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Ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden konden
in de afgelopen weciv een tweetal maatregelen
worden afgekondigd, die voor het onderwijs aan

het volkskind van het grootste belang zijn: de verlaging
van de leerlingenschaal en de tewerkstelling van 2000
jonge leerkrachten. Over beide onderwerpen willen wij
een enkel woord zeggen. De leerlingenschaal is in het
verleden een aangelegenheid geweest, waarover in het
parlement en daarbuiten veelvuldig slag werd geleverd.
Men vertelt zelfs, dat een goed willend onderwijs*
minister in de raad der regeerders tranen schreide,
omdat zijn pleidooi om aan de veel te grote klassen
een einde te maken, afstuitte op de onverbiddelijke
weigering van den bewindsman van financiën, die ver»
klaarde, de hiervoor benodigde geldmiddelen niet te
kunnen vinden. Zo bleven de overbezette klassen
bestaan, tot schade van het volksonderwijs.
Even hardnekkig handhaafde zich de werkloosheid
onder de jonge onderwijskrachten en onze nationale
schande: de onderbetaalde kwekelingen met acte. Ook
op dit gebied zal thans een verbetering intreden door
de tewerkstelling van 2000 jonge onderwijzers en onder»
wijzeressen, die nu als volwaardige krachten zullen
•worden bezoldigd. Helaas is de werkloosheid in onder»
wijskringen dermate groot, dat een op zichzelf toch in»
grijpende maatregel als thans getroffen wordt, nog bij*
lange niet toereikend is om dit euvel geheel of groten»
deels weg te nemen. Desniettemin brengt deze arbeids»
verruiming voor een flink aantal onderwijskrachten een
gunstige keer in hun levenspositie, terwijl het cijfer van
2000 nog geleidelijk aan met 650 zal stijgen.
Bovendien kon Prof. Van Dam in zijn radio»rede in uit»
zicht stellen, dat over twe£ jaar meer dan 4000 nieuwe
krachten een plaats als onderwijzer zullen vinden, waar*
mede dan tevens de kwekeling met acte uit de school
zal verdwijnen. Hetgeen waarlijk wel een gelukwens
waard is.
De financiering van een en ander zal geschieden door
een korting van 40 pet. op de salarissen der onder»
wijzersskloosterlingen. Nu kan men natuurlijk zeggen,
dat het aan iederen werknemer vrij staat zijn geld te
besteden op de wijze, die hem goeddunkt, zolang hij
hierdoor de gemeenschap niet schaadt. In het algemeen
is dit zelfs een zeer gezonde stelregel, w.aarop weinig of
niets valt af té dingen, Deze regel gaat intussen slechts
op, waar het individuele gevallen betreft. Anders komt
de figuur echter te liggen, indien een bepaalde groep
haar inkomsten aanwendt op een wijze, die van de norm
in sterke mate afwijkt. Dit nu is met de onderwijzers»
kloosterlingen het geval. Deze categorie werkkrachten
schenkt het genoten salaris practisch aan de katholieke
kerk, die de betrokkenen daarvoor de onmisbare levens*
verzorging biedt en het grote overschot eenvoudig als
een stuk subsidie uit de staatskas in de zak steekt.
Hier ontleent de gemeenschap het recht van ingrijpen
aan de omstandigheid, dat de betrokkenen, in strijd
met de maatschappelijke zeden, hun inkomsten niet
voor eigen onderhoud gebruiken, maar aan een bepaalde
instelling ten» goede doen komen. Men kan ten deze van
een georganiseerde inbreuk op de normale arbeidsver*
houding spreken en daartegenover heeft de gemeenschap

vetk

uiteraard het recht een gedragslijn te plaatsen, die aan
deze bijzondere groep een bijzondere bejegening doet
wedervaren. Zoals, op wat kleinere schaal de vrijgezel
en het kleine gezin reeds zwaarder werden belast dan
de kinderrijke gezinnen. Voor deze laatste maatregel
heeft men in katholieke kring altijd levendig gepleit.
Wat thans ten aanzien van de onderwijzers*klooster*
lingen geschiedt, is in feite slechts een doortrekking
van deze lijn.

als ook tot het bereiken van een veel omvangrijker
arbeidsresultaat kan leiden.
Om al deze redenen raadt de secretaris van de Middel*
burgse Bestuurdersbond, wiens betoog wij hier in
samenvatting weergeven, de leden van het N.V.V. aan
om „Vreugde en Arbeid" een eerlijke kans te bieden,
opdat niet, door vooroordeel, een poging om aan de
arbeiders ontwikkeling en ontspanning te brengen, op
veel grotere schaal dan ooit tevoren, aan nutteloze
belemmeringen bloot gesteld worde.

