan dringend behoefte bestaat. Het afkomen van deze maatregel
geeft een duidelijk antwoord op de vraag wat het N.V.V. voor de werklozen doet.
Natuurlijk is dit slechts een noodverband, een betoon van eerste hulpver:
lening. De grote taak blijft onveranderlijk het bevorderen van een ontwik:
keling, die aan de gesel der werkloosheid een einde maakt. Het laat zich aan:
zien, dat, waf dit betreft, het komende voorjaar een verrassende vooruitgang
zal brengen. Eigenlijk mag worden verwacht, dat alsdan de werkloosheid
practisch tot hef verleden zal gaan behoren.
Weliswaar zal er ook dan een bepaalde groep blijven, waarvoor in het produc:
tieproces geen plaats blijkt te zijn. Deze groep zal evenwel worden gevormd
door werkers, die hun arbeidsgeschiktheid hebben verloren en die ook met
een herscholing waarschijnlijk niet te helpen zullen zijn. Het gaat hierbij om
een oud vraagstuk: dat dergenen, die allengs invalide zijn geworden of tot de
onvolwaardige arbeidskrachten moeten worden gerekend. Ook voor hen zal
uiteraard een redelijke sociale oplossing moeten worden gevonden, maar
arbeiders, die niet meer werken kunnen, mogen uiteraard niet duurzaam als
werkloos aangemerkt blijven.
Dit toch vertroebelt het beeld en schept onzuivere verhoudingen.

OntspanningVreugde en Arbeid gaf verleden
Zondag een mooie matinee in een
vrijwel uitverkochte Stadsschouw:
burg te Amsterdam. Het „Neder:
lands Ballet" bracht een uitstekende
uitvoering, met medewerking van het Nederlands Symphonie Orkest, onder
leiding van mr. Harm Smedes. Men mag het ongetwijfeld een heugelijk teken
noemen, dat zo velen belangstelling betoonden voor goede balletkunst, een
kunstvorm, die in ons land te weinig beoefend en gewaardeerd wordt.
Vun geheel andere aard waren twee uitverkochte uitvoeringen in Den Haag,
waar Lou Bandy triomfen vierde. Hier bracht Vreugde en Arbeid eenvoudige,
pretentieloze ontspanning en het daarmede behaalde succes bevestigt, dat ook
aan deze vorm van verpozing een ruime behoefte bestaat. Toch kunnen wij
ons zeer wel een eenvoudige en spontane vrolijkheid denken, die meer in ons
volkseigene wortelt dan de humor van het merendeel der met succes <}p:
tredende Nederlandse chansonniers. Kennelijk valt op dit gebied nog een heel
stuk opvoedend werk te verrichten. Het is juist gezien van ' Vreugde en
Arbeid, dat het aanknoopt bij het gegevene, maar de weg wijst toch onver:
biddelijk opwaarts. Wij mochten onlangs in een betrekkelijk kleine Duitse
stad een cabaretavond van „Kraft durch Freude" bijwonen, die stormachtige
bijval verwierf en waarvan de bezoekers wel degelijk een stuk kunstzinnige
verheffing mede naar huis namen. En men zat er heus niet een avond lang
met begrafenisgezichten bij. Integendeel: er werd veel en hartelijk gelachen.
De vorming van een goed arbeiderscabaret in Nederland is echter geen gemak:
kelijke tank. Alen stampt zo iets niet uit de grond. Het moet geleidelijk
groeien en aan kwaliteit winnen. De opgave is nochtans de moeite van het
aanvatten waard. Want van zulke bonte avonden, mits stijlvol opgezet, kan
een voortreffelijke werking uitgaan. De bezoekers worden niet bezwaard met
kost, die zij niet kunnen verteren en toch steken zij van hetgeen bij zulk een
gelegenheid wordt geboden, heel wat op, dat beklijft.
De lach is een kostelijk ding. Hij kan ons bevrijden en rijker maken.
Slechts de vrolijkheid, die deze beide hoedanigheden bezit, brengt vreugde in
de ware zin des woords.

I n Goethe's Faust verschijnt, een kort
ogenblik slechts, de student Wagner

ten tonele. Een kleine geest, die van het*
geen de worstelende mens aandrijft en
beweegt, weinig begrijpt. De eeuwige
spanning tussen stof en geest, die in zijn
leermeester zulk een geweldige hevigheid
bereikt, blijft dezen jongen man even
vreemd als het wijsgerig schouwen der
diepere levenskrachten, waarnaar Faust
zo hartstochtelijk streeft. Deze Wagner
staat wel heel erg aan de buitenkant van
het leven, al heeft hij ijverig zijn lessen
geleerd en daardoor heel wat feitenken»
nis verzameld. Faust ziet in', dat alle uit»
wendige kennis, die men verwerft, wijs»
begeerte, rechtswetenschappen, medicij»
nen, theologie, weinig nut heeft, wan»
neer het er op aankomt de kerndingen
van het menselijk zijn te benaderen.
Wagner daarentegen, in zijn geestelijke
onrijpheid, vindt, dat de mensheid, door
alles wat zij allengs aan de weet is ge»
komen, het reeds heerlijk ver gebracht
heeft. En zijn trots op wat hij zichzelf
aan wetenschap verwierf, doet hem ten
slotte op pedante toon uitroepen: „Wel
weet ik veel, maar alles wilde ik weten!"
Wij leven in een tijd en in een land,
waarin heel wat Wagners rondlopen.
Mensen, die zich, op grond van hetgeen
zij zo hier en daar opstaken, soms ook
wel als vrucht van ernstige denkarbeid,
een bepaalde levenskijk verwierven, die
nu als een vaste en onveranderlijke
kracht hun gedachten en daden voort»
stuwt. Zij hebben zich een schema ge»
maakt van de manier hoe de wereld zich
verder moet ontwikkelen, indien alles
goed wil gaan en al wat daarvan afwijkt
is uit den boze. Hun meningen zijn geves»
tigd en onveranderlijk. Daar zij zich tot
de verlichte geesten rekenen, willen zij
ook nog wel wat nieuws leren, echter
onder vooropstelling, tlat dit nieuwe
moet passen in het door het oude ge»
trokken kader.

l/il ƒ evetKennlncen

Tot een critisch onderzoek van de
grondslagen van hetgeen zij zich aan
kennis omtrent mens en maatschappij
verwierven, zijn deze Wagners niet te
bewegen. Dit conservatisme noemen zij,
met een mooi woord, beginselvastheid.
In werkelijkheid zijn zij echter hard op
weg naar de geestelijke verstarring. Wij
ontmoeten hier een tragische begripsver»
warring, die bij degenen, die zo denken,
veelal hand in hand gaat met een over»
schatting van uiterlijke kennis en een
afkeer tegen krachten, die, met spon»
tane energie, diep uit het leven zelf op»
wellen. De onstuimigheid daarvan ver»
vult hen met weerzin, de vernietiging,
die onvermijdelijk gepaard gaat met zulk
een doorbraak, doet hen geloven, dat
hieruit slechts kwaad geboren kan wor»
den. Daar de mens van nature de nei»
ging heeft zijn eigen houding altijd zo
fraai mogelijk op te schikken, zien wij,
dat dit zich afsluiten voor het' nieuwe

met heel een reeks van drogredenen
wordt omkleed.
Wij ontmoeten hier een gevaarlijk illu»
sionisme. De revolutionnairë bewogen»
heid van de tijd wijst men af door het
verleden 'm een rooskleurig licht te
plaatsen. Indien dan hiertegenover ge»
steld wordt hoezeer in de tien jaar, die
achter ons liggen, onze volksgemeen»
schap in gebreke is gebleven de massale
werkloosheid door grootscheepse maat»
regelen te keren, dan probeert men aan
deze werkelijkheid te ontsnappen door
er op te wijzen, dat de toestanden van
het ogenblik toch ook waarlijk voor tal»
lozen in den lande niet gunstig zijn. Als»
of de onvermijdelijkheden van een bezet
gebied in oorlogstijd tot verontschuldi»
ging zouden kunnen strekken voer grof
sociaal verzuim, gepleegd onder veel en
veel gunstiger omstandigheden!

Trouwens, er zijn meerdere voorbeet»
den. Heel onze maatschappelijke inrich»
ting, met haar sterk liberalistische in»
slag, kenmerkte zich door een tekort
aan bewuste sociale verbondenheid der
onderscheidene volksgroepen. De meer
welgestelden leden hieronder niet; de
armen echter des te meer.
En dan de parlementaire democratie,
die toch, naar onverdachte democraten
onomwonden moesten erkennen, sinds
jaar en dag muurvast was gelopen. Alle
pogingen om tot een nieuwe partijfor»
matie te geraken, ieder streven om de
valse kerkelijk»politieke scheidingslijn te
doorbreken, waren, ondanks de eerlijke
zin en de moed van hen, die zich hier»
aan waagden, tot onvruchtbaarheid ge»
doemd, omdat de gevestigde maatschap»
pelijke krachten het niet anders gedoog»
den en het vermogen tot een spontane,
massale doorbraak verlamd bleek. Zo
zaten wij in een slop, waarvan de blinde
muren de weg naar iedere vernieuwing
versperden.
Nu is het droeve dit. dat de revolutie,
die in deze tijd door Europa vaart, wel
ook ons land heeft aangeraakt en daar
ongedroomde vernieuwingsmogelijkheden
heeft geschapen, maar dat helaas bij
velen nog steeds een onvermogen tot
handelen aan de dag treedt. Het nieuwe
is niet gekomen, volgens hét program
der denkschema's, die men voor zichzelf
had opgesteld. En evenals de pedante
Wagner, die vond, dat men het al zo
heerlijk ver had gebracht, slaat men zich
in zelfvoldaanheid op de borst. Men
weet immers al zoveel en daarom gelooft
men het beter te weten dan de oer»
krachten van het leven zelf, die zich niet
aan bouwsels van het kleine mensenver»
stand storen, maar stoer hun eigen weg

gaan. Of, wanneer wij dezelfde gedachte
in religieuze termen mogen kleden, men
wijst de tijd, die God ons schenkt, van
de hand, omdat men niet gelieft te wer»
ken met de bouwstoffen, die hij biedt.
Ziedaar, waartoe verstandelijke hoog»
moed voert.

Wij hechten er aan dit op te merken,
omdat men de ne'iging om bij de loop
der historie werkeloos toe te zien, ook
nogal eens gaarne religieus of ethisch
tracht te funderen. Dit echter moet vol»
strekt worden afgewezen. Want ook hier
blijkt de blik vaak zeer vertroebeld. Men
is natuurlijk gegrepen door het oorlogs»
gebeuren en het leed, dat daardoor over
den Europesen mens is gebracht. Alles»
zins redelijk, mits men hierbij niet b l i j f t
stilstaan. Immers, reeds bij enig naden»
ken, bevroeden wij, dat het volstrekt
niet zo is, dat het hedendaagse wereld»
beeld een veel ruwer aanblik oplevert en
van meer leed doordrenkt is dan andere
tijden van de mensheidsontwikkeling.
Wie zich even rekenschap geeft van het
leed der millioenen»massa's in China of
Brits»Indië, die bespeurt aanstonds, dat
hetgeen in Europa aan leed bestaat,
eigenlijk zeer geringe afmetingen heeft,
in vergelijking met de aangrijpende nood,
\vaardoor, buiten Europa, het leven van
drie vijfde der mensheid zich kenmerkt.
Men kan dan ook veilig zeggen, dat de
som van het wereldleed in de verschil»
lende tijdperken der geschiedenis niet
zoveel uiteenloopt Slechts de accenten
verplaatsen zich nu en dan. Daarom
moeten wij, nu Europa aan bijzondere
beproevingen is onderworpen, deze moe»
dig dragen en niet te gauw menen, dat
men in een tijd geplaatst is, waarin de
boze machten triomferen en het al op
de kop wordt gezet.
Arbeiden moeten wij met de bouwstof»
fen, die de tijd ons biedt. Ook, wanneer
die bouwstoffen van andere makelij blij»

. ken te zijn dan wij het, in ons vaak
hoogmoedig denken, hadden verwacht.
Dat kost inspanning, dat eist vernieu»
wing, misschien zelfs wedergeboorte. In
elk geval betekent het een aanvaarding
van nieuwe verantwoordelijkheden. De
waarlijk levende mens is hiertoe echter
in staat, indien hij niet. uit puur onlust»
gevoel, blijft omzien naar wat geweest is.
En hij zal deze strijd te eerder opnemen,
naarmate hij zich sterker verbonden
voelt met de onterfden der samenleving,
wier l" i behartiging eist en die niet
wachten kunnen tot er tijden zijn aan»
gebrokT, die minder vergen van ons
geestelijk spanvermogen dan het bewo*
gen gebeuren, dat zich thans rondom
ons voltrekt.
Ziet dit er, lezers en lezeressen, teveel

uit als een preekje? Laat het, voor een
enkele keer, eens zo zijn. Wij moeten
met elkaar onze weg vinden in een dool»
hof van vraagstukken. Misschien, dat de
gedachten, die wij zoeven ontwikkelden,
zoekenden van nut kunnen zijn bij het
vinden van het altoos smalle pad, dat
naar vernieuwing van denken voert. Van
de Wagners verwachten wij niet veel,
maar er zijn ook anderen, aan wie ons,
eerlijk gezegd, meer gelegen is. De sui»
zende wcefstoel van de tijd is onafge»
broken in beweging. Zij weeft, gelijk
Goethe het zo schoon heeft uitgedrukt,
het levend kleed der Godheid.
Laten wij, werkers van stad en land, elk
naar ons kunnen, aan dit weefsel mede»
werken, opdat het patroon ook het
merkteken zal dragen van onze bereid»
heid tot de arbeid in alle levehsomstan»
digheden. En voor degenen, die wel de
noodzaak van vernieuwing inzien, maar,
om allerlei redenen willen wachten tot
later, mogen wij besluiten met een
woord van HenrJëtte Roland Holst:
Gij zegt: „morgen maak ik een nieuw

, begin:
Op 't hoogste richt van morgen af 'k

mijn zin."
Gij dwaas! Een God heeft u vandaag

gegeven;
morgen houdt hij misschien zijn gave in.
Tot de arbeid dus: niet morgen, maar
vandaag!

4e verantwoording Stichting „Winter-
kuip Nederland" van
21-30 Januari 1941
Vorige verantwoording .... ƒ 5.015.1'
A. P. te 's»Gravenhage , 2.50
Bestuurdersbond Amersfoort „ 10.—•
Hoofdbestuur Metaalbewer»
kersbond, Bezoldigden ...'. .. „ 3.70
Hoofdbestuur Sigarenmakers»
bond „ 150.—
Hoofdbestuur Spoor», Tram»
en A.T.O.»personeel „ 25.—
Hoofdbest. Textielarbeiders,
Personeel , * 64.25
Hoofdbestuur Sigarenmakers»
bond, Bezoldigden ,
C. de V. te E. 2.08
J. S. re L.
J. F. G: J. te A.
H. C. de J. B. te M
N. v. H. te E :. „ 2.5

~7T29K90

Naar de Persdienst van het N V.V.
mededeelt, hebben de ongeveer 600 ar»
beiders, werkzaam in de camouflage*
werken te Austerlitz, spontaan beslotei
wekelijks 2 pet. van hun loon af te staan
voor „Winterhulp Nederland", wat neer*
komt op een bedrag van ƒ450.—.
Zij besloten hiertoe, naar aanleiding viir

enige belangrijke sociale verbeteringer
die de SociaaUEconomische Dienst va

het N.V.V. voor de daar te werk ëe'
stelden wist te bereiken.



.W I J S P R A K E N D E Z E W E E K M E T :

W i} hebben met ir. J. Th. Westhoff
gesproken. Met den heer Westhoff

van .. het plan;Westhoff. Hij is een
der drie mannen, die de directie vormen
van de Rijksdienst voor de Werkvers
ruiming, het lichaam, dat zich bezig
houdt met de Cultuurtechnische werkt
objecten en alles, wat daarmee samem
hangt: de plaatsing van de arbeiders,
hun vervoer, de financiering, enz enz.
De Rijksdienst is gevestigd in een heren:
huis aan het Bezuidenhout in Den Haag.
Wij hebben er den heer Westhoff op»
gezocht op een vroege morgen, als zijn
kamer nog verduisterd is en hij bij
kunstlicht zit te werken. Als wij met
hem spreken over zijn werk, zijn levens^
taak, giet hij aanstonds een stroom van
bijzonderheden over ons uit. Wij zwemt
men pardoes in de cijfers en statistieken.
Lachend merken wij op, dat men wel
kan zien, dat hij ingenieur is. Hij ver»
dedigt zich — ten overvloede —•; „Na»
tuurlijk, je begint met een plan te onf»
werpen, maar je moet ten slotte de
uitvoerbaarheid aantonen en daarvoor
moet je je op de cijfers van de statistiek
beroepen. En dan het onderzoek, of de
cijfers kloppen met je plan dat geeft
spanningen!"
Als wij ons gesprek hebben gevoerd,
komen wij tot de conclusie, dat wij een
der volgende dagen nog even samen
moeten praten. Wij vragen hem, of wij
dan een beetje vroeg mogen komen.
„O, wat mij betreft, 's morgens om
zeven uur", is het antwoord.
„Is u hier dan al?" vragen wij verbaasd.
,Jk overnacht hier vaak", vertelt de
heer Westhoff. „Als u hier om zeven
uur komt, kan ik dadelijk van de divan
af rollen."
Wat een werker!

Alle cijfers, die de heer Westhoff ons
verstrekte, kunnen wij onze lezers niet
overbrengen. Laat ons er een greep uit
doen. Wij vroegen naar de omvang van
de werkloosheid vóór de vorst.
„Dat was begin December 1940. Toen
waren er bij de Arbeidsbureau's — zo*
als wij de organen der Arbeidsbemid*
deling tegenwoordig noemen -- 190.000
arbeiders ingeschreven. Van hen waren
in steun 57.000 en in werkverruiming
46.000 en er kregen 18.000. uitkering van
hun werklozenkas. Al dezen zijn, wat wij
noemen „in zorg". Dat is een kleine
zestig procent. Hierbij moet u in aan»
merking nemen, dat er onder de inge»
schrevenen ook zijn, die door Armen»
zorg worden geholpen; voorts werklozen,
die geen overheidssteun nodig hebben,
omdat zij gezinslid e.d. zijn van arbei»
ders, die werk hebben, e.d. En bekijk
nu eens deae statistiek."
De heer Westhoff hield ons een lijstje
onder de ogen, dat er als volgt uitzag:

Foto: Eelsingh, Zwolle

Friesland ....
Groningen . .
Drente
Overijssel ....
Gelderland . .
Utrecht
Noord»Holland
Zuid«Holland
Zeeland
Noord»Brabant
Limburg ....

S
263
832
184

2031
1305
1545

16046
32782

60
1399
1004

3 S = a

1392
2134
2646
2405
3164
2576

14495
11227

508
3999
1142

!>£•- °-
1392
2945
3286
4225
6260
5617
8328
5854
508

5537
1681

57351 45688 45653
„Dat de eindcijfers van de reeksen „in
werkverruiming" en „te werk gesteld
in de provincie" niet precies hetzelfde
zijn, komt, omdat de cijfers van ver»
schillende data stammen, maar dit is
van weinig belang", verklaarde de heer
Westhoff. „Hoofdzaak is, dat u de con»
centratie van de werkloosheid in Noord»
en Zuid»Holland bemerkt Die blijkt nog
duidelijker, wanneer u acht slaat op
enkele steden."
Er volgde een nieuw lijstje!

in werkver»
in steun: ruiming:

Amsterdam 10990 13037
Rotterdam 19384 5322
Den Haag 7454 2004
Utrecht 1473 2503
•.Dit alles wijst", — ging de heer West»
hoff voort — „op een grote concentratie
van de werkloosheid, speciaal in het

I r . W E S T H O F F

Daarbij moet u in aanmerking nemen,
dat bij kanalen en wegstukken de
machines vaak zijn uitgeschakeld, waar»
door de handenarbeid wordt vergroot.
Daarom wordt dat werk dan ook in
werkverruiming en niet op normale
manier uitgevoerd. Tegen die, uit een
technisch oogpunt onnodige, handen»
arbeid worden wel eens bezwaren aan»
gevoerd, maar u moet die werkwijze
beschouwen als arbeidstherapie."

„Die cijfers zijn van December ...."

„Ja, bij de sluiting van het seizoen, vóór
de vorst. Van de toestand op l Maart
kan ik nog niets positiefs mededelen,
omdat de omstandigheden zo snel ver»
anderen en er grote verschuivingen op
de arbeidsmarkt plaats vinden.
In Duitsland werken nu, zoals u weet,
ee~ kleine 100.000 Nederlandse arbeiders.
Onder hen zijn 30.000 grensarbeiders,
uit het noorden, oosten en zuiden van
ons land, waar wij juist bezig waren en
zijn om werken uit te voeren. Zo is daar
ruimte ontstaan voor arbeiders uit het
westen. Maar om de aanvulling met hen
te kunnen bewerkstelligen, hebben wij
huisvestingsmoeilijkheden te overwinnen.
In ons eigen land is de werkloosheid in

wegen, ruilverkaveling, bebossing en —
dit is héél belangrijk! — herontginning
van reeds bestaande cultuurgronden
door egalisatie, het losbreken van hirde
lagen, het naar boven brengen van
goede, en het naar onderen brengen van
slechte grond. Zowel op de klei als op
het zand en in de veenkoloniën heeft
deze herontginning plaats."

„Zouden er werkobjecten voldoende zijn
voor 100.000 arbeiders?"

's Heren Westhoff's antwoord bestond
uit enige nieuwe staatjes, die wij hier
nu maar niet zullen reproduceren, maar
waaruit bleek, wat er per jaar tot stand
kan komen, als het mogelijk is, het aan»
tal tewerkgestelden tot 100.000 te ver*
hogen. En wat de werkgelegenheid
betreft, verklaarde de heer Westhoff,
aan de hand van een voorraadsopgave,
ervoor in te staan, dat wij hier twintig
jaar lang met 100.000 arbeiders kunnen
werken. Zou de oppervlakte, die nog
bewerkt kan worden, ontgonnen zijn,
dan zouden daardoor 800.000 a 900.000
personen (met inbegrip van de gezins»
leden) woon» en werkgelegenheid hebben
gekregen. Van hen zou de helft uit
plattelanders bestaan.

OVER WERKLOOSHEID
H E T S P O O K B E E L D D E R S T A D !

Daar is twintig jaar werk
voor 100.000 man

Cultuurtechnische werken bieden echter uitkomst. Foto: „Arbeid"-

westen des lands. Wij zullen dus arbei»
ders van het westen naar het oosten
moeten brengen. Welnu: uit Amsterdam
gaan er dagelijks een kleine 5000 per
trein naar Gelderland en Oostelijk
Utrecht. En Rotterdammers en Dordte»
naren gaan naar Brabant. Per trein •
reizen er dagelijks totaal 10.000 heen
en weer.
Verder is de huisvesting in kampen nu
klaar voor 12.000 arbeiders. Zij kunnen
er begin Maart heen. Er zijn dan boven»
dien 3200 arbeiders ingekwartierd. Spe»
ciaal in Gelderland vindt, bij burgers,
inkwartiering plaats. Voor 3300 arbeiders
zijn er huisvestingskampen in uitvoering
en het ligt nog in het voornemen om
zulke kampen voor 3500 andere arbei»
ders te maken. Zo komen wij dus tot
22.000 arbeiders," die te werk gesteld
worden op een afstand, te ver van hun
woonplaats, dan dat zij dagelijks heen
en weer zouden kunnen gaan.
„Wat doen al die mensen?"
„Van de 46.000, die u onder aan het
lijstje „in werkverruiming" ziet staan,
werken er 34.000 bij de z.g. cultuurtech»
nische werken. De andere 12.000 zijn te
werk gesteld bij kanalen, wegen, sport*
velden, uitbreidingsplannen e.d. Van
deze laatsten werkt de helft in Noord»
Holland en 4500 arbeiden in Zuid»Hol«
land.

de landbouw verminderd, doordat de
landbouw meer perspectief heeft ge»
kregen, en er ook, als gevolg van de
brandstoffenschaarste, meer werk in
handenarbeid moet worden uitgevoerd.
En verder heeft het ontslagverbod en
•de vrees van de boeren, dat zij hun
arbeiders in het drukke seizoen riiet
terugkrijgen, als zij hen nu ontslaan, de
winterwerkloosheid gunstig beïnvloed. In
September, de drukste tijd van het sei»
zoen, wanneer de werkloosheid in de
landbouw het geringste is, waren daar
maar 7080 werklozen."

„Dus het probleem, waarvoor u staat,
is dat van de werkloosheid in de grote
steden?"

„Precies. Industrialisatie kan hier op het
ogenblik niet helpen, omdat wij nu niet
weten, in welke richting de industrie
zich na de oorlog in ons land zal kunnen
ontwikkelen. De enige oplossing schuilt
dan ook in de cultuurtechnische werk»
objecten. En daarbij moeten wij het
overwinnen van de moeilijkheden inzake
transport en huisvesting op de koop toe
nemen."

„Wat zijn cultuurtechnische werken?"

„Ontginning van heidegrond, het maken
van verveende hoogveengrond tot cul»
tuurgrond, ontwatering - - speciaal af»
watering van bestaande cultuurgrond —,
droogmaking van moerassen, landaan»
winning — met name aan de Wadden
—, aanleg en verbetering van land»

„Komt door de cultuurtechnische werken
het natuurschoon niet al te zeer in het
gedrang?"

„Honderdveertigduizend ha. daarvan is
al beveiligd. De te ontginnen opper»
vlakte in ons land bedraagt 225.000 ha.
Hierin zit 75.000 ha. aan slechte bossen
en grienden. Dat wordt niet afgenomen
van de woeste gronden, die het natuur»
schoon bevatten. Als wij van de 269.000
ha. woeste grond, die ons land volgens
de statistiek rijk is, na twintig jaar
150.000 ha. hebben afgenomen, behoeven
wij ons over het natuurschoon niet on»
gerust te maken. Bovendien weet u, dat
de cultuurtechnische objecten, alvorens
te worden uitgevoerd, uit een oogpunt
van natuurbescherming worden beoor»
deeld door de commissie«Beumer, welker
apparaat het Staatsbosbeheer is. De in»
specteur van de werkverruiming gaat
met het plan naar den desbetreffende!!
houtvester, die het beoordeelt. Overigens
zou ik er de voorkeur aan geven, da't bij
deze bescherming en vorming van land»
schap en natuurschoon nog werd inge»
schakeld één enkele man, die zich met
niets anders bemoeit en die dan de ver»
tegenwoordiging zou moeten zijn van de
synthese der onderscheiden belangen.
Maar dit is een zuiver persoonlijke
visie."
Wij lieten den heer Westhoff verder aan
zijn werk. Een man van grote plannen
en met de verziende blik, die vo"p het
welslagen van zulke plannen nodig Ui



(Vragen voor deze rubriek richte men
tot den medisfhen medewerker van het
Weekblad .^Arbeid", Postbus 100, Am*
sterdam.)

W. B. te X. Een „afdoende" behandeling
van psoriasis bestaat nog niet. Zoals ook
bij u telkens het geval is geweest, lukt
het meestal wel om voor een zekere tijd
de uitslag te doen verdwijnen, maar kern
merkend voor psoriasis is juist, dat na
kortere of langere tijd de verschijnselen
weer terug komen. Merkwaardig is, dat
slechts overigens gezonde en flinke
mensen van deze ziekte te lijden hebben.
Overigens is er wel geen ziekte bekend,
die grilliger reageert op behandelingen
als de psoriasis. Een geneesmiddel, dat
de ene keer zéér werkzaam bleek te
zijn, helpt een andere keer in het geheel
niet meer. Elk nieuw middel helpt echter
in de regel eerst wél. Daardoor is het
geen wonder, dat in de medische vak»
literatuur een buitengewoon groot aan*
tal geneesmiddelen tegen psoriasis wordt
aanbevolen, op grond van het feit, dat
elk er van bij dezen of genen lijder
goede diensten heeft bewezen. Üitwisse»
Img van ervaringen heeft in de medische
tijdschriften, ook op het gebied van de
psoriasjs, voortdurend plaats: W. B. kan
ervsn overtuigd zijn, dat .wanneer op een
ogenblik een afdoende behandeling van
deze ziekte wordt gevonden, ook die zijn
weg naar de geneeskundige tijdschriften
zal vinden, daardoor in korte tijd over
de gehele wereld bekend zal worden en
dan vanzelfsprekend door eiken deskun»
dige zal worden toegepast.
De vier beproefde, uitwendige genees*
middelen, die in handen van een des»
kundig arts, althans aanvankelijk snel de
verschijnselen doen verdwijnen, zijn:
chrysarobine,- teer, pyrogallol en kwik.
Het enige middel, dat bij inwendig
gebruik bij een minderheid van de pso*

riasis»lijders een duidelijke1 invloed ten
goed* heeft, is arsenicum, dat alléén op
voorschrift en onder toezicht van den
arts kan worden gebruikt. Ik hoop met
deze gegevens uw vertrouwen in de
geneeskunde weer een weinig te hebben
hersteld en vertrouw, dat u thans inziet,
dat uw goed bedoelde voorstellen in uw
vragen II en III vervat, overbodig zijn
en dus beter niet kunnen worden uit*
gevoerd.
J. H. te H. Uw puistjes zijn een on*
schuldig bezit. Wanneer ze u teveel
hinderen, zou ik mij onder behandeling
van uw huisarts stellen.
K. L. den O. te S. Zonder een uitvoerig
onderzoek, is over de pijnen die u plagen
geen oordeel mogelijk.
L. V. te S. Het telkens opnieuw af»
wrijven van de huid met puimsteen doet
de haren geleidelijk aan dunner en
zwakker worden. De huid moet na deze
bewerking met een weinig boorzalf
worden ingevet.
H. B. te D. Bedwateren is niet zelden
het gevolg van oververmoeidheid. Kin»
deren hebben véél meer slaap nodig dan
volwassenen, al kost het vaak moeite
genoeg om hen bijtijds in hun mandje
te krijgen! Wanneer ze bij voortduring
nét te weinig slaap krijgen, redden ze
zich onbewust, door zó diep en vast
•weg te raken, dat ze het water niet meer
kunnen ophouden. Wanneer dan de zorg»
zame moeder of vader hun nachtrust
nog komt onderbreken om — meestal
zonder succes — te trachten het ongeluk
te voorkomen, krijgt het kind nog min»
der rust. . . . Onverbiddelijk om zeven
uur in bed en niet meer opnemen des
nachts kan dan soms uitkomst brengen.
Vraagt u eens aan uw huisarts of naar
zijn mening een dergelijke maatregel ook
voor uw zoontje gewenst zou zijn. Het
verschijnsel bij uw dochter komt bij

jonge meisjes vaak voor, het behoeft
geen aanleiding tot ongerustheid te
geven. Wanneer het langere tijd zo blijft
moet u er met uw huisdokter over
spreken.
J. H. F. te A. Indien het vertrek boven
de kelder met water vochtige muren
heeft — en dit zal eerst het geval zijn
als het kelderraam boven het trasraam
staat — is het werken erin als een na»
deel voor de gezondheid te beschouwen.
Wie de kelder vrij van water zullen
moeten maken, kan ik niet beoordelen.
W. T. te A. De volksmond zegt niet
geheel ten onrechte, dat dauwworm 40
weken duren moet.... Een teleurstelling
na een aanvankelijk fraai succes is men
binnen de 40 weken dan ook steeds te
wachten. Terugdringen van de uitslag
door een doelmatige behandeling kan
zeker geen kwaad en is een weldaad
voor het kind, het heeft dan tenminste
minder jeuk en kan 's nachts goed
slapen. Ik zou in uw geval, van voren af
aan, vol vertrouwen met den dokter
medewerken.
A. N. van N. te 's Gr. Op het ogenblik,
dat het leek of „iemand u met een steen
tegen het linkerbeen had gegooid" is er
bij u een klein bloedvat gescheurd. Er
is toen dus wat bloed tussen de spieren
en pezen gekomen, zoals dat bij een
gewone verstuiking van de voet ook
gebeurt. In beide gevallen duurt het
vaak lang voor de vroegere soepelheid
terugkeert, maar met geduld en regel»
matige, verstandige oefening komt dit
best weer terecht.
M. W. A. C. te H. De mandarijn en de
sinaasappel zijn nauw met elkaar ver»
want De mandarijn bevat wat meer
suiker (2 pet.) dan de sinaasappel en
minder (ongeveer de helft) vitamine*C
per gelijke gewichtshoeveelheid. Het
gehalte aan kalk, phosphor en ijzer is in
beide vruchten gelijk. Ook de mandarijn
is voor het kleintje dus een waardevolle
verrijking van zijn melk*pap*rantsoen.
Wat de oorzaak kan zijn van de geringe
slaapbehoefte van uw dochtertje, kan ik
niet gissen.
G. A. H. te N. Mag ik u voor de beant*
woording van uw vraag verwijzen naar
mijn antwoord aan J. J. te M. in Arbeid
van 31 Januari j.L?
G. v. E. te A. Het lijkt mij, dat op de
lange duur voor u zeker verbetering te

verwachten is. U bent in uitstekende
handen.
L. W. te H. Niet het ijzer, het koper of
het aluminium veroorzaken bij u de
prikkelingstoestand van de huid, maar
de ultraviolette stralen, die bij het lassen
gezicht en polsen treffen. U kunt zich
daartegen op dezelfde wijze beschermen
als tegen zonnebrand.
J. S. te M. Hoe meer men van een
bepaald onderwerp weet, des te moei»
lijker wordt het vaak om op een be»
paalde vraag erover een onomwonden
antwoord te geven. De stolling van het
bloed is een zéér ingewikkelde gebeur»
tenis, die bestaat in het ontstaan van
een net van vezels in de bloedvloeistpf,
waartussen de bloedlichaampjes worden
vastgehouden. Deze vezels zijn vóór de
stolling in opgeloste toestand in het
bloed aanwezig en slaan eerst neer als
in het bloed een bepaalde stof uit drie
verschillende bouwstenen ontstaat. Eén
van deze bouwstenen wordt aan het
bloed afgestaan door de bloedplaatjes en
door de witte bloedcellen, zodra deze in
aanraking komen met een ruw opper»
vlak. Daarom stolt bloed, dat in een vat
met gladde wanden wordt opgevangen,
uiterst langzaam en daarom kan met
spinneweb, dat onder het microscoop
gezien, prachtig ruw is, alsook met iso»
latieband, een bloeding in korte tijd
worden gestelpt. Dat deze ruwe stoffen
tevens een prachtige schuilplaats bieden
aan tal van bacteriën is een tweede feit,
waardoor het gebruik ervan het gevaar
van wondinfectie met zich brengt en
daarom sterk moet worden afgeraden.
Het vraagstuk van de bloedstolling is zó
ingewikkeld, dat ik geen oordeel durf te
geven over de invloed, die het stijf af'
binden van een pink op den duur van
een neusbloeding kan uitoefenen.
M. K. te D. Wie van het tobben met de
zenuwen af wil komen, moet zichzelf
stevig aanpakken. Wanneer uw huisarts
zegt, dat het in orde komt, zou ik daar
op vertrouwen.
De ruimte laat niet toe om uw vraag of
bestraling met kunstmatige hoogtezon
enig practisch nut heeft, nog heden te
behandelen. Ik kom daar een volgende
keer op terug. Bij acne heeft inderdaad
hoogtezonbehandeling vaak een gunstige
invloed.

(Wegens plaatsgebrek moesten enige
vragen aangehouden worden.)

H et spreekt vanzelf, dat een aardappel
van nature niet voorbestemd is voor

een schokkend leven en daarom gaat
alles, wat ik al heb moeten doormaken,
mij niet in de koude kleren zitten. Ik
bibber iedere keer, dat ik een mens of
een beest zie aankomen, want je weet
nooit wat je nu weer boven het hoofd
hangt. Ook de afgelopen week is alles»
behalve rustig geweest, maar ik hoop
thans een plaatsje bereikt te hebben,
waar ik in volle rust het einde mijner
dagen kan afwachten. Ja, zelfs meer
dan dat: ik hoop, dat mijn geslacht zal
voortleven en deze hoop heeft een goede
grond. Ik ben n.l., en dat vertrouw ik
u op voorwaarde van stilzwijgen toe,
gepromoveerd tot póótaardappel. Maar
ik moet er aan toevoegen, dat deze
promotie niet geheel en al onberispelijk
is geweest. Maar ja, een aardappel in
het nauw maakt rare sprongen. En als
u beleefd had, wat ik beleefd heb, dan
zou u ook niet meer vragen of u wel
recht had op een plaats, die u met enige
moeite had verworven zonder de voor»
geschreven diploma's.
Maar laat ik u eens vertellen. Herinnert
u zich nog, dat ik vorige week voor
oud»vuil in een hoek van de stal lag?
Ik had toen reeds alle hoop opgegeven,
voora"! omdat de ratten om mij heen
krioelden en de bezem van den stal»
knecht herhaaldelijk met zijn harde bor»
stels over mij heen streek. Ieder moment
verwachtte ik in vuil en mest te worden
begraven en zo een ellendige verstik»
kingsdood te zullen sterven. Maar zoals
het vaak gaat, op het ogenblik van de
hoogste nood ontsnapte ik aan mijn
noodlot. De stalinspecteur had gezegd
bij zijn tweede bezoek, dat de stal er nu
wel minder vuil uitzag, maar dat het
nog lang niet in orde was. Zij moesten
er eerst maar eens de tuinslang op zetten
en dan de hele boel witten. Nou, dat

was werkelijk geen overbodige luxe,
maar het joeg mij uit mijn schuilhoek.
Eer ik het wist, werd ik half verdron*
ken in een plcnsende straal water,
draaide ik als een gek rond in een soort
draaikolk en tenslotte werd ik weg»
gespoeld in een moddervloed vol stroot»
jes, restanten van schillen en wat er
verder aan ongerechtigheden in de
hoeken van de stal was blijven liggen.
Ik hoorde nog net een van de koeien
zeggen: „Nou, nou, eindelijk eens een
Zaterdagse beurt!" Maar toen was het
afgelopen en dreef ik met de modder»
banjer de stal uit. Toen gaf ik alle
hoop op.. . .
Buiten verspreidde het water zich over
het erf; een gedeelte bleef op het mod»
derige weggetje staan, de rest stroomde
de sloot in. En ik, met mijn zwaarte
(want ondanks al mijn avonturen ben
ik toch nog tamelijk corpulent geble»
ven) bleef natuurlijk dicht bij de stal»
muur liggen. En dat werd juist mijn
redding! Een zoontje van den boer
kwam over het erf een paar uur later,
op zoek naar een spelletje. En dat spel»
letje vond hij tenslotte in een stok met
een touwtje eraan en aan het einde
van dat touwtje een spijker. Vervol»
gens zocht hij verloren aardappeltjes,

prikte die aan de spijker en slingerde ze
dan door een slag van de stok wel hon*
derd meters ver weg. Toen zijn voor»
raad krielaardappeltjes op was, slens
terde hij verder het erf op en was
blijkbaar al van plan om het spelletje
op te geven, toen hij mij blijkbaar in
het oog kreeg. „Ha", zei hij, „daar ligt
nog een dikke!" Ik schrok, want ik
meende nu naar het einde van de
wereld geslingerd te worden om daar
aan de ellende van de winter te wor*
den prijsgegeven. Een ogenblik later
prikte de spijker mij een pijnlijk gat in
de zijde en vlak daarop vloog ik door
de lucht heen. De jongen zal zich
echter verrekend hebben door mijn ge»
wicht. Ik maakte lang niet de grote
boog, die hij gedacht had, maar vloog
tegen een schuurraampje aan, de ruit
sprong in stukken en ik zeilde binnen
om ten slotte te landen op een zolder
— waarschijnlijk boven de koestal, zo
naar de warmte te oordelen. Daar kwam
ik juist terecht.... midden in een laag
pootaardappels, die daar waren neer»
gelegd om te spruiten en klaar te zijn
voor het planten tegen de tijd, dat het
werk op de aardappelvelden weer be*
gint. U begrijpt, dat ik me net hield
alsof ik tot de pootaardappels behoorde,

al veroorzaakte mijn eigenaardige komst
enige consternatie. Ik blijf hier kalm
liggen, ontwikkel ook mijn spruiten en
straks zal ik voortleven in een talloos
nageslacht van jonge aardappels, waar»
van ik hoop en vertrouw, dat zij heel
wat beter zullen zijn, dan wat er verder
uit mijn lotgenoten groeien zal, want,
zoals alles op deze boerderij, om u de
waarheid te zeggen is het een droevig
zootje, die poters!
Mijn moeder, die een goedgekeurde
poter was, heeft mij vaak verteld, hoe
haar spruittijd is verlopen. Zij woonde
in een ruim, matglazen huis, waar in
houten bakjes de pootaardappels zorg*
vuldig waren neergelegd. Nooit twee
aardappels op elkaar, alles van gelijke
grootte, alles van ziektesvrije stammen,
alles behandeld tegen infecties en dan
met de uiterste zorg in die poterbewaar»
plaats tot spruiten gebracht. De tempe*
ratuur werd er nauwkeurig geregeld;
toen het vroor werden er zelfs petro*
leumkachels gestookt. En als ik me
goed herinner vertelde ze me zelfs, dat
de vochtigheidsgraad van de lucht
regelmatig werd onderzocht. Maar dat
waren dan ook elite»poters, zie je! En
hier lig ik nu tussen een partijtje uit»
vaagsel, meer kan ik het niet noemen.
Wat ze hier gebruiken als poters, is
eenvoudig -het gedeelte van de aard*
appels, dat te klein is om voor con*
sumpticsaardappel te dienen, maar ver*
der zijn het alle maten door elkaar.
Enige zorg is er niet aan besteed en
naar mijn mening kunnen ze nooit
anders dan een armzalig gewasje op*
leveren. Eigenlijk ben ik veel te goed
voor dit gezelschap, maar aangezien het
mijn enige kans is om te ontsnappen,
hou ik mijn mond. Ook al omdat i
geen papieren heb, die heb je nodig '
de wereld. Want ik weet hoe het hoort.

BLAUWE VAN ZEELAND-



Oplossingen der problemen worden in»
gewacht tot uiterlijk 20 Februari.
Adresseren: Redactie Weekblad Arbeid,
Postbus 100, Amsterdam.
Op de omslag duidelijk „Damrubriek"
vermelden.

KLASSE A.
No. 3

Zwart

KLASSE B.
No. 3.

Zwart

Winsf of remise?
„Is deze stand nu wel gewonnen?" zal
menig beginnend dammer vragen, als het
hem gelukt is in een vraagstuk een slag
te vinden Want hiervan zal het natuur»
lijk geheel afhangen of de gevonden speU
gang ook werkelijk de juiste oplossing is.
Soms is het gemakkelijk te zien, dat wit
aan het slot geen moeite meer zal
hebben om zwart tot de overgave te
dwingen ..Wit" is nu eenmaal de geluk»
kige speler, die in damvraagstukken
altijd wint, tenzij de vraag uitdrukkelijk
anders is gesteld. Den oplosser geeft dit
houvast en men vermijdt er uitvoerige
omschrijvingen mee.
Maar in andere gevallen is er aan het
slot nog enig eindspel verbonden, dat
•weer een vraagstuk op zichzelf kan zijn.
Daarom is het nuttig ook eens standen
te behandelen, waarin de dam actief
optreedt. Men zal er uit kunnen zien,
dat de dam een machtig stuk is, als dit
op tijd bepaalde ruiten kan bezetten.
Wat met op tijd wordt bedoeld, zal in
de onderstaande stand duidelijk blijken.

Zwart

Wit
Zwart: twee schijven op 6 en 19.
Wit: één dam op 1.

Wit is aan de zet. Als we nu eens —
zonder enige voorgaande studie — gaan
proberen te winnen, wordt de fout erg
leerzaam. We spelen dan bij de eerste
zet zó, dat c"én van de zwarte schijven
al dadelijk wordt vastgezet. Dat lijkt
heel goed, want zwart kan dan nog maar
met één schijf spelen. In werkelijkheid
is het juist zwak, want zwart zou er
door in staat worden gesteld nog remise
te maken. Het spel gaat dan als volgt:
Wit 1—29, zwart 6—11. wit 29—33, zwart
11—16, wit 33—38, zwart 19—23.

De verkeerde is aan de zet
Een merkwaardig geval! Als zwart nu
maar aan de zet was, zou alles voor wit
in orde komen. Met zijn vastzetterij zou
'Wit bereiken, dat zwart eerst de ene en
daarna de andere schijf zou moeten
offeren. Want zwart zou maar één en»
kele zet hebben, n.l. 23—28. Dan speelt
wit 38—27, zwart 28—33, waarna wit wint
op de manier, die we straks zullen
behandelen.
Maar zwart is niet aan de zet en dat
kost wit dé winst! Zelf moet hij spelen.
Dus wit 38—49 en natuurlijk past zwart
er voor om door 23—28 in de kaart van
Wit te spelen. Neen, hij brengt schijf 23
juist op veld 29. Wit speelt nu 49—43,
zwart 29—33, wit 43—27, zwart 33—39,
Wit 27—49 en zwart maakt remise door
te offeren met 16—21 en daarna 39—44
te spelen.

Tijd is . . . . winst!
En nu de winstgang in de diagramstand.
Wit begint met 1—34! Hij laat de zwarte
schijf 19 geheel los, maar weet het spel
*ó te draaien, dat hij precies „op de
goede klok" de belangrijkste ruit zal
bezetten.
<^wart heeft twee antwoorden. In de
eerste plaats 19—24. Dan wit 34—39,
«wart 24—29, wit 39—28, zwart 29—34,
Wit 28—44, zwart 6—11, wit 44X6, zwart
34—40, wit 6—11, zwart 40—45 en wit
Ü—50. Zwart kan niet meer spelen en
verliest dus.
^a wit's aanvangszet (l—34) kan zwart
°ok 6- 11 spelen. Dan wit 34-39, zwart
ll—16. wit 39—43, zwart 19—23 (op

zwart 19—24 speelt wit 43—38 en drijft
de zwarte schijf naar veld 35. De witte
dam wordt daarna op 49 gezet en zwart
verliest).
Zwart dus 19—23 en nu wit 43—38,
zwart 23—28.
Het merkwaardige begrip „tijd" in het
damspel! Wit heeft het spel zó geleid,
dat zwart op deze ruit moet spelen op
een ogenblik, waarop dit hem al heel
weinig gelegen komt.
Men heeft nu precies dezelfde stand als
in de eerste (verkeerde) spelgang. Toen
was wit aan de zet, met als gevolg, dat
de partij remise werd. Maar nu zijn de
rollen verwisseld, want nu moet zwart
spelen en natuurlijk rest hem alleen de
zet, die het best in wit's speelplan past.
Zwart 23^-28, wit 38—49, zwart 28—33,
wit 49—43. Weer moet zwart offeren,
doch nu komt hij te laat Zwart 16—21,
wit 43X16. zwart 33—39 en wit 16—49.
Winst „op tempo", noemt men dit. En
•wit kwam ook precies „op tijd", want als
hij één zet later op veld 49 komt, zou de
partij nog remise worden.
In dergelijke eindspelen van dam tegen
twee schijven is dikwijls nog veel be»
langrijk spel mogelijk. Dit eerste is al
bijzonder leerzaam. Misschien, dat het
nog eens als slot van een probleem te
pas komt!

Onze oplosserswedstrijd
Voor onze oplosserswedstrijd volgen
thans weer in iedere klasse twee vraag*
stukken. In vraagstuk no. 4 van klasse
A, waarin wit één stuk achter is, luidt
de opgave: „Wit wint twee schijven of
de partij". Voor alle andere vraagstukken
geldt: „Wit begint en wint".

Wit

Wit
Zwart: twee schijven op 19 en 29. Dam
op 12
Wit: vijf schijven op 7, 10, 18, 28 en 41.
Hier wordt een ander begin dan 18—13
gevraagd.

No 4.

Zwart

Zwart: 6 schijven op 9, 13, 19, 23, 24
en 26.
Wit: 6 schijven op 25, 31, 32, 33, 35 en
39.

No. 4.
Zwart

Wit
Zwart: 16 schijven op 3, 6, 8, 9, 10,
14, 16 t.m. 21, 23, 25 en 26.
Wit: 15 schijven.op 27, 28, 32 t.m. 40
43, 45 en 48.

S

3
S

13,

,42,

Wit
Zwart: 5 schijven op 7, 8, 9, 12 en 26.
Dam op 16.
Wit: 7 schijven op 19, 22, 23, 32, 37, 38
en 44.

CREDIETEN
ƒ 900—5 % zonder borgen. Elk doel.
I E D E R E E N vrij bl voorwaarden

Brieven antw porto „DE ONDERLINGE",
Mathenesserweg HO —> Rotterdam-W.

PUZZLE-RUBRIEK Puzzle No. 5

Z E S H O E K E N R A A D S E L

In elk der zeshoeken een woord in te
vullen volgens onderstaande omschrij»
ving. De eerste letter van ieder woord
staat in het bovenste vakje van elke
zeshoek, de woorden moeten volgens
een rechtsomsrondgaande beweging wor»
den ingevuld. Elke twee tegenover
elkaar liggende vakjes van twee ver»
schillende zeshoeken moeten dezelfde
letter bevatten.

1. Inlands hoofd
in Iridië

2. Werktuig om
cirkels te trek*
ken

3. In geval, wan»
neer

4. Telwoord
5. Verhaal, ver»

slag
6. Door water

omringd land
7. Stad in Brazilië
8. Klein gedierte
9. In 't geheel

10. Deel van
Spanje

11. Vrucht
12. Vrucht
13. Rechtschapen
14. Offensief
15. Gekreun
16. Modder, slijk
17. Steensoort
18. Erfmaking
19. Scherp, bits
20. Lid van ver»

dienste
21. Geldzuchtig
22. Uit elkaar.

Oplossingen van bovenstaande puzzle worden ingewacht tot uiterlijk
19 Februari.
Adresseren: Redactie Weekblad Arbeid, Postbus 100, Amsterdam.
Op de omslag duidelijk: „Puzzle no. 5" vermelden.
Als prijs wordt een fraai boekwerk beschikbaar gesteld.
De datum van inzending voor Puzzle no. 3 sluit 5 Februari; voor Puzzle
no. 4 12 Februari. Op de omslag duidelijk PUZZLE én NUMMER
vermelden.

Oplossing puzz/e no. 2
De oplossing van het spiraalraadsel, ver»
schenen in „Arbeid" van 17 Januari, is
als volgt:
Van buiten naar binnen:
steeg — egaal — alsem — dood — erts
— sultan — lens — adder — tod —
Oder — even — netel — vier — page
— weder — rist — toon — nap —
apart — straal — alarm — lap — pool
— soep — peil — lot — stolp — pastei.
Van binnen naar buiten:
Let -- sap -- plots -- tol — iep —
Epe — Oslo — loop — palm — ra —
la — arts -- trap — pan — noot —
sire — rede — weg — ega — prei —
vlet — en — ever — Vere — dot —
tred — das — snel — nat — lus»tred —
dood — mes — laag — ge — ets.
Toegekend zijn drie boekprijzen en wel
aan:
Th. J. Huygen, Tidemanstraat 32 B, Rot»
terdam*W.
W. P. Anthonisse, Steiger 3, Kortgene
(Zeeland).'
J. Wolf f, Lijnbaansgracht 243 II, A'dam.



Nieuw initiatief nodig

Het volkstuinwezen mag zich in ons
land terecht in een grote mate van

populariteit verheugen. Tuinieren is een
prachtige vorm van besteding van vrije
tijd, met name voor den stadsbewoner,
die op deze wijze gemakkelijk het tekort
aan frisse lucht inhaalt, dat in de steen*
woestenijen der steden heel licht kan
ontstaan, terwijl het kweken van bloe»
men en planten bovendien het contact
met de natuur herstelt, dat te velen,
helaas, tot eigen schade moeten ont»
beren. Men kan dan ook over het volks*
tuinwerk moeilijk teveel goeds zeggen.
Inzonderheid geldt dit in deze tijd van
duurte en schaarste, omdat, wie een
lapje grond van een honderd vierkante
meter met wat inzicht weet te be»
bouwen, er van verzekerd kan zijn het
gehele jaar door de beschikking te
hebben over goedkope, verse groenten
voor zichzelf en zijn huisgezin.
Hebben de volkstuinders echter het
hiervoor benodigde inzicht? Een wet»
houder in één onzer grote steden be»
antwoordde deze vraag kortelings met
een ietwat laatdunkende ontkenning. De
volkstuinen kunnen, zo meende hij, voor
onze voedselvoorziening geen betekenis
hebben, omdat het de huurders aan de
vereiste vakkennis ontbreekt. Deze bes
wering lijkt ons op een miskenning van
het volkstuinwerk te berusten. Reeds in
de vorige oorlog haalden alleen in Am*
sterdam een vijfduizend huisgezinnen
belangrijke hoeveelheden voedsel uit
eigen tuin. Sindsdien is deze vorm van
tuinieren er stellig belangrijk op vooruit»
gegaan. De Bond van Volkstuinders telt
thans een zevenduizend leden, die, door
de opneming in een organisatorisch ver»
band, alreeds een zekere scholing heb*
ben ondergaan. Voorlichting bij het op»
maken van teeltplannen, gezamenlijke
inkoop van meststoffen en zaden, alsook
allerlei hulp bij de practische tuin»
arbeid — ziedaar enkele van de be«
moeienissen van de bond, di'e erop be»
rekend zijn de arbeid van zijn leden
zo vruchtdragend mogelijk te maken.
Het overgrote deel der volkstuinders
mist echter tot dusver nog de zin voor
samenwerking in organisatorisch ver»
band, die toch de voorwaarde is voor
het bereiken van een zo goed mogelijke
uitkomst. Daaraan is misschien ook de
overheid wel een beetje schuld, die het
volkstuinwerk, bij alle welwillende
tegemoetkoming, die hier en daar werd
betoond, toch niet steeds op zijn juiste
betekenis heeft weten te schatten. Te*
veel zag men er een „aardigheid voor
den minderen man" in, te weinig heeft
men zich opengesteld voor de gedachte,
dat men hier te maken heeft met een

De volkstuin
op de voorgrond!

vorm van besteding van vrije tijd, waar»
aan belangrijke sociale en culturele
kanten zitten. Ware dit wel het geval
geweest, dan zou van overheidswege
meer leiding zijn gegeven aan de on t»
wikkeling van het volkstuinwezen.
Nu verliezen wij niet uit het oog, dat,
vooral in de laatste jaren, vele volks»
tuinders weinig belangstelling hadden
voor de groentekweek. Zij streefden er
naar van hun tuintjes ware lusthoven
te maken en, uit nuttigheidsoogpunt,
beoefenden zij er dan een bescheiden
fruitteelt bij. Ook binnen dit kader zou
er, bij een meer krachtdadige bemoeie»
nis van overheidswege, ongetwijfeld nog
heel wat nuttig werk te doen zijn ge»
weest. De oorlogsomstandigheden heb»
ben aan de zaak evenwel nog een ander
aspect verleend, namelijk dat van het
nut der volkstuinen voor de voedsel»
voorziening. Het behoeft wel niet te
worden betoogd van hoe groot belang
het is, dat hier metterdaad zo groot
mogelijke resultaten worden verkregen.
Een goede bemesting, een rationeel
teeltplan en goede zorg voor het op»
groeiende gewas kunnen wonderen
doen.
Maar dan moet er ook snel en krachtig
worden aangepakt. Uitgangspunt dient
hierbij te zijn, dat groentekweek door
den stadsbewoner, ook in normale tijden,
wanneer het prijspeil lager is, voor»
delen van sociaal»hygicnische aard be»
zit, die niet mogen worden onderschat.
Wat toch is het geval? De deskundigen
zijn het er over eens, dat de voedings»
waarde der groenten hoger is naarmate
zij verser worden genuttigd. Bij een

Nut en ontspanning

verenigd

Foto's: „Arbeid"

afgesneden plant treedt onmiddellijk
versterf in, een proces, dat allerlei om*
zettingen in de bestanddelen teweeg
brengt en aan de voedingswaarde
afbreuk doet. Waar de arbeidersgezin»
nen bovendien doorgaans in de stad de
minst verse groenten krijgen (omdat
deze goedkoper zijn), daar is het zon»
der meer duidelijk, dat het bevorderen
van eigen groentekweek, juist in de
gezinnen der minst draagkrachtigen,
warme aanbeveling verdient, zowel in
tijden van duurte en schaarste als in
normale omstandigheden.
Die kweek moet dan echter ook doel»
matig worden geleid. Anders krijgt men
licht eenzijdigheid in de verbouw van
producten, met als gevolg op een be»
paald ogenblik een grote overvloed en
op andere tijdstippen (veelal in de

winter, wanneer de groenten het meest
schaars zijn) gebrek aan het nodige.
Dit nu kan, zelfs bij een bebouwde
oppervlakte van niet meer dan honderd
vierkante meter, volstrekt worden ver»
meden. Wie verstand van zaken heeft,
kan het zo inrichten, dat men, ook ge»
durende de wintermaanden, iedere dag
een andere verse groente uit eigen tuin
op tafel kan brengen, zodat de „inmaak"
binnen enge grenzen beperkt kan blijven.
Van veel betekenis is ook, dat de gron*
den zo goedkoop mogelijk beschikbaar
worden gesteld. Natuurlijk moet de
huurder een zekere vergoeding betalen
voor de onmisbare diensten, die het
volkstuincomplex hem bewijst, doch,
naast deze onvermijdelijke kosten, dient
de eigenlijke huurprijs van de grond zo
laag mogelijk te worden gehouden.
De Bond van Volkstuinders heeft op
het ogenblik de mogelijkheid in over»
weging om hier en daar over te gaan
tot de uitgifte van „collectieve tuinen",
d.w.z. grotere stukken grond, die dan
aan tien samenwerkende personen wor»
den verhuurd. Indien de samenwerking
goed is, dan verwacht men van zulk
een collectief bebouwde tuin een op»
brengst, die wel de helft hoger kan
zijn dan het geval ware, indien de grond
in tien afzonderlijke percelen zou zijn
uitgegeven.
Een zeer belangwekkend plan heeft ook
dr. W. E. de Mol van het in Amster»
dam gevestigde Laboratorium voor Plan*
tenveredeling onlangs ontvouwd. Deze
wil op verschillende plaatsen in den
lande werklozen inschakelen bij de. ver»
betering van de tuinbouw. Zo Ijeeft hij
zich voor de hoofdstad des lands een
ontwikkeling gedacht, waarbij een drie»
honderd werklozen op tuinbouwgebied
de nodige scholing zouden erlangen,
met het oogmerk hun kennis later
dienstbaar te maken aan het bereiken
van betere resultaten door de kleine
tuinbouwers. Indien deze gedachte ook
in verband zou kunnen worden ge»
bracht met de arbeid der volkstuinders,
dan ligt hier inderdaad een boeiende
mogelijkheid om tegelijk een aantal
werklozen te herscholen en de produc*
tiviteit van de bodem te vergroten.

Zo is er met betrekking tot het volks»
tuinwerk nog ruimte voor allerhand
initiatief. Hoofdzaak echter is, dat de
zaak nu eens snel en stevig wordt aan*
gepakt. In de Bond van Volkstuinders
heeft men reeds een prachtige kern, die
uitnemend werk heeft verricht.
Nodig is echter een het gehele gebied
omvattende organisatie, waarbij een
actieve steun van de overheid zal
moeten samenvloeien met hetgeen op
dit terrein reeds aan verschillende kan*
ten uit het particulier initiatief bezig i'
op te groeien. Sociale werkers, deskun*
digen op tuinbouwgebied en voeding8*
experts dienen elkaar hier de hand ^
reiken. En met spoed, want er val
werk te verrichten, dat, vanwege de
tijdsomstandigheden, geen uitstel
lijden.



Een boek
voor U?

N a a r de toppen van de

Himalaja
Wetenschap en avontuur, twee gebie»

den die schijnbaar mijlenver van
elkaar zijn verwijderd. Bij het noemen
van het eerste woord denkt men aan
dikke folianten, uitgedroogde snuffe»
'aars. verstrooide professoren, buiten
bet leven staande kamergeleerden Maar
vóór alles aan veel saais en veel droogs.
Dat is natuurlijk verkeerd; wij weten
bij enig nadenken allen wel. dat in onze
gecompliceerde wereld zo goed als niets
bestaat, dat niet van wetenschappelijke
°orsprong is Electrisch licht, telefoon,
telegraaf, radio, wij zouden er niet zo
achteloos en vanzelfsprekend gebruik
van kunnen maken, als niet snuffe laars
>o hun loboratona de wetten van de
electriciteit, de luchttrillingen en de
aethergolven naarstig hadden bestu»
deerd En bovendien, onze moderne
bruggen, wolkenkrabbers, machines,
vliegtuigen en wat dies meer zij, zijn ze
niet ontstaan in het brein van weten»
8chappelijke onderzoekers en ijverige
snuf fe laars? Is niet alles wat wij om
ons heen zien resultaat en toepassing
in de practijk van studie, onderzoek en
ontdekking?
Maar wetenschap en avontuur? Ach,
eigenlijk is elk laboratoriumwerk en
'edere wetenschappelijke proef een avon»
tuur van angstaanjagende spanning. Wat
de proef zal uitwerken staat van te
vQren niet vast Welke consequenties
een nieuwe .ontdekking met zich mee zal
brengen is niet te overzien Leest u er
bet leven van Pasteur, dat van Madame
Curie, dat van een Edison, leest u er
'iBacteriënjagers" van l^e K r u i f . om
enkele voorbeelden te noemen, eens op
na. Spannende, detectiveromans bestaan
er niet
Maar ook in de letterlijke zin des woords
staan wetenschap en avontuur in nauw
verband Men behoeft zich daarbij al»
'een maar het woord „ontdekkingsreizi»
ger" in herinnering te roepen om te
ervaren, dat in hem wetenschap en
avontuur één zijn geworden Weten»
schappelijk onderzoek is zijn doel;
avontuur wordt zijn deel.
Wij dachten daaraan bij het lezen van
..Naar de toppen van de Himalaja", on»
'angs verschenen bij Van Loghum Slate*
rüs Uitgeversmaatschappij N.V. te Arn»
bem. Het is het reisverslag van de
Zwitserse Himalaja=expeditie in 1939. die
de Dunagiri en de Ghauri»Parbat be»
steeg
Het doel van de vier deelnemers. André
Roch, David Zogg, Frits Steuri en Ernst
Huber. was het doen van opmetingen

en het verrichten van geologische on»
derzoekingen Wat zij aan avonturen
ondervonden (wij behoeven er alleen
maar op te wijzen, dat de bestijging
van de Badrinath mislukte, doordat een
lawine hun tentenkamp meesleurde en
twee helpers doodde) vindt men in dit
boek
„Geologische onderzoeken" klinkt saai
en al te geleerd Wij nemen hier een
paar zinnen uit de inleiding over om te
bewijzen, we lke , wijde perspectieven dit
wetenschappelijk 'werk evenwel opent
„De „eeuwige" bergen waren er niet
altijd, noch zullen ze er eeuwig zijn.
Ook een berg beleeft jeugd, ouderdom
en dood. zoals al het aardse. Jonge ge»
bergten, die voor niet al te lange tijd
de zware, maar beschermende mantel
van sneeuw en ijs. die de l.Istijd hun
had omgehangen, afwierpen, zijn voor
ons tot een symbool van wilde berg*
schoonheid geworden. Tot deze geberg»
ten behoren ook de Alpen
Geologisch beschouwd zijn ze jong —
zij ontstonden pas voor een zeventig of
tachtig millioen laren, — zij hebben het
dek van de Ijstijd grotendeels verloren,
zij zijn nog niet sterk verweerd, maar
zij groeien met meer en staan op de
drempel van de ouderdom.
Jonger dan de Alpen zijn andere, grotere
gebergten, die echter op dezelfde wijze
zijn ontstaan, door opheffing en plooiing,
die ook min of meer uit hetzelfde mate»
riaal zijn opgebouwd en die -dus over»
eenkomst vertonen met de Alpen;
Kaukasus en Himalaja Van de Hima»
laja geloven vele onderzoekers, .dat hij
nog bezig is te groeien, dat hij nog op»
geheven wordt."
Men kijkt bij het lezen van „zeventig
of tachtig millioen jaren" toch wel even
op. Men herinnert zich van de geschie»
denisles op school, dat wat wij, schaars
en vaag, weten .van de oudste tijden,
de oudste cultuur en het vroegst men»
selijk leven op aarde dateert van enkele
eeuwen vóór Christus. Men vergeet even
zijn kleine dagelijkse zorgen; men ver»
geet even vandaag, gisteren en morgen;
men wordt stil en bescheiden.
Men wordt stil en bescheiden, ook wan»
neer men leest van de duizelingwekken»
de diepten, de torenhoge toppen, de
kilometerlange gletschers en de roer»
loze stilte in die gebieden, welke nog
nooit door enig menselijk wezen zijn be»
treden. Wie, uit onze lage landen ko»
mende, de Alpen zag en de wilde
schoonheid en ongenaakbare woestheid
van dit gebergte bewonderde, beseft.

dat ze, vergeleken bij de Himalaja, een
heuvellandschapje zijn De hoogste top
van de Alpen, de Mont Blanc, is 4810
meter hoog, die van de Kaukasus, de
Elbrus, 5633 meter. Wat is dat, verge»
leken bij de Mount Everest, de hoogste
top der aarde, van 8840 meter?
André Roch, David Zogg, Frits Steuri
en Ernst Huber vertellen van hun toch»
ten als over een rit met. de tram. Het
maakt hun boek er slechts sympathieker
om. Zij schreven een verslag, dat slechts
feiten en gegevens vermeldt. Wanneer
zij, na dagenlang moeizaam klimmen,
eindelijk de top van de Dunagiri (7066
meter) bereiken, een gebied, nooit door
een menselijke voet betreden, zeggen
zij, dat ze niet in staat zijn neer te
schrijven welk een indruk het panorama
om hen heen op hen maakte Zij ver»
mijden het hoogdravende lyriek te ge»
bruiken.

Het is beter zo. Maar ondanks dat is
hun verhaal spannend en boeiend. Men
leert er Voor=lndië ujt kennen en zijn
bewoners. Men leert er uit wat moed
is, volharding en durf. Men leert er uit,
dat wetenschap en avontuur twee eng
verbonden gebieden zijn. Men leert er
uit kennen de schoonheid, de oneindig»
heid en de verhevenheid van de majes»
tueuse natuur. Men leert er vooral uit
bescheiden te zijn.
Het boek ontleent zijn waarde niet in
het minst aan het grote aantal prachtige
foto's, voor het merendeel nog nimmer
gemaakte opnamen van bergen, dalen
en gletschers. Zij spreken, naast het
nuchtere, sobere verslag, een andere
taal; die van de verheven stilte der
„eeuwige" natuur, die nochtans leeft,
omdat zij ontstaat, groeit en ten onder
gaat, zij het dan ook in de loop van
millioenen jaren.

"Ga nou, er is haast bij!" voegde ze er
aan toe. toen Markenburg niet aan»
'tonds wegholde. Ze had hem niet ver»
*ócht naar den dokter te gaan. het was
een opdracht geweest — de man móést
iaan. Hier commandeerde zij, zonder
bet te beseffen.
"Maar Arie . ", begon Markenburg
**°g eens, nadenkend over de opdracht
van den brigadier, die hem gezegd had
^a te gaan. waar de voornaamste stro»
Pende jongens van het dorp vannacht
u'thingen.
j°emoei je nou niet met dien 'jongen.
* ftioet den dokter hebben, en dadelijk,
,frsta je. Vlug nou, Markenburg, 't kan
. r leven kosten als je nog lang wacht."
. ag duwde den veldwachter eenvoudig
te deur uit en sloot voor zijn neus.
, Ven bleef Markenburg nog staan, toen
j. a'de hij zijn schouders op. pakte zijn
<,ets en reed naar den dokter

U8 trapte hij tegen de noordoosten»

wind op. De dokter woonde in Geest»
kerk, dat op een kwartier fietsen van
Langerode at lag 't Kwam hem niet
gelegen deze boodschap; minstens een
half uur was hij er mee kwijt Daar had
hij zich zo maar door vrouw De Fuicker
laten zeggen, wat hij doen en laten
moest; en de brigadier was niet gemak»
kelijk. Maar mensenhülp ging toch vóór
menscnjacht. Zou hij niet iemand anders
naar Geestkerk kunnen sturen? Dan
was vrouw De Fuicker geholpen en hij
hoefde den brigadier niet te laten wach»
ten. Dat was een idee —. alleen jammer
dat het hele dorp al sliep. Tenminste,
ze hielden zich slapende . hij kende
ze, die bliksems van jongens uit het
dorp! Alles loerde op een verstolen
jachtpartijtje. dat de leegheid van de
winterse dagen doorbrak Ze lagen
achter hagen en m hooiklampen. Ze
hielden zich slapende in bedsteden, als
hun het vuur te nauw aan de schenen

werd gelegd. Een hondebaan. dat veld»
wachterswerk; een mens kon toch niet
overal tegelijk zijn! Wel duizend ogen
moest je hebben om te kunnen zien wat
er omging en dan nog kattenogen bo»
vendien, want het was juist bij nacht
en ontij, dat ze erop uittrokken.
Markenburg hoefden ze niets te vertel»
len over de dorpsjeugd; had hij er in
zijn jonge jaren niet aan meegedaan?
Ze hadden er hem wat om gehoond,
toen hij als veldwachter in het dorp
terug was gekomen, nadat hij als onder»
officier uit dienst was afgezwaaid „Met
dieven moet je dieven vangen, en stro»
pers met stropers", had hij dan moeten
horen als hij het café binnenstapte en
hij had er gemoedelijk op geantwoord:
„Ja mensen, altes op zijn tijd en ieder
zijn beurt" Dat hadden ze begrepen en
Markenburg was meer de toeziende
voogd op de dorpsrekels geworden dan
het verlengstuk van de toch al zo lange
arm der wet.
De veldwachter had het kleine buurt»
schap al achter zich en bij de nadering
van- ieder volgend huis nam hij zich
voor af te stappen en iemand uit zijn
bed te halen om naar den dokter te
sturen, maar telkens was hij de woning
weer voorbijgereden. Voordat hij er den
bewoner uit had, wakker, aangekleed en

£>p pad, zou hij zelf immers al bij den
dokter zijn. En met zoeken naar een
paar stropers ging toch ook gauw een
half uurtje heen; de brigadier zou van
deze boodschap niets merken. En trou»
wens, kon het spoor ook niet naar
Geestkerk leiden? Woonden daar niet
de jongens van Merks, den rietdekker,
van wie je de strikken altijd kon her»
kennen aan de keurig gepunte pennen
en het fijne koperdraad, dat ze uit de
werkplaats van hun vader wegnamen?
Opgelucht trapte de veldwachter verder
— blij met het accoordje, dat hij tussen
zijn plichtsgevoel en zijn geweten kon
opgooien. Als hij maar eerst bij den
dokter geweest was, zou hij eens bij
Merks gaan kijken.
Nu nog het cssenbosjc om bij het Klooss
tcrlaantje en dan was hij in het dorp.
Daar zag hij langs het landweggetje aan
de andere kant van de straatweg twee
figuren opdoemen en in zijn beroeps»
argwaan, hield de veldwachter zijn vaart
wat m. Twee mannen staken de weg
over en verdwenen in het laantje. Dat
kon niet veel goeds zijn; — midden in
de nacht op pad! In Geestkerk bete»
kende dat hetzelfde als in Langerode.
Hij moest ze nu eigenlijk achterna gaan
en zien wie het waren en wat ze uit»
voerden. (Woedt vervolgd)
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Jonge meubelmakers
van zijn gereedschap gaven, gingen
thans immers machinaal. De patroon,
die zélf geen machines hiervoor heeft,
laat het doen op loonzagerijen. Waar
kreeg de leerling nog de kans een werk*
stuk helemaal zélf te maken? Waar
werd de liefde tot het vak op deze
natuurlijke en harmonische manier be*
vorderd?
Het moderne bedrijf kan, de goede uit:
zonderingen niet te na gesproken, den
leerling niet meer die tegelijk practische
en theoretische opleiding geven, die eer»
tijds den leerling tot gezel en den gezel
tot meester maakte en die het ambacht
in hoge ere deed blijven. Waar vindt de
vakman thans de rust om zijn „meester»
stuk" te maken en daarmee te bewijzen,
dat hij waardig is een meester in zijn
ambacht genoemd te worden?
Toen achttien jaar geleden op initia»
tief van de werknemers* en werkgevers»
organisaties een commissie gevormd
werd, onder leiding van den toenmali*
gen directeur van het Amsterdams
Bureau voor Beroepskeuze, E. J. van
Det, om de verbetering van de vak»

HOLLANDSE S T E D E N
Amsterdam

Nog zijn gordijnen neergelaten,
nog kringt de nevel om de zon,
maar zie, de noordelijke straten,
de koepel van 't Centraal Station
(en bloemen op een klein balcon)
hebben het daglicht toegelaten.
En eensklaps waait de hemel open.
de wolken spieg'len in het U;
een knaap, al vroeg uit bed gekropen,
gaat aan de Zeevaartschool voorbij;
hij ruikt de geur van specerij
en proeft de namen van de tropen.
En spiegels zijn dan ook de grachten,
waarlangs het jonge meisje gaat,
het carillon leidt haar gedachten,
tot zij het brede plein opgaat,
waar bij de kerk de vriend al staat
in dagelijksivernieuwd verwachten.
Achter de gracht in d' armoewijken,
staat bij de scherven van een glas
een kind, dat amper op durft kijken
na 't duister, dat vol ruzie was;
het ruikt de lucht van bier en as
en ziet zijn moeder 't wasgoed strijken.
Uit West gaan kleine ambtenaren
opnieuw hun afgeperkte baan;
een vrouw blijft in haar dagdroom

Istaren
— een bloei is snel voorbij gegaan —
en ziet het bleek portretje staan
van hem, voor wie zij 't al liet varen.
De dag is op de Oost gerezen,
het vuilnis wordt op straat gebracht,
nóg zit er ergens één te lezen,
het licht brandde de ganse nacht. ...
een kille muur, een bord verwacht
den stempelaar, naar M.S. verwezen.
Meer naar het Zuiden, zonbeschenen,
ontwaakt een stad van staal en glas,
waar lanen kruisen staat alleen
en blind een beeld in 't vochte gras;
een kinderhand wuift achter glas,
totdat de vader is verdwenen.
Wie alles van de stad wil weten,
beginne nu en zie en hoor,
de vis heeft in het aas gebeten,
de Amstel trekt zijn zilv'ren spoor,
over het IJ wentelt de smoor,
de trage smoor der wereld schepen.
Nog dromen in het hart de wallen,
een orgelman draait daar zijn lied,
maar driftig springen koersgetallen
de borden op: de wereld biedt.
Wie nu het Damrak overziet,
weet zich de eenzaamste van allen.

Uit: „Mattheus"
door: Ed. Hoornik.

LEREN HUN VAK

voelt zich daardoor direct nuttig, hij
leert de eisen van de practijk kennen
en. . . . hij leert economisch werken.
Nauwkeurig wordt bijv. bij elk werk»
stuk nagegaan hoeveel werkuren „er in
zitten" en het is een reden tot trotSi
voor de leraren als blijkt, dat dit aantal'
uren ongeveer klopt met het aantal, dat;
een volleerde vakman pp de werkplaats
er ook voor nodig heeft.
Ook algemeen vormend onderwijs wordt
er gegeven aan deze school, die sinds
1938 uitgebreid is met klassen voor be*
hangers en stoffeerders. Dit onderwijs
wijkt af van het verouderde idee om de
leerlingen een grote hoeveelheid dingen
te leren, die zij in hun later leven en
bij hun beroep toch niet nodig zullen
hebben. Ook hier staat het vak in het
middelpunt.
Hoe zijn nu de resultaten? Elk jaar kan

. men zich op een tentoonstelling van de
werkstukken er van overtuigen, dat de
vierjarige cursus, die anderhalve dag
per week beslag legt op de leerlingen
(één hele dag voor de practijk in de
werkplaatsen van de school en een
halve dag voor het voortgezet onder»
wijs) hen het vak grondig leert. Dan
staan de handdoekenrekjes en gereed»
schapskisten, waarmee de leerlingen van
het eerste jaar beginnen, naast de inge*
wikkelder werkstukken van het hoogste
jaar (ditmaal waren het prachtige thee»
meubels) en dan kan elk vakgenoot zich
verheugen in de vakbekwaamheid, die
hier wordt bijgebracht.
De werkgevers, wier medewerking
natuurlijk wel zeer nodig is, ervarc»
trouwens in de practijk op hun werk*
plaats de voordelen. En ook de werk'
nemers, de jon0ens»zèlf! Zij beiden zien
de prestaties *p de werkplaats beter
worden, naarmate het onderwijs op de
school voortgaat. Hoewel vele werk'
gevers de vergoeding, die in het leer»
reglement van 1931 is voorzien, als uur*
loon berekenen, behalen tal van leer»
lingen nog een groter loon dan jongens,
die niet de school volgen en die dus

Vorming in de practijk en
op school

De machine heeft heel wat arbeiders,
zegt men, het werk uit de hand ge»

nomen. Maar toch zijn ei nog tal van
typische handwerkberoepen, waar het
persoonlijke werkstuk van den man, die
zijn ambacht verstaat, het altijd zal
winnen van het machinale fabriekswerk.
Zo'n beroep is de meubelmakerij.
Daarom is het geen wonder, dat er
juist in de vakorganisatie van de arbei*
ders al vroeg stemmen opgingen om de
vakopleiding te verbeteren. Want hoe
dreigde het in de hoogconjunctuur na
de vorige oorlog te gaan? Er kwamen
steeds meer leerjongens, die op de
werkplaatsen voor allerlei hulpwerk»
zaamhcden werden gebruikt, maar die
nooit het vak in zijn geheel goed kon*
den leren.
Ook de ambachtsscholen bleken niet
geheel te voldoen. Daar stond het
onderwijs volkomen te los van de prac»
tijk op de werkplaats. Kwamen de leer»
lingen na twee jaar ambachtsschool bij
een baas, dan voelden zij zich niet
direct thuis in de werkplaats en lang
niet alle verwachtingen werden beant»
woord. Voor de ouderwetse, degelijke
opleiding in de werkplaats»zèlf bestond
hoe langer hoe minder tijd en gelegen*
heid in vele moderne bedrijyen.
Allerlei werkzaamheden, zoals het zagen
en het vlakken, die de meubelmaker
vroeger persoonlijk moest verrichten en
die hem zijn vaardigheid in het hanteren

opleiding te onderzoeken, kwam men
direct tot één belangrijk resultaat: een
betere opleiding — aldus de gevolg*
trekking, die men maakte — zou mid»
den in de practijk' van het vak tot
stand moeten komen.
Alle leerlingen dienen dus werkzaam te
zijn in de practijk. Zij moeten een aan*
tal uren per week aan het bedrijf ont»
trokken worden en dan een vakschool*
opleiding volgen. Die opleiding vindt
derhalve plaats in de werkuren en wordt
dan ook beschouwd als een onderdeel
van de arbcidsverbintenis.
Op deze basis kwam tien jaar geleden
te Amsterdam de eerste en enige vak»
opleidingsschool voor de meubelmakerij
in ons land tot stand. In September
a.s. jubileert dit nutt ig instituut.
Het leidend beginsel bij deze school is,
dat het schoolwerk zoveel mogelijk
productief werk moet zijn. De leerling

niet anderhalve dag missen op de wcrr!
plaats. Zo nemen zij toe in handigheid
en bekwaamheid. ,{
Geen wonder, dat men er naar streef
het voorbeeld van de Amsterdams
School, die thans tachtig meubelmakers,
twintig stoffeerders en drie en twintig
behangers.opleidt, ook in andere p'aa ^
sen na te volgen. Besprekingen daa
over zijn al gaande.
De school, dié sinds haar opricht»
onder leiding van den heer R. NijlaJ1

staat, is een levende reclame voor deur
delijke vakopleiding, zoals zij ook in e'
belangrijk bedrijf een symbool is ^a.j
een groeiende samenwerking tot ."f*,
van het vak. Dat de vakorganisaj^
mede een stuwende factor vormde
de totstandkoming van dit opl
instituut mag, ten slotte, met c

zekere voldoening, in herinnering w

den gebracht.



WIJ ZIJN STERK
Vóór alles sterk in onze over-
tuiging van de grootsche
taak die de Arbeid in de
naaste toekomst zal vervul-
len. Toont Uw vertrouwen
in den nieuwen tijd. Sluit
tijdig een levensverzekering,
die Uw gezin en ook Uzelf
vrijwaart tegen onnoodig
groote zorgen. „De Centrale"
geeft door haar vertrouwden
agent gaarne alle inlichtin-
gen en een goed advies.

golfde
WRZEKERT WERKENDIII&ERLAND

DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG



Van onzen mec/isc/ier»

Vitamines 111 de fabriek
Sedert kort zijn enkele grote bedr i jven

ertoe overgegaan om -aan hun per*
soneel elke dag een vitamme»C»tablet
te verstrekken
Om tot een beoordeling van deze maat»
regel te komen moet men hem van ver>
schillende kanten bezien Een lezer
meende dat men hier u i ts lu i tend te
doen zou hebben met een reclame»truc.
Dit nu is zeker niet het geval al list
het voor de hand. dat de, belangen van
degenen, die vitamme'C tabriceren, ook
met een dergelijke maatregel gediend
zijn.
VitammesC is een stof, die de mens in
zijn voeding niet missen kan Reeds een
kleine hoeveelheid, n.l enkele t ientallen
mil l igrammen per dag. is voldoende om
ons tegen de gevolgen van een tekort —
die zich m het optreden van scheurbuik
ui ten — te beschermen
V r i j algemeen wordt aangenomen, dat
50 mg vitamme»C per dag de gewenste
hoeveelheid voor een volwassen mens
zou zijn Wanneer men de dubbele dag=
portie (100 mg) opneemt geraakt het
lichaam in een toestand van verzadiging.
d.w.z wat dan nog méér per dag wordt
toegediend, verlaat het lichaam direct
weer met de urine Voor zover thans
bekend is. doet deze meerdere toediening
geen schade, maar ook geen nut
Hoe moeten wij nu de extrasverstrekking
van vitamme»C op het ogenblik beoor»
delen, aangenomen dat 50 mg per dag

van deze stof een begeerlijke hoeveel»
heid is en met de wetenschap, dat wij
eerst van een niet meer voldoende voor»
ziening mogen spreken, wanneer lange
tijd achtereen minder dan 30 mg per
dag beschikbaar is.-*
In de eerste plaats ontlenen wij vita»
mmesC aan de aardappelen, verder aan
groenten en aan f r u i t In deze winter»
maanden kan het gebruik van frui t als
bron van vitamme»C wel buiten beschou»
wing blijven. De sinaasappels zijn te
duur -en appels hebben over het alge»
meen slechts een gering gehalte Toch is
het op het ogenblik niet moeilijk ruim
50 mg vitamine»C per das binnen te
krijgen, wanneer slechts verbetering in
de keukentechniek wordt aangebracht
Bij de toebereidine van aardappelen en
groenten dreigen n.I. de volgende ge»
varen:
a Het reeds van te voren uittrekken,
vooral van aardappelen, door ze een
nacht geschild in ruim water te laten
staan en ook het koken van aardappelen
en groente met veel water, doet het
vitamine»C — dat heel gemakkelijk in
water oplost — in dit water overgaan.
Het wordt zodoende aan de aardappelen
en aan de groente onttrokken
b Tijdens het langzaam op kooktempe»
ratuur brengen, vooral van verse groente
wordt in de geleidelijk afstervende plan»
tendelen veel vitamine»C stuk gemaakt.
Bij het vlug aan de kook brengen van

de groente gaat aanzienlijk minder vita*
mme»C verloren.
c Lang voortgezet koken doet vitamine»
C verdwijnen.
d Vooral het stampen van een nog heet
gerecht, waarbij dus lucht in de voedsel»
brij wordt gebracht, vernietigt vitamine»
C yitamme»C kan n.I. slecht tegen ver»
warming bij aanwezigheid van lucht.
e. Het opwarmen "an reeds eenmaal ge»
kookte spijzen geeft ook een groot ver»
lies aan vitamine»C. In opgewarmd eten
kan in den regel geen vitamme»C mee'
worden aangetoond
Hieruit volgt, dat de richtlijnen voor een
goede keukentechniek zijn:
1. aardappels niet geschild in het water
laten staan;
2 aardappels bij voorkeur in de schil
koken en evenals de groente opzetten
met weinig water op een flink vuur in
een goed gesloten pan;
3 wanneer de gerechten eenmaal koken
ze niet Unger dan een halt uur op de
spaarbrander laten gaar worden en ten»
slotte:
4. de aardappelen en de groente direct
nadat ze zijn toebereid nuttigen
Ja, wat komt hiervan in de practijk van
het dagelijks leven terecht? Hoe vaak
zal het ook bij goede wil niet mogelijk
zijn om voor ieder gezinslid vers ge»
kookte aardappelen op tafel te brengen?
En wij weten immers, dat de opge»
warmde aardappels nagenoeg geen vita»
mine»C meer bevatten Wil men het
zekere voor het onzekere nemen, dan is
de extra=verstrekking van een kleine
hoeveelheid vitamine»C een maatregel,
die verdedigd kan worden ter compen»
satie van datgene, wat tengevolge van

minder gunstige omstandigheden ver»
loren ging
De tabletten kunnen zonder bezwaar
worden ingenomen; het is onverschillig
op welke tijd van de dag dit gebeurt
Voor den particulier zit hier echter een
ernstige financiële kant aan Wanneer
die zich vitamine»C wil verschaften,
komt hij. die toch niet ziek is. bij apo»
thekers of drogisten terecht en betaalt
op het ogenblik voor 20 tabletten van
50 mg elk, dat is voor 20 maal 1000
internationale eenheden, ƒ 1.65 plus om»
zetbelasting. Dan is het toch heel wat
goedkoper om zijn aardappeltjes vers
gekookt — en wil men het helemaal
prachtig doen — in de schil gekookt,
te gebruiken! 300 gram geschild gekookte
aardappelen bevatten, nieuw in Juni,
ruim 70 mg vitamine C. in October ruim
60 mg; in verloop van tijd neemt dan
heel langzaam het vitamine»C»gehalte af,
maar ^00 gram geschild gekookte oude
aardappels m Juni bevatten altijd nog
25 mg ervan Aardappels in de schil
gekookt bevatten aanzienlijk (pi.m 20
pet.) méér
Bovendien hebben we op het moment in
de koolraap een belangrijke en goedkope
vitamine=C»bron: 300 gram rauwe kool»
raap bevat niet minder dan 90 rng vita»
mine^C, kostprijs enkele centen. Heeft u
de kinderen wel eens zien smullen van
een boterham met fijngesneden of grof»
geraspte koolraap? In drie koolrapen van
ongeveer l kilogram, die nog geen dub»
beltje per stuk kosten, komt evenveel
vitamme»C voor. als in het gehele apo»
thekersbuisje van ƒ 1.65.
De zorgzame huisvrouw kan dus haar
geld waarlijk beter gebruiken.

Hoe we verder onze
peulvruchten gebruiken

D e vorige week beloofde ik u voor
vandaag een f l inke „receptenheurt".

Dat kan. Want mijn inleiding tot de
bereiding van peulvruchten in t alge»
meen hebt u uitgeknipt; die kunt u dus
even overlezen en ik behoef dan niet in
herhalingen te vervallen.
Op ons verlanglijstje stonden de soepen,
waarvan ik reeds de erwtensoep met u
behandelde. Wilt u nu een bruine» of
wittesbonensoep maken, dan kloppen in

. hoofdzaak de recepten daarvan met die
van de erwtensoep; zelfs kunt u geheel
dezelfde bereidingswijze volgen en
«Heen de „300 gr. groene erwten" ver»
vangen door „300 gr. (3 ons) bruine of
witte bonen".
Wilt u de drie soepen niet zo precies
op elkaar laten lijken, dan kunt u voor
de wittesbonensoep de soepgroente wat
veranderen en b.v. behalve de bladsel»
derij." de prei en de peterselie ook nog
gebruiken een gesnipperd stuk winter»
wortel en wat gesnipperde kool (bewaard
b.v. van een vorige maaltijd) Op die
manier lijkt de soep meer op groente»
soep Mocht peterselie te duur zijn. dan
laat u die vervallen; en van de selderij
(die ook niet goedkoop zal zijn op 't
ogenblik!) gebruikt u zoveel mogelijE
alles, d.w.z. u snippert de blaadjes en
stengels met elkaar fijn. zoals u dat met
raapstelen gewend is te doen: alles aan
de selderijplant heeft geur en smaak,
en 't zou jammer zijn, als we daarvan
niet profiteerden. Met prei is 't óók
zo: tot 't laatste toe kan 't binnenste
gedeelte worden meegesnipperd.
Een prettige afwisseling voor de bruine»
bonensoep is het vervangen van de
erwtensoepgroenten door 2 a 3 f l i nke
uien. Terwijl u de soep kookt, bakken
we de fijngesnipperde uien met het nog
overgehouden vet mooi bruin en we
roeren ze dan 5 minuten vóór het op=
doen door de soep, zodat ze nog goed
hun smaak eraan kunnen geven.

Dan komen we aan onze maaltijd van
peulvruchten met aardappelen en een
saus ot een jus.
Moeilijkheden in de bereiding geeft dit
menu niet. We rekenen per persoon b.v.
125 gr. (i pond) bonen of erwten —
wel minder waarschijnlijk dan we vroe»
ger gewend waren te gebruiken maar
we vullen de portie aan met b.v. l pond
aardappelen per persoon en. als het
enigszins kan, met een schaaltje bieten»
sla of rode» of wittekoolsla
De erwten of bonen kookt u volgens

het voorschrift van de vorige week; als
ze gaar zijn. schept u ze met een
schuimspaan .uit de pan en u bewaart
het kooknat om er de saus mee te
bereiden of — als u de saus door een
jus vervangt — om er de volgende dag
wat soep van te koken, die, in kopjes
geschonken, heel welkom zal zijn bij de
middag» of de avondboterham.
Over het koken van de aardappelen wil
ik vandaag niet verder uitweiden; u
weet al wel. dat u 't verstandigst doet
met de aardappelen niet te schillen,
maar goed af te boenen met een hard
borsteltje of met-een pannenspons en u
gebruikt voor het koken slechts een
bodempje water?
Er bl i j f t dus alleen nog ter bespreking
over de saus of de jus.

Saus bij witte: of bruine bonen
Gebruik voor 2 a 3 personen ongeveer
£ 1. (5 theekopjes) boncnkooknat: vul
dus. als er niet voldoende vocht mocht
zijn overgebleven, de hoeveelheid met
wat water aan.
Laat in de pan, waaruit met een schuim»
spaan de bonen zijn geschept, het kook»
nat aan de kook komen, bind het met
ongeveer l afgestreken eetlepel aange»
mengd aardappelmeel, roer er per per»
soon l afgestreken eetlepel vet of mar»
garine door en geef er de gewenste
smaak aan door een klein scheutje azijn,
wat mosterd, l fijngesneden augurk of
wat fijngesneden selderij of peterselie.

Jus (ook op vteesloze dagen zeer ge»
schikt bij aardappelen of bij stamppot).
50 g (2J atgestreken eetlepel) vet of
margarine, l uitje. 15 g. (2 afgestreken
eetlepels) magere melkpoeder*), 15 g (lè
afgestreken eetlepel) bloem, i 1. (5 thee»
kopjes) water, wat zout
Laat het vet of de boter in een braad»
pannetje warm worden, voeg er het f i jn»
gesnipperde u i t j e bij en de door elkaar
geroerde bloem en melkpoeder; laat
onder voortdurend roeren alles met
elkaar mooi bruin worden (niet bran»
den!), giet er roerende langzamerhand
het water bij en laat in de dicht»
gedekte pan de jus nog even „iiasud»

deren" Maak ze op smaak af met zout
Een volgende bonen»mogelijkheid betreft
de 's winters veel gebruikte stamppot;
ook daarin komen de peulvruchten op
een afdoende en tegelijk smakelijke wijze
tegemoet aan ons verlangen naar een
vervangingsmiddel voor vlees.
Ik bepaal mij hier tot één voorbeeld:
de hutspot; wanneer u echter voor de
daarin gebruikte wortelen en uien andere
groenten in de plaats stelt (15 .pond
savoyekool, koopraap, andijvie, boeren»
kool of uien (of wel l pond zuurkool),
dan blijft verder de bereiding geheel
gelijk en ook de kooktijd behoeft nooit
langer te zijn dan è uur

Hutspot met groene erwten oi witte
bonen.
l kg. aardappelen, 21K) g (2 ons) groene
erwten ot witte bonen, i kg (l pond)
wortelen. 250 g. (J pond) uien. 4 dl (4
kleine theekopjes) melk. 60 g (3 afge»
streken eetlepels) vet, wat zout.
Laat l iefs t (ter besparing van brandstof)
de voor deze stamppot benodigde hoe»
veelheid erwten of bonen reeds een dag
van te voren gaar worden met het voor
die dag bestemde peulvruchtengerecht
(erwtensoep, witte»
bonensoep, witte
bonen met zure
saus of iets detge»
lijks); schep ze
met een schuim»
spaan uit de pan
en bewaar ze tot
de volgende dag.
Reken bij het uit»
scheppen, dat de
oorspronkelijke 2
ons peulvruchten
door het koken on»
geveer het dubbele
is geworden en dat
er dus 400 g. (on*
geveer 5 kleine
theekopjes) gare
bonen moet wor»
den bewaard.
Leg onder in de
pan de goed af ge»

gewassen,

en in parten gesneden aardappelen
met een bodempje kokend water en
wat zout (niet veel!); daarop de ge»
snipperde wortelen en uien Laat alles
samen vlug aan de kook komen en
maak het dan in de goed gesloten pan
op een zacht vuur gaar en tegelijk droog
(j uur) Giet er de melk bij. breng die
vlug aan de kook en stamp dan alles
door elkaar onder toevoeging van het
vet
Roer ten slotte de koude bonen of
erwten er losjes door (niet stampen!) en
laat ze even mee warm worden
Laat ik er nog even bij zeggen, dat in
de hutspot de groene erwten en de witte
bonen beide lekker smaken; bij savoye»
kool passen de witte bonen het best;
evenals in een andijvie» en een zuurkool"
stamppot; boerenkool is het meest ge»
diend door groene erwten, terwijl —
dat zou u niet denken! — de stamppot
van koolraap heel smakelijk wordt met
bruine bonen, die u in dat geval vooral
niet „pappig" moet laten koken1

De ruimte laat! niet toe, dat ik het
gehele lijstje van erwten» en bonen»
mogelijkheden vandaag afmaak; daar zal
echter m de loop van onze verdere
besprekingen nog wel eens gelegenheid
voor zijn.

*) Magere melkpoeder is uitgewogen of
wel verpakt in de handel; het is een
product met hoge voedingswaarde

Alles aan de selderij-plant heelt geur én-
smaak. Met -pret is het ook zó: tot 't
laatste toe kan het binnenste gedeelte
worden meegesnipperd



Beste Riek,

Bedankt voor je tip. Ik heb direct m'n
Kast eens nagekeken en jawel hoor, ik
nad succes! Binnenkort heb ik ook een
yachthemdsonderjurk aan. Weet je wat
'k nog meer gedaan heb? Ik had nog
een paar overhemden van Henk, die
n'et meer versteld konden worden. Je
^eet wel van die oude exemplaren, die
a» je er een stuk inzet, zo eigenwijs
2'jn om precies naast dat stuk weer af
'e scheuren. Vroeger maakte ik uit rug
en goede stukken uit het voorpand en
Wouwen nog wel eens een blouse voor
"e jongens. Daar zijn ze nu te groot
Voor geworden. Ik heb er echter wat
anders op gevonden. Van de goede
stukken knip ik nu vierkante lappen, ik
zoom deze op de machine smalletjes om
en- • . . mijn jongens zijn weer een paar
zakdoeken rijker. Ik zou er eigenlijk
achter moeten zeggen: ze kunnen er
ïveer een paar extra verliezen. Het is
een wanhoop zoveel zakdoeken als die
twee kwijt raken.
"at je vraag over de pannekoeken be»
toeft: ik geloof, dat ik je in dit geval
*el raad kan geven.
Bisteren heb ik zelf ook pannekoeken
8fibakken. Ik had er echter geen last
*an, dat ze aan de kockepan bleven
Weven. Om slaolie te sparen, doe ik
tegenwoordig een scheut dóór het be»
s'ag en ik zorg ervoor, dat de olie goed
ermee vermengd wordt. In de koekepan
behoeft dan niet zo veel olie te worden
gedaan. Er gaat een beetje slaolie op
een schoteltje en daarmee smeer ik dan
^et een kwastje de koekepan in — de
j-erste keer iets vetter dan de volgende
^ren. Ik bak de pannekoeken op een
f*W te heet vuur. Ziehier mijn manier
9JB pannekoeken te bakken.
"C eieren schitteren tegenwoordig in
^n pannekoeken door afwezigheid. Ik
"eed ze er vroeger trouwens ook alleen
?Jaar in de goedkope eierentijd door.
"et kan best, al zien de pannekoeken
niet zo geel. Je kan ze toch wel geel

krijgen als je dat zou willen. Dan roer
je wat custard door het meel. Dat gaat
prachtig. Gisteren had ik geen custard
in huis en heb ik het maar zonder ge»
daan. Wat natuurlijk ook heel goed ging.
De kooklessen bezoek ik nog steeds.
Deze week hebben wij verschillende lek»
kere dingen van wrongel gemaakt. Dat
kennen jullie natuurlijk wel. Hier in de
stad is wrongel meer bekend onder de
naam quark. Wrongel is verse, onge»
rijpte kaas, waarmee je nog van alles
kunt doen. Ik gebruik ze nu in plaats
van boter op het brood. De prijs is be*
trekkelijk niet hoog. Hier, in Werken»
dam, betaal ik 24-cent per half pond.
Ze wordt door grote fabrieken ge»
leverd, dus de prijs zal overal wel ge»
lijk zijn. Wrongel kost dus nog minder
dan boter. Alleen moet ze wel iets dik»
ker op het brood worden gesmeerd.
Henk vindt het lekkerder als er wat
peper en zout door geroerd zit, de
jongens gebruiken de wrongel graag
met suiker vermengd, maar ik zelf eet
ze het liefst onvermengd op m'n boter»
ham. Jullie zult wel ramenas in je tuin
hebben, denk ik, dan moet je eens een
boterham eerst met wrongel besmeren
en dan met een plakje ramenas beleg»
gen. Het is lekker en bovendien gezond.
Je kan van wrongel nog een heleboel
andere dingen maken, die erg lekker
zijn en weinig kosten. Als je wat koude
aardappelen over hebt, kan je met wat
wrongel daar de jongens op tracteren.
Je maakt de aardappelen fijn, doet er
wat wrongel, zout, peper, nootmuskaat
en een scheutje melk door. Als je alles
goed doorgeroerd hebt, maak je er
platte lapjes van, die je door wat meel
haalt. In de koekepan bak je ze aan
beide kanten mooi bruin. Als je dat des
Zondags eens als extraatje bij de boter»
ham geeft, zal dat best in de smaak
vallen.
Durf je de ongesehilde aardappelen nog
niet aan? Probeer het eens met een
kleine hoeveelheid, b.v. l kilo. Je kunt

dan het verschil tussen een geschilde en
een ongesehilde aardappel proeven; ik
wed, dat je binnenkort dan óók geen
aardappelen meer schilt. Als je de aard»
appelen schilt, gaat er wel van 15 tot
25 pet. aan voedingswaarde verloren.
Dat is dus heel wat en als je nu rekent,
dat je minder aardappelen nodig hebt,
is het toch zeker de moeite waard eens
de proef op de som te nemen. Als je
het nog niet met l kilo aandurft, geef
dan ieder een ongesehilde aardappel.
Als je mijn raad hebt opgevolgd, hoor
ik wel van je, hoe de anderen de proef
hebben opgenomen.
Wat jammer, dat jij dit jaar helemaal
niet van het ijs geprofiteerd hebt! Als
je een hele dag hard gewerkt hebt, kan
ik me best voorstellen, dat je dan des
avonds geen zin hebt er uit te gaan.
Ik vind je opoffering voor je gezin
prijzenswaardig, maar ik geloof niet, dat
het verstandig is jezelf zo weg te
cijferen.
Laat de jongens je wat helpen. Je kunt
ze bijv. zelf hun bed laten afhalen. Ik
heb met mijn jongens de afspraak ge»
maakt: zélf je bed afhalen, of anders
zelf- opmaken. In het begin vergaten ze
nog wel eens hun bed af te halen, dan
haalde ik het af en dan liet ik het
opmaken aan hen over. Nu vergeten ze
het nooit meer, want het bed afhalen
gaat heel wat vlugger dan het opmaken.
Rie helpt jou natuurli jk met de afwas,
maar waarom laat je dat niet voor Rie
én de jongens over. Als Rie afwast, kan
een van de jongens drogen, een ander
bergt de afgewassen boel op, weer een
ander laat je de kamer opruimen en
zelf breng je de kinderen naar bed. Vele
handen maken licht werk en met elkaar
ben je in een wip klaar. Terwijl als je
alles alleen moet doen, je een zee van
tijd kwijt bent. Jij eet om twaalf uur
warm, 's middags behoef je dus niet
voor het eten te zorgen. Rie kan best
eens op de kleintjes passen, terwijl ze
slapen en jij zou er dan een uurtje tus»
senuit kunnen om schaatsen te rijden of
boodschappen te doen. Zo'n poosje uit
de sleur van alle dag, maakt je weer een
heel ander mens.
Heus, als het lijntje altijd te strak ge»
spannen staat, breekt het. Afleiding
heeft ieder mens op z'n tijd nodig, óók
een vrouw.
Nu eindig ik maar met de hartelijke
groeten van huis tot huis en nog een
extra hand van je COR.

Werkendam, 5 Februari 1941.

pen venijnige noordoostenwind schijnt
"• dwars door ons heen te blazen; het
Water van de Kattenburgerkade klotst
•egen de kant en alleen de gedachte, een

u'k tussen de ijsschotsen te moeten
nernen, doet ons huiveren. Toch was er
*en Amsterdamse jongen, Bertus van der
f'ee, die dit, om het leven van een kind
e redden, in twee dagen tijd tot drie»

£>aal toe deed.
*attenburgerkade 18 — daar woont de
jeugdige mensenredder,
^let twee, drie treden tegelijk komt hij

aar beneden gesprongen en even later
ljri wij boven, waar z'n moeder ver»
J'ekt, niet naar de rommel te kijken,

"'k ben aan de was, en ik moet zo nu
*. dan naar beneden, om naar mijn

VÏf.. nioeder te kijken.''
J;^ haasten ons te verzekeren, dat er

'J ons thuis óók wel eens gewassen
ordt — dat het bij ons óók wel eens
.^ rommel is. „Jij bent zeker Bertus?"
dus wenden wij ons tot den jongen,
[e ons „opendeed".

Jp Juffrouw."
1J kijkt ons e^en aan, maar gaat dan

^er verder met lezen,
b u je veel van lezen, Bertus?"
, ertus komt los. „Nou en óf, een fijn
°ek: Qkke Tannema. Kreeg ik van»

e ?'8en net gestuurd met een briefje
b'j- Van een paar oude Kattenburgers
Or>d er op, maar ik weet niet wie het

st zijn. Ik heb fijn vanmorgen
en lezen."

\ °e* Je dan niet naar school?"
^a> maar vandaag blijf ik thuis, ik heb
e
 n zij tegen het ijs gestoten, toen ik er
. ' Jongen uithaalde en nu heb ik er
J|8 steeds pijn aan."
QnJ wil met hem naajr een dokter",

""eekt moeder Van der Zee het
K- .,Je kan nooit weten wat het is."

1 heeft hij alleen nog maar last van
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zijn zij, maar de eerste nacht heeft hij
niet kunnen slapen. Hij lag te bibberen
en kon maar niet warm worden. U be»
grijpt, toen'ic een volgende dag wéér in
het water sprong, dat ik bang was dat»ie
ziek zou worden. Ik was zó verbouwe»
reerd, dat ik den jongen dien hij gered
had, een flinke klap om de oren gaf.
Later had ik er weer spijt van, want die
jongen heeft geen moeder meer en dat
is toch wel erg . . . . "
„Had u voldoende kleren, om hem drie
keer achter elkaar te verschonen?"
„Praat u me daar niet van! Ik was trots
op Bertus, dat»ie dat zo flink gedaan
had, maar ik moest huilen als ik naar
het wasgoed keek. Ik wist niet hoe ik
dat schoon moest krijgen. Er komt hier
in de gracht een beerput uit. U kunt
dus wel nagaan, wat voor een lucht er
aan die kleren hing. Boven aan de stoep
heb ik z'n schoenen en z'n bovengoed
uitgetrokken en die zo van de stoep op
straat gegooid. Z'n schoenen zaten vol
met drek. Ik kon hem toch op straat
niet helemaal uitkleden. Dat heb ik
boven op het portaal gedaan. Ik werd
akelig van de stank. Op z'n klompen en
met een oud, heel kort broekje aan,
moest»ie naar school. Kousen had ik
niet meer voor hem en die kon ik ook
niet meer kopen."
„Had u geen punfen meer?"
„O, punten genoeg, want wij hebben
toch geen geld om al onze punten op te
maken, maar ze waren niet meer te
krijgen. Ondergoed had ik ook niet vol»
doende, dat heb ik ook moeten kopen."

Hij heeft nu een heel oude trui aan,
want zijn colbertjasje is door het vuile
water zo verkleurd, dat het niet meer
te dragen is. Hij heeft van verschillende
kanten geld gekregen en nu moeten we
maar zien van dat geld een pak voor
hem te kopen. Mijn man werkt vier
weken en moet dan twee weken wan»
delen. Het geld dat inkomt hebben wij
wel voor het eten nodig. Kleren kopen
is er niet bij."
„Weet u wat met dat jasje zo lollig is?"
vraagt Bertus. „Ik had er een los belas»
tingplaatje in zitten en dat was ik niet
eens kwijt."
„Gelukkig maar, anders had het weer
een rijksdaalder extra gekost", zegt
moeder Van der Zee.
„Heb je nog iets gehoord van de kin»
deren die je gered hebt?"
„Alleen de vader van den ïaatsten
jongen is me komen bedanken, van de
anderen heb ik niets gehoord. Dat gezin
van dat meisje ken ik wel. Zij zijn daar
heel arm."
Bertus schijnt dat armszijn als een ver»
ontschuldiging te voelen. Maar wij willen
toch even zeggen, dat. ' . . . bedanken niets
kost. Dat- het heus wel een bedankje
waard is, als het leven van je kind -
door een ander kind nog wel — gered
wordt.
Nog enkele bijzonderheden over den
jeugdigen redder.
Bertus zit op de lagere school in de
zesde klas. Als hij van school af komt
wil hij naar de Zeevaartschool.
„Hij is altijd dol op water geweest",
zegt zijn moeder. „Het water is zijn
element."
Wij hopen dat Bertus in zijn latere leven
mag voortgaan zoals hij begonnen is.
En... . dat hij dan van de betrokken
personen meer dankbaarheid mag onder*
vinden.

HELPT ELKAAR
De eerste wenken

Onze nieuwe rubriek „Helpt Elkaar"
heeft bij onze talrijke lezeressen een
warm onthaal gevonden.

A Is de bloemen op de ruiten staan
Een lezeres te Dordrecht heeft succes
gehad met het ontdooien van ruiten,
door deze met zout te bewerken. „Het
middel is doodeenvoudig en helemaal
niet kostbaar", zo schrijft deze lezeres.
„Ik had het eerst met warm water ge»
probeerd, maar dat ging niet te best. Het

Foto: „Arbeid"

was een geklieder van je welste. Mijn
man gaf me de raad, het eens met zout
te proberen. Dan maak je pekel, zei hij.
Ik geloofde het eerst niet, maar nam
toch de proef . . . . toen hij weg was. Nu,
de bloemen, die dik op de ramen zaten,
vlogen eraf, toen ik ze met een spons,
die ik met wat zout had bestrooid, aan»
raakte."

Geen beslagen tuiten
Dezelfde lezeres geeft de raad, ruiten,
die kans lopen, beslagen te raken, met
een heel lichte zeepoploss'ing in te
smeren en dan weer uit te wrijven. Ook
mensen, die brillen dragen en soms in
een met waterdamp gevuld vertrek
komen, kunnen van dit middel profi»
teren.

Geen aangebrande melk
Nu de melk zo spoedig aanbrandt, het*
geen een gevolg is van het verminderde
vetgehalte, geeft mevrouw Westra te
Sneek de raad, de pan waar de melk in
gekookt moet worden, vooral goed om
te spoelen. Voor het koken van melk
moet men een pan gebruiken, die goed
schoon is.

Slijtende kousen
Ik ben altijd erg zuinig op mijn kousen,
vertrouwt ons een lezeres te Soest
toe. Als er geen ladders in komen, slijten
ze het eerst aan de tenen. Om nu te ver*
hinderen, dat mijn nagels te spoedig
door mijn nieuwe kousen steken, heb ik
van oude kousen nagelbeschermers ges
maakt, die ik over mijn tenen doe, voor»
dat ik m'n kousen aantrek. Misschien
kannen ook andere lezeressen hiermede
haar voordeel doen.

Foto: „Arbeid"



Babbeltje
van Oom Niek

Beste jongens en meisjes.
Nu had het toch maar weinig ge=

scheeld of ik was nier klaai ge»
komen met m'n huiswerk
Er zijn natuurl i jk een heleboel neefjes
en nichtjes, die luchtigjes zeggen:
„Maakt=ie daar zo'n koude drukte over?
Het gebeurt mij zo vaak, dat ik m'n les
niet of half geleerd heb Dan zit je wel
een beetje te knijpen, als meneer aan
het overhoren is, maar als je geluk hebt,
dan zwijn je er wel doorheen."
Nou. als jul l ie zó denken, dan kennen
jullie oom Niek slecht. Die zat er erg
over in, dat hij met het uitzoeken van
de raadsels — je weet wel, die raadsels
van de eeuwigdurende kalender, van de
ark. de kabel, de pet en de pil, waaruit
dan ten slotte de naam van ons blad
„Arbeid" kwam — ik zei dan. dat ik er
erg over in zat. dat ik m'n werk niet
af zou krijgen. Dat is voor oom Niek
net zo erg als voor jull ie, als je je
sommen niet hebt gemaakt. Nou, daar
tippel je vast en zeker in, zodra de
meester ze ophaalt. En zo zou oom
Niek er dan óók inlopen: hij zou naar
den baas van de krant moeten gaan,
naar den hoofdredacteur, en eerlijk ver»
tellen, dat hij z'n werk niet af had kun»
nen krijgen. Brrrr!
Meneer de hoofdredacteur zou net zo
kijken als jullie onderwijzer, als je zon»
der sommen op school komt. „Maar
oom Niek.. Wat heb ik nou met je?..
Hoe komt dat zo... .?"
Dan zou ik me voelen als een verlegen
schooljongetje. Nee hoor — dat nooit,
dacht ik. Dat werk moest en zou af.
Ik geef je de verzekering, dat het een
werk was! Bij onze kleur^teken» en raad»
wedstrijd zag ik met één oogopslag, dat
de tekening mooi was, of de'jongens en
meisjes er hun uiterste best op hadden
gedaan of dat ze zo maar wat hadden
gesmeerd. Ik moest nu elk raadsel stuk
voor stuk nakijken en dat hield reuze
op. Er was zelfs één inzendstertje, dat
me vroeg, of ik óók niet vond, dat het
raadsel van de eeuwigdurende kalender
wat op een stel strafregels leek. Het
lieve kind had moeten weten, wat ik
mezelf had aangedaan! Ik vergeet m'n
hele leven niet meer, dat 9 October 1898
op een Zondag viel . . . . ik ken alle
dagen, die ik opgegeven heb, uit .m'n
hoofd . . . . van achteren naar voren en
van voren naar achteren en als ze me
midden in de nacht wakker maken en
me vragen, op welke dag 7 Juli 1879
viel, dan zeg ik met een slaperige stem:
„Maandag!" en ... dan slaap ik weer!
Onze hoofdredacteur had me hulp wil»
len geven: een ju f f rouw, die me met
het nakijken van de raadsels zou helpen.
Wil je wel geloven, dat ik van dat aan»
bod schrok? „Niks hoor", zei ik haas»
tig. „De jongens en de meisjes schrijven
naar oom Niek en dan hebben ze er
recht op, dat oom Niek zélf alles nakijkt
ook. Anders kunnen ze even goed....
naar d'r tante schrijven of naar d'r
opoe. U moest eens weten, wat een
leuke brieven er bij z i j n . . . . ik moest
eigenlijk veel meer ruimte hebben, om
alle briefjes te kunnen beantwoorden.
Ik krijg hele verhalen en gedichten en
tekeningen óók. Elke dag en elke avond
heb ik tot heel laat zitten lezen en zit»
ten nakijken. Ik wil m'n werk zélf doen
en.. . . ik wil het goed doen."
Ziezo, dat is dat. Nu eerst

de oplossingen
De goede oplossing van het. eerste
raadsel was:
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De meeste inzendertjes hadden dit raad»
sel gevonden. Bij het tweede waren ver»
scheidene fouten gemaakt, d ie . . . . aan
eigen schuld waren te wijten. Ja, als je
de opgave onduidelijk overschrijft — als
je zélf niet meer kan lezen of je 1834
of 1837 hebt geschreven — als je in»
plaats van 1973 het jaar 1937 opzoekt,
dan kryg je een foutieve uitkomst

dan sta je naast de prijzen.
De goede oplossing van ons kalender»
raadsel luidt:

9 October 1898 viel op Zondag
21 Augustus 1902 „ „ Donderdag
17 November 1868 „ „ Dinsdag

,,30 Maart 1863 „ „ Maandag
7 Juli 187M „ „

11 April 1881 ., „
15 December 1834
5 December 1959 valt „ Zaterdag
l Augustus 1973 „ „ Woensdag
3 Mei 1930 viel „ Zaterdag

En nu: de prijswinnaars
De gelukkigen, wie een boek zal worden
gezonden, zijn:
1. Theo Haverkamp, jongen, 11 jaar,
Lohuizerweg B 228 Epe, Gelderland.
2. Bram Stoutjesdijk, jongen, 10 jaar,
v. Steenbergenlaan 23, Terneuzen.
3. Ada Gouda, meisje. 8 jaar, p.a. H. A.
v. d. Kolk, Eethen/Waalwijk.

De briefjes beantwoord
Begin ik nu met J. Kat. O wee, dat is
al dadelijk mis. Daar heeft me die Jan,
Jaap of Jozef, gladweg vergeten, zijn
adres op z'n inzending te zetten. Mis»
schien stond dat allemaal wel op de
envelop, maar. . die doe ik er altijd
dadelijk af. Onthouden jullie allemaal,
dat je ook je naam, adres enz. onder je
oplossing of inzending vermeldt. Ook
niet alleen een voorletter zetten. Dat
doen we niet. We moeten elkaar bij de
voornaam kunnen noemen. Meneer
J. Kat wordt bedankt voor z'n raadsel
en voor het verhaaltje.
Anneke te Nijenhuis te Eibergen heeft
haar Kerstvacantie goed gebruikt. Ze
heeft schaatsenrijden geleerd in die tijd.
Knap meid. Heb jij nog familie in
Ermelo ook? Als dat zo is, doe ze dan
van oom Niek de groeten maar.
Wat een lang Langbaard^verhaal had me
die Jan Wijker, UmuidensOost, ingezon»
den. Had je dat allemaal zelf ver»
zonnen?
Marieije van Ee, IJsselmonde. Oom
Niek vindt het helemaal niet erg, dat
je de hond niet tekende, omdat je geen
goed voorbeeld had. Als je tenminste
met dat goede voorbeeld een plaatje
van een hond bedoelt.
Bertus Boelrijk, Rotterdam. Fijn was die
sneeuw. Oom Niek reed vroeger wel
van een hoge dijk af. Alleen moest je
dan oppassen, niet tegen een boom te
komen, die onder aan die dijk stond.
Dan was je nog niet jarig!

Wim Oosferwal. Uitgeest Had ji j zo'n
haast? Je had mooi gekleurd, maar oom
Niek kan, jammer genoeg, niet alle
neven en nichten, die hun best hebben
gedaan, een prijs geven. Die wedstrijd
komt ook nog wel eens!
Johan Kampers, Utrecht. Beterschap, jö.
Ja, jij had goed je best gedaan.
Anthonia Laurina Bal, Bruinisse. Zee»
land. We worden toch zeker óók dikke
vrinden, als je géén prijs wint?
Bertus Johan Sprokkereef, Borculo. Had
je met je linkerhand geschreven? Oom
Niek is z e l f . . . . links. Dat wil zeggen,
dat hij alles het liefst met z'n linker»
hand doet. Een appel schil ik met m'n
linkerhand. Toen ik voor de eerste keer
op school ging schrijven, deed ik dat
óók met m'n linkerhand. Ik stootte toen
telkens tegen m'n buurman. O, wat
vond ik het moeilijk met m'n rechter»
hand streepjes te zetten. Maar de juf»
frouw heeft toen m'n linkerhand aan de
bank vastgebonden. Toen moest ik wel
rechts schrijven.
Anne S. de Vries, Groningen. Ja, zo'n
sigarenzakjesraadsel zullen we ook nog
wel eens geven.
Henny Wiesje de Jong, Amsterdam.
Leuk postpapier heb jij. En er stond
een gezellige brief op. Oom Niek komt
vaak in Soestdijk. Wat een fijne dool»
hof is er in het Baarnse bos. Misschien
zie ik je wel eens in de grote vacantie.
Grietje Janneke Postema, Delfzijl. „Zo'n
snoeper" was een leuk versje. Ik vond
het prettig, dat je er bij zette, dat je
het niet zelf had bedacht. Nu kan oom
Niek het wel niet in de krant zetten,
maar dat hindert niet. Kinderen, die een
versje overschrijven en dan net doen,
of zij het zelf bedacht hebben, zijn niet
eerlijk. Die pronken met andermans
veren. Ze doen net of ze zelf een ge»
dichtje kunnen maken en.... dat is niet
eens waar.
Piet de Heer, Amsterdam. Dank je wel,
Piet. Maak er nog maar eens een.
Alie Mulder, Hoogeveen. Die vesting
was zeker van sneeuw?
Dina Bakker, \Vildervank. Ik wil wat
graag de tekening van je school heb»
ben. Als=ie mooi is en er is ruimte, zet
ik hem misschien wel in de krant.
Gerrit Pelgrum. Nee maar, den meester
met een sneeuwbal gooien! O, die Ger»
rit! Dat strafwerk was verdiend, knaap.
Oom Niek gelooft, dat z'n zoon van het
strafwerk niet zo heel veel heeft ge»
leerd. Ik kan het tenminste niet merken.
Jan.... Neef Jan. Méér stond er niet
in de brief. Geen achternaam en geen

adres. Let er in het vervolg op. Jantje,
dat je ook in je brief volledige naam,
adres, leeftijd, jongen of meisje opgeeft
Je neus*raadsel kan ik niet gebruiken.
Een van de anderen misschien wel. Dag
Jan zonder Van.
Nel Zwaans, Vlaardingen. Gedichtjes
mag je sturen. Alleen: als je ze in de
krant wilt hebben, moet je verzekeren,
dat je ze zélf helemaal hebt verzonnen.
Had je „Minister Peutertje" zelf be»
dacht?
Nettie Röth, Monster. Wat zei je moe
wel, toen die verf pot over het tafel"
kleedje ging?! Je werk was keur ig-
„'t Popje" bewaar ik. Dat wordt mis»
schien wel eens geplaatst.
Willy Hartog. Waar woon jij? Was die
tekening van jullie eigen huis?
Aukjen Rozema, Lekkum. Waarom zoU
hij niet in een brief mogen? Voor zover
er plaats is, komen de antwoorden
erin.
Korrie Tielman, Groningen. Ik had hem
wel gekregen, beste Korrie.

In afwachting van de grote raadwed'
strijd, die wij binnenkort zullen houden,
laat ik hier een raadsel volgen, dat doof
Piet de Heer te Amsterdam is bedacht.
Oplossingen — ditmaal alleen op brief»
kaarten! — moeten vóór 21 Februari
in het bezit zijn van oom Niek, p-*-
Redactie Arbeid, Postbus 100, Amster»
dam«C.

Een nieuw raadsel
Hier is het invulsraadsel. .Denk erom'
geen. brieven, alleen briefkaarten. Ver'
geet niet, er bij te zetten, of je een
jongen of een meisje bent. Ook je leef'
tijd vermelden.
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2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .

X
. X .
. . X
* • •

• • •

• • •

• • •

X . .
. X

. X

1. Gebak
2. Spraakbenodigdheden
3. Deel van een spel
4. Tuinbegroeiing
5. Wordt in 'n fototoestel gedaan
6. Vervoermiddelen
7. Ontstaat als er vet gemorst is.
Op de kruisjes komt de naam va"
iemand, van wien je wel eens gehoofd
hebt.
Tot slot: allemaal de groeten van

OOM

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

Die schuift er tussen uit! Net wat ik dacht. Hoera! Een pracht plank.

'k Zal êm wel even klein krijgen. Oei... da's niet zo mooi. „Zo ... Kareltje Kraan. En je woont?



van onze Lezertjes
f en hardrijderij

Er was feest in ons dorp. Vrolijk
^aPperden de vlaggen. Er werd
"ardrijderij gehouden. Vrijdag
zei onze meester: „Morgenmid*
aa§ hardrijderij op de grote
yaart. De leeftijd moet zijn 10 tot
en met 12 jaar. De eerste prijs is,
J>u dat zeg ik nog niet", zei mees*
ïer geheimzinnig. „De tweede
Pr|js is een boek en de derde
PnJs een mooie riem."
Jongen, jongen, dat vonden weI]jn. Wij deden allen mee. Er wa*
ren 16 jongens. We hadden allen

nummer. Ik had nummer 3.
i 2 uur begon het. Toen ik
IS kwam uit school ging ik
g eten. Toen keek ik mijn

Plaatsen na. Ja, ze waren nog
jj.°ed scherp. „Ik ga maar hoor!"
,leP ik tegen mijn moeder. „Ja,

* is goed. Kom maar met de
eerste prijs thuis."
~e muziek hoorde ik al. Daar
*as ik bij het ijs. Vlug bond ik
^e schaatsen onder en ging nog
j?n paar baantjes rijden. Daar
'°nk trompetgeschal voor de

prste rit. Piet Jansen moest
e§en Dirk Kuipers. Dat zou
Pannen. Een, twee, drie, roets,

x?*1" gingen ze precies gelijk.
laar vlak voor het eind viel
lrk en was af. De volgende wa=

Dorus Ramaker en ik. Daar
ik het gemakkelijk van win*

, , want die kon nog niet zo
Jard. „Nummer 5 en 6 klaar?"
]/l°e§ onze meester. „Ja!" riepen

'aas Barendsen en Karel Bruins*
• Klaas was Karel een paar

S^ter voor. Maar daar bleef
^ arel met zijn ene schaats haken
j,n bons, daar lag hij. „Kruipen
rtrel> kruipen!" juichten de toe=
ctiouwers. Maar dat was ge=
j>pkelijker gezegd dan gedaan.

te xS §ewonnen' rieP de mees*
j r- Nu moesten Nico Zijlstra en

an de Vries tegen elkaar. Nico
as te vlug weg. „Over!" riep

"?eester, „een, twee, drie." Nu
5ie

ng ne* goed. Dat spande. Rij*
j. n ' z o had je me niet. Het ein*

§de, dat Jan won. Zo ging de
edstrijd door. In de finale

ik tegen nummer 11. Dat
ik schandelijk. De eerste

• ys werd gewonnen door num*
H. Dat was Jaap de Groot.

b J kreeg een paar prachtige
j^ese doorlopers. Ik, nummer 3,
L ^g de tweede prijs, een mooi

: „De Negerhut van Oom
«en t ' Nummer 5- Klaas Barend*
\ ' kreeg de derde prijs, de riem.

wat blij met onze prij*r>_

ttii'j',^n we hadden een prettigeddag gehad.
Jacob Liezenga, 12 jaar.
Merelstraat 53, Leeuwarden.

He rijden
e*je stapte uit haar bed en
naar het raam om te kijken

ce>, e* al gesneeuwd had. En wat
etj ^reugde, toen ze de straten
',]V\ bomen besneeuwd zag.
het j*m'e! Mammie! kijk eens,
strak e^ gesneeuwd, mag ik
"Gn jrnet e s'ee naar buiten?"
^oed nmorgen' Rietje", zei
t>ie"

 er\ '.Goedenmorgen, mam=
'e§en ZCi ^arietJe een beetje ver*
8eten' ̂ ant ze had helemaal ver*
„Q0 te groeten.
"Mac YrlndJe"' zei moeder nu.
„J a£ Herta dan ook mee?"
Nja 'oor, dat is goed."
sleetje •• °ntbijt ging Marietje
We riJ ?e ̂ ad Herta rodett aan zijn halsriem gebon*

'den. Zo trok Herta Marietje
voort. Het ging zo fijn, dat ze,
toen moeder haar riep, zei: „Ik
ga vanmiddag met Herta wéér
sleetje rijden."

Corrie Spreeuw.
Bakhuizenstraat 43, Den Haag.

Mededeling
van „Vreugde en Arbeid"

Revue „Zonder Bon" met Lou
Bandy in Den Haag tweemaal
uitverkocht
Voor de Werkgemeenschap van het
N.V.V. „Vreugde en Arbeid" vond twee*
maal. Maandag 27 en Dinsdag 28 Jan.
1.1., een voorstelling plaats in het Scala
Theater te Den Haag van de revue
„Zonder bon" met Lou Bandy.
Reeds in het begin van de voorverkoop
bleek een enorme belangstelling te be*
staan, zodat, hoewel het slechts de be»
doeling was één voorstelling te doen
plaats vinden, direct getracht werd een
herhaling te geven, hetgeen gelukte.
Ook voor deze tweede voorstelling
waren reeds weldra geen kaarten meer
verkrijgbaar, waaruit wel bleek, dat
grote animo bestond en „Vreugde en
Arbeid" in een behoefte voorziet de
arbeiders tegen billijke prijs een ont»
spanning te brengen.
De vele teleurgestelden kunnen wij
mededelen, dat reeds voorbereidingen
getroffen werden in Den Haag andere
voorstellingen te verzorgen, zodat men
gewaarschuwd is, zodra iets bekend
gemaakt wordt, de kans niet voorbij te
laten gaan en men direct voor plaats»
bewijzen dient te zorgen.
Wij verwijzen hiervoor naar de agenda,
die elke week in dit blad verschijnt.

D R A A G G E E N
B R E U K B A N D !
Breuk ver band -Ap paraat gemaakt, hetgeen

alle Breukbezwaren wegneemt.
1O DAGEN OP PROEF!

Wanneer U bij Uw breuklijden bijna alles
zonder succes hebt geprobeerd, aarzel dan niet
van dit aanbod gebruik te maken. Waar alle
andere behandelingen hebben gefaald, hebben
wij de beste resultaten- met het Brooks Lucht-
kussen-Apparaat kunnen bereiken. Dit Apparaat
brengt onmiddellijke verlichting. U kunt zich
weer bewegen en arbeiden als voorheen.

Foto C E. Brooks

Het Apparaat wordt nauwkeurig volgens Uw
maat gemaakt — er wordt dus met het ind iv i -
dueele karakter van Uw breuk rekening gehou-
den. Vandaar de bijzonder gunstige resultaten.
Wij zenden het U met den absoluten waarborg,
dat het U zal voldoen of wij zenden U het geld
terug. Daar het U op lp dagen proef wordt
toegezonden, hebt U ruimschoots de gelegen-
heid te beoordeelen of onze belofte waarheid
bevat Schrijf dus nog heden en stuur onder-
staande coupon in, waarop onze geïllustreerde
brochure U gratis wordt toegezonden. Wanneer
U die gelezen zult hebben, zult U de overtui-
ging hebben in Uw eigen belang deze proef-
neming te moeten doen. Vul dus onderstaande
coupon in en post die nog heden.

—— Gratis Informatie-Coupon —

Brooki Breukapparaten Bedrijf
Singel 25 ( 176 ) Amsterdam

Gelieve mij te zenden, franco per post,
In onbedrukte enveloppe; zonder eenige
kosten of verplichtingen mijnerzijds, Uw
geïllustreerd boek betreffende Uw Breuk-
verband-Apparaat, en Uw 1O dagen
gratis proef.

Naam t .—

Adres: -

beginn. schrift, lessen: Frans,
Duits. Engels. Ned. Taal en

Rekenen. Boekh. Steno enz. v .a. 65 et. p. m.
Schrijf om gratis proefles Cursus Zelfontw.,
Bosboom Toussiiintsf ritat 46 f, Amsterdam.

n

Ambtenaren en vast particulier perso-
neel tot maandinkomen ZONDER BORG.

( Wettelijk tarief. Vlug en discreet. i
Inlicht, en af wikt. mondel. of échriftel. l

Rotterrtam-C.: Mauritsweg 45;
. Anistcrdiiin-C.: Sarpliatistraat 36; ,

's-Gravenhage: Riviervisclimarkt 4.

VREUGDE EN ARBEID

TONEELVOORSTELLINGEN
Programma: „Niet voor de poes.. J" te spelen door „De Voortrekkers".
De toegangsprijs voor onderstaande voorstellingen is ± ƒ 0.35 per persoon,
alle rechten inbegrepen.
UTRECHT Zondag 9 Februari, Stadsschouwburg, Vreeburg, aanvang 3 uur.
Kaartverkpop: Utr. Best.bond, Oude Gracht 245; ingang Springweg; Boekh
Arbeiderspers; Spoor en Tram, Oude Gracht 245; Overh.pers., Domplein 22;
Techn. en Opz.h. pers.. Maliebaan 45; Handels» en Kantoorbed., J. de Witt»
straat 9; Bouwarb.bond, Geertekerkhot 14; rransp.arb.bond, Weerdsingel 57
W.Z.; Metaalbew.bond, Hagelstraat 32; Fabneksarb.bond, Springweg 102.
Sigarenm.bond, Ambachtstraat 2; W. Vlek, Nieuwstr. 39, De Bilt; A. Backer,
De Wetlaan 63, Zeist; G. Gerritsen, Driebergen; A. Woudstra, Vriezestr. 22t
Maarssen.
WADDINXVEEN. Zaterdag 15 Februari, Gebouw „Het Centrum", aanvang
7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: S. Pille, Henegouweweg 51 A; J. Dullemeijer, Zuidkade 86;
M. van Hofwegen, Kleikade 14 en 's avonds aan de zaal.

FILMVOORSTELLINGEN
Programma: Hoofdfilm „De School des levens", Odeonfilm, met Kathe von
Nagy, Lucie Englisch, llse Werner, Elfriede Datzik, Hans Holt, Theo Lingen
en Hans Moser. Verder een aantrekkelijk bijprogramma.
De toegangsprijs voor deze voorstellingen bedraagt overal voor georgani»
secrden ƒ 0.25 en voor ongeorganiseerden ƒ 0.35.
OUDE PEKELA. Zaterdag 8 Februari, Volksgebouw „Concordia", aanvang
7 uur n.m.
Kaartverkoop: Bij de boden van de vakverenigingen en 's avonds aan de zaal.
FRANEKER. Maandag 10 Februari, „Amicitia", Voorstraat, aanvang 8 u. n.m.
Een zorgvuldig samengesteld kinderprogramma, aanvang 4 uur 's middags;
de toegangsprijs voor kinderen bedraagt ƒ0.15, voor begeleiders ƒ0.25.
Kaartverkoop: A. Smit, Noord 57; J. Zondervan, Westvliet 40; bij de pens
ningmeesters van de aangesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.
HOLWERD. Dinsdag 11 Februari, „Ons Huis", Hogebuurt, aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: C. Douma, Holwerd; S. P. Wiersma, Hogebuurt en 's avonds
aan de zaal.
VROOMSHOOP. Woensdag 12 Februari, Hotel Koekkoek, aanvang 7.30 uur
n.m. Een zorgvuldig samengesteld kinderprogramma voor 's middags; de
toegangsprijs voor kinderen bedraagt ƒ0.15, voor begeleiders ƒ0.25.
Kaartverkoop: E. Kuiper, kapper, Vroomshoop; Rekers, kapper, Vroomshoop
en 's avonds aan de zaal.
HATTEM. Vrijdag 14 Februari, Café Steenman, Kruisstraat, aanvang
7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: H. Heideveld, Oude Kerkweg; F. Wintzel, Eierdijk C 151;
W. v. d. Worp, Hezenbergerweg en 's avonds aan de zaal.
GORREDIJK. Zaterdag 15 Februari, „Schansburg", aanvang 7.30 uur n.m.
Een zorgvuldig samengesteld kinderprogramma, aanvang 2 uur 's middags;
de toegangsprijs voor kinderen bedraagt ƒ0.15, voor begeleiders ƒ0.25.
Kaartverkoop: D. Keuning, Schoolstraat 279 en 's avonds aan de zaal; voor
de kindervoorstelling alleen 's middags aan de zaal.

ZONDAGMORGEN-BIJEENKOMSTEN
DEN HAAG. Zondag 16 Februari een filmvoorstelling van „Robert Koch"
(De strijder tegen de dood), met Emil Jannings, in het Odeon Theater,
Herengracht, aanvang 10.30 uur.
De toegangsprijs bedraagt ƒ0.35 voor georganiseerden en ƒ0.50 voor on*
georganiseerden.
Kaartverkoop vanaf 8 Februari voor georganiseerden: Buffet Volksgebouw en
kantoor Bestuurdersbond, Prinsegracht 73; Handels* en Kantoorbedienden»
bond „Mercurius", Prinsegracht 33; Metaalbcwerkersbond, Prinsegracht 72;
SchilderS'gezellenbond, Huygensstraat 10;. Toonkunstenaarsbond, J. P. Coen»
straat 22, 's morgens aan de zaal. Voor ongeorganiseerden kaartverkoop
vanaf 14 Februari.
ROTTERDAM. Zondag, 16 Februari een toneelvoorstelling „Niet voor de
poes....!" door „De Voortrekkers". Zaal en aanvangsuur worden nog
nader bekend gemaakt.

E. N. S. A. I. D.
INSTITUUT VOOR MODEVAK- EN
KUNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN

Octrooi 47864

Hoofddirectie: Tolsteegsingel 54,
utrecht. Telefoon 14062

R u i m 7 0 0 s c h o l e n
geven les volgens deze
methode Ieder maakt
haar eigen kleeding.

Vraagt g r a t i s proefles voor
schriftelijke opleiding Costu-
mière. Coupeuse of Coupeuse
Leerares.

BON

Naam:

E. N. S. A. I. D
MODEVAK- EN

KUNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN

DAMES EN MEISJES MAAKT
NU ZELF UW KLEEDING THUIS
2endt bon en 25 cent aan post-
segeis. bij voorkeur van 7è en 2i
;ent. en U ontvangt een mooi
ooek met ruim 100 maten en
modellen en tevens een gratis
apparaat, om U te laten zien
hoe gemakkelijk onze methode
ts om THUIS alle kleeding te
leeren maken en vermaken.
;onder teekenen ot rekenen.

BON !lan lnstirilllt

No. 238

Naam:

Adres:

folstregsinKel 54. Utrecht
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de opjaag van

40.000
exemplaren
onvoldoende

JEUGDSERIE
125.000 toete

MEI-SERIEHIID U j (twee series)

meer dan 250.000 boeken



N.V. DRUKKERIJ EN UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

A M S T E R D A M - C

H E K E L V E L D 1 5

T E L E F O O N 38811

POSTCIRO 21876

CEM. GIRO V 4500

DE ARBEIDERSPERS

Amsterdam, Februari 1941

Waarde Lezer,

Het werk van De Arbeiderspers is U meer of minder bekend.
U weet dat zij met haar krant gedurende meer dan 40 jaren de belangen der
arbeJders heeft gediend.
Het zal ü ook bekend zijn, dat De Arbeiderspers niet alleen de strijd voor
een beter materieel bestaan steunde, maar dat zij zelf baanbrekend werk op
cultureel gebied ter hand nam, o.a. door ook de minder draagkrachtigen
onzer samenleving in de gelegenheid te stellen, zeer goede boeken tegen
uiterst lage prijs aan te schaffen. Daarenboven werden nog zeer gemakkelijke
betalingsvoorwaarden in het leven geroepen.
Als abonné op een der periodieken van De Arbeiderspers genoot men een
zéér belangrijke reductie op de prijs van onderstaande boekwerken, waarvan
ü op de pagina hiernaast de afbeeldingen vindt:

A.R.B.O. (1ste serie)

MEI-SERIE (1ste serie)

JEUGDSERIE
BOEK VOOR DE JEUGD
OOGST DER TIJDEN
(Jubileumui tgave)

Winkelprijs:
6x2.90 —f 17.40
Ix3.90 = f 3.90

Seriepr:ys
6x f l .25 = f 7.50
Ixf l .50 = f l .50

f 21.30
4x f l.90 of duurder
minstens f7.60
4xf l .90 = f 7.60

f2.90 '
f5.90

f9.00
Voor abonné's
4x f 0.85 = f 3.40
4x f 0.95 = f 3.80

f l .90
f2.10

Besparing

f 12.30

f 4.20
f 3.80
f
f
1.00
3.80

f 45.30 f20.20 f25.10

U ziet dus, dat men op deze wijze voor ca. f 20.00 een groot aantal
prachtige boeken kon kopen, waarvoor men anders ruim f45.00 had moeten
betalen. Of deze boeken keurig uitgevoerd waren en of de inhoud aan de
gestelde verwachtingen voldeed? Er is veel over deze uitgaven gesproken en
er is slechts één oordeel: „Niets dan lof".
Geen wonder dat van al deze boeken een voor Nederland vrijwel ongekende
oplage moest worden gedrukt. De Arbeiderspers zet ook onder de gewyzigde
omstandigheden dit prachtige werk voort:

in 1941 zullen verschijnen: een A. R .B. O.-serie - een Jeugdserie -
een Mei-serie.

Vanzelfsprekend heeft dit mooie werk Uw instemming! Mogen wij ü vriendelijk
verzoeken, ook te bedenken dat dit werk des te beter slaagt, naarmate
De Arbeiderspers meer steun ondervindt?

Daarom: trouw aan De Arbeiderspers door uw abonnement l
trouw aan De Arbeiderspers door Uw boeken en kantoorartikelen
van haar te betrekken!
trouw aan De Arbeiderspers door in Uw omgeving propaganda te maken!

Met vriendelijke groeten,
CENTRALE PROPAGANDA AFDELING

A.P.-JEUGDSERIE 1941

NAAM: .

BON
ADRES: ............................................................................

WOONPLAATS: ...............................................................

abonné op een der periodieken van de Arbeiderspers,
wenst te ontvangen:

TStroolc s.v.p. opzenden in open enveloppe (gefrankeerd met l i cent) aan
De Arbeiderspers, Hekelveld 15. Amsterdam-C.

*•)
*)

l complete A.P.-JEtJGDSERIE (vier boeken) a ƒ4.60
(betaalbaar in 4 termijnen van ƒ1.15)
of alleen de volgende losse boeken:
l ex. NIEUWE AVONTUREN VAN BELFLOOR EN

BONNEVU a
l ex. HILVERSUM RIEP DE REIGER a
l ex. JANTIENTJE EN KO AAN DE WAL a
l ex. VAN LICHT EN DONKER . . a

ƒ 1.35
ƒ 1.35
ƒ1.35
ƒ 1.35

Alle boeken in prachtband.

In deze bedragen zijn alle kosten begrepen.
Doorhalen wat niet verlangd wordt.
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RADIO
RADIOBELASTING

DE RADIOGIDS
De Radiobelasting

Zoals ieder weet, heeft l Januari 1941 de radiobelasting
haar intrede gedaan in ons land. Deze belasting is niet
onverwachts gekomen. Er was reeds lang sprake van
en vóór Mei 1940 was er al een regeling gereed.
Immers op de duur was het onhoudbaar geworden, dat
meer dan een half millioen luisteraars — ruim de helft
— zich aan hun plicht, in de kosten van de omroep
bij te dragen, onttrokken, doch wel profiteerden van wat
cie omroepverenigingen, daartoe in staat gesteld door
de vrijwillige offers van haar begunstigers, dag in dag
uit en gedurende vele jaren het Nederlandse volk aan
kunst, muziek, ontwikkeling en ontspanning hebben
voorgezet.

Allen moeten nu betalen
De radiobelasting, die thans is ingegaan en die voor
eiken toestelbezitter en voor eiken aangeslotene aan een
radiocentrale 75 cent per maand bedragen zal, is wel
iets hoger, dan hetgeen vóór Mei 1940 als retributie
verwacht werd. doch het blijft beneden hetgeen hiervoor
in het buitenland wordt betaald.
Bovendien gaat de invoering van de belasting gepaard
met een v e r l a g i n g van de contributie voor de radio-
centrale's van 50 et. tot 35 et. per week, terwijl de vrij-
willige bijdragen aan de omroepverenigingen -- en de
helft van de luisteraars deed hieraan mee — z ij n v e r-
v a l Ie n, daar deze verenigingen zelve ophouden te
bestaan. Tenslotte is ook de prijs van „De Radiogids"
belangrijk verlaagd en voorlopig op 10 et p. week gesteld.
Al met al gaan de radio-luisteraars, die zich tot dusverre
van hun plichten tegenover de omroepverenigingen
bewust waren, er bij de nieuwe regeling gedeeltelijk op
vooruit en gedeeltelijk behoeven zij slechts het geringe
bedrag van 7 J cent per week meer te betalen.

Eer voordeeltje voor de aan-
geslotenen aan een Centrale

Immers tot nu toe betaalden de meeste aangeslotenen
aan een radiocentrale 50 cent per week aan den centrale-
houder plus 20 cent voor hun bijdrage aan de V.A.R.A.
inclusief het abonnement op „De Radiogids", samen 70 et.
Thans wordt dit:
Radiobelasting
Radiocentrale
„De Radiogids"

17J cent per week
35 cent per week (vroeger 50 cent)
10 cent per week (vroeger 20 cent)

Samen 62£ cent per week
Een vermindering dus van 7i cent per week.
De toestelbezitters betaalden tot dusverre 20 cent voor
hun bijdrage aan de V.A.R.A., inclusief het abonnement
op „De Radiogids" Thans wordt dit 10 cent voor het
abonnement op „De Radiogids" plus 17^ cent voor de
belasting is samen 27£ cent, zodat zij 7£ cent per week
meer gaan betalen.'

Wat gebeurt er met het geld?
De Radiobeiasting dient tot financiering van de Staats-
omroep, die in de loop van de eerstvolgende maanden
wordt voorbereid en die de bestaande omroepverenigin-
gen zal vervangen.
Een deel van de inkomsten zal, evenals dit geschiedt in
de ons omringende landen, ten goede komen aan'het
Staatsbedrijf der P.T.T voor het innen der bijdragen,
voor het verzorgen van de zenders, laboratoriumkosten,
enz., terwijl de rest, zijnde het overgrote gedeelte, geheel
ten goede zal komen aan de verzorging van de pro-
gramma's
Naar ir. Dubois heeft medegedeeld, zullen de ruimere

geldmiddelen, waarover thans beschikt kan worden, het
bedrijf in staat stellen, de steeds grotere onkosten, die
de toenemende vervolmaking eist, het hoofd te bieden.
Aldus zal het mogelijk zijn, de lijn der artistieke en
technische vervolmaking wederom krachtig te doen
stijgen.
Ook de televisie zal de grootste aandacht hebben. Naaf
wij vernomen hebben, zal men de ontwikkeling op de
voet volgen en een uitgebreide studie van de toepassings-
mogelijkheden maken. In het uit te breiden laboratorium
van de P.T.T. zal het nodige verricht worden, teneinde
klaar te staan, de televisie in ons land toe te passen,
als de tijd daarvoor gekomen is.

De inhoud van de programma's
Wat de inhoud van de programma's betreft, heeft ir.
Dutaois verzekerd, dat de gevreesde oppervlakkigheid
niet haar intrede zal doen. Integendeel. Met zorg, aldus
ir. Dubois, zal er naar gestreefd worden, dat dat, wat in
alle groepen van ons volk leeft, zijn uiting voor de
microfoon zal krijgen. De omroep wil een trouwe spiegel
zijn van alles, wat groeit én leeft in ons vaderland.

Wat gebeurt er
met de omroepverenigingen?

Daar, zoals gezegd, een Staatsbedrijf gesticht zal worden,
dat, met uitsluiting van anderen, de verzorging van de
omroep ter hand zal nemen, zullen van het ogenblik af,
dat dit bedrijf zijn taak zal aanvangen, de omroep-
organisaties ophouden te functionneren. Tot zolang zal
de omroep door de organisaties verzorgd blijven.

De taak van de omroepbladen
Besloten is, dat de radio-tijdschriften, die tot nu toe
bestonden, zullen kunnen blijven bestaan. 'Door „De
Radiogids" te lezen, zal men dus de stem van de Arbei-
dersomroep kunnen blijven beluisteren.
Niemand weet, welk een hoge vlucht de radio-omroep
in Nederland door zijn nieuwe organisatie zal kunnen
nemen.
Vast staat echter, dat het omroepblad daarbij een be-
langrijke rol te vervullen krijgt. Het zal de schakel zijn
tussen de luisteraars en het nieuwe Staatsbedrijf. Het
zal de tolk zijn yan wat er leeft onder de luisteraars en
het zal hun tevens een gids zijn op de nieuwe wegen, die
de Nederlandse omroep zal inslaan. Door zijn lage prijs
van 10 cent per week is deze gids, „De Radiogids", thans
binnen het bereik van alle luisteraars. Bovendien zal
voor de voormalige leden van de V.A.R.A. „De Radiogids"
tevens het middel zijn, de onderlinge band te bewaren.
Aarzelt dus niet, doch geeft U thans op als abonné op
„De Radiogids" U ontvangt dan wekelijks een prachtig
geïllustreerd blad, dat door de volledige programma's
— ook vóór de centrales — de boeiende lectuur op allerlei
gebied, met vrouwen- en kinderrubriek, sport, feuilleton
van Piet Bakker, enz. enz. aan de spits gaat van de
Nederlandse omroepbladen.
Is „De Radiogids" een onbekende voor U, vraagt dan op
onderstaand formulier een proefnummer aan.

Administratie „De Radiogids".

FORMULIER WEEKBLAD „DE RADIOGIDS'
Ondergetekende: ,

Adres: No. Woonplaats:
rerzoelct gratis proefnummer van „De Radiogids"
geeft zich hierbij pp als abonné a 10 et per week// 1.30 per kwartaal
(doorhalen wat niet gewenst wordt)
Dit formulier s.v.p. in open enveloppe — gefrankeerd met H cent —
toezenden aan de Administratie van „De Radiogids", Hekelveld 15,
Amsterdam-C.