De secretaris van de Middelburgse Bestuurdersbond
heeft ons een uitvoerig schrijven gezonden, waarin hij
voor een betere waardering van „Vreugde en Arbeid"
pleit. Het is hem niet ontgaan, dat er mensen zijn, die
voor deze nieuwe instelling weinig gevoelen. Waarom
eigenlijk? De voornaamste reden schijnt wel te liggen
in de gelijkenis met de „Kraft durch Freude"*beweging
in Duitsland. Dit nu acht onze briefschrijver een onjuist
argument. Evenals men in de kringen der moderne
arbeidersbeweging reeds lang vóór de 10e Mei inzag,
dat het nationaal*socialistische Duitsland op economisch
gebied voorzieningen had getroffen, die elders navolging
verdienden zo is er inderdaad alles voor te zeggen om
ook de culturele prestaties onzer Oosterburen aan een
onbevangen beschouwing te onderwerpen. Wie dit
laatste onderneemt zal onvermijdelijk tot de ervaring
komen, dat „Kraft durch Freude" voor de culturele
verheffing van den arbeider belangrijke resultaten heeft
bereikt, die, bij een andere organisatievorm, zeker niet
zo gemakkelijk te verkrijgen zouden zijn geweest.
Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat wij hier in Neder*
land in een klakkeloze navolging zouden moeten ver*
vallen. Ieder volk heeft nu eenmaal zijn eigen verleden,
zijn eigen aard e,n zijn eigen mogelijkheden. Zo zal ook
„Vreugde en Arbeid" moeten aansluiten bij het natio»
naai gegevene en op deze grondslag een eigen schepping
dienen te stichten. Daarbij kan men van Duitse erva*
ringen ongetwijfeld heel wat leren, maar men zal ook
tegelijkertijd kunnen putten uit hetgeen in het verleden
hier te lande op het gebied van arbeidersontwikkeling
werd tot stand gebracht. Terwijl men, aldus het nieuwe
met het oude verbindende, aan het geheel een eigen,
in, de Nederlandse volksziel wortelend karakter zal
hebben te verlenen.
Onze Middelburgse briefschrijver herinnert er overigens
terecht aan, dat ook voorheen cursussen en ontspan*
ningsavonden werden gegeven. Daarbij werkten echter
niet zelden verschillende instellingen langs en door
elkaar heen. Thans wordt dit alles gecentraliseerd en
onder één overkapping gebracht, met een veel wijdere
spanruimte, hetgeen tot besparing van tijd en energie,

Over een geheel ander onderwerp schrijft ons een lezer,
die nogal eens vaak in de trein zit. Het heeft hem
getroffen, dat de; gesprekken in het spoorwegcompar*
timent vaak van een wel heel onbenullig karakter zijn.
Men praat over de verduistering, over de problemen
der thee*rantsoenering, over de slechte wol, over kleine
hamsterijen, kortom over de veelal toch heel geringe
ongemakken des levens, waaraan mensen met een
behoorlijk inkomen in Nederland op de huidige dag
zijn bloot gesteld. Het is soms bepaald komisch te zien
hoe eerzame en gevestigde burgers zich tot bijkans
revolutionnaire taal laten verleiden, enig en alleen door
het feit, dat aan één van hun dierbare levensgewoontetjes
wordt geraakt.
De lichte spot hierover, waartoe men aanvankelijk
is geneigd, slaat echter dra in ergernis om, indien men
zich er rekenschap van geeft, dat dezelfde mensen van
dit miezerig gekanker zich fabelachtig goede vader»
landers wanen, omdat zij aan deze kleinburgerlijke
benepenheid, een strikte afwijzing paren van iedere
maatschappelijke vernieuwing in deze tijd.
Het is inderdaad een vreemd soort vaderlandsliefde, die
hier tot uiting komt. Werkelijk nationaal gevoel
betekent terugzetting van het eigen Ik ten bate van het
Wij, bereidheid tot persoonlijk offer in het belang van
de gemeenschap, waarmede wij in dagelijkse lotsver»
bondenheid leven. Alleen wie hiernaar streeft kan zich
met recht op nationale zin beroemen. Niet echter .de
kankerende en roddelende spitsburgers, die nooit in hun
leven een sociale knobbel vertoonden, maar thans de
gangmakers zijn van het kwade gerucht.
Men versta ons wel. Aan allen, die zich in deze tijd
afzijdig houden, kan men niet een a«sociaal verleden
ten laste leggen. Dat ware een belachelijke beschuldiging.
Maar het staat wel zó, dat negen tiende van de plot*
seling nationaal bevlogenen, in sociaal opzicht, op een
staat van onverschilligheid kunnen bogen, die hen geen
recht tot spreken, doch veeleer een plicht tot zwijgen
verleent. De vaderlandsliefde van deze dames en heren
is aartsconservatisme in Zondagskledij.
Wij hebben er prijs op gesteld dit eens rondweg te
zeggen. Want nog te velen laten zich door deze klein»
burgerlijke kankerpitten om de tuin leiden. Wie echter
uit zijn doppen kijkt, en zich rekenschap geeft van het
maatschappelijk gebeuren, die zal geen grote moeite
hebben om schijn en wezen van elkaar te onderscheiden.
Want óók hier is de schijn al heel doorzichtig.

GASTVRIJ A A N B O D
B ij een kortelings in Utrecht gehouden „Richtfest", waaraan werd deel-

genomen door allen, die aan een plaatselijk bouwwerk hadden mede-
gewerkt, heeft dé gewestelijke „Beauftragte" van den Rijkscommissaris

er op gewezen, hoe merkwaardig het eigenlijk was, dat, op een tijdstip,
waarop de staatsleidingen van het Nederlandse en Duitse volk nog met
elkaar in oorlog verkeren, toch reeds zulk een echt menselijk en kameraad-
schappelijk samenzijn kon plaats vinden. Dit. verschijnsel staat niet op
zichzelf. In het algemeen kan worden vastgesteld, dat, bij alle vastberaden-
heid, waarmede de strijd over en weer wordt gevoerd, toch de verblinde
haat ontbreekt, die vroegere oorlogen placht te beheersen. Aan Duitse zijde
kan men in dit verband zelfs van een welbewust systeem spreken. De
gehele oorlogvoering is er op ingesteld om, zodra bepaalde militaire onont-
komelijkheden achter de rug zijn, een pacificatie-arbeid te doen aanvangen,
die de grondslagen moet leggen voor de vestiging ener op onderlinge
samenwerking gebaseerde nieuwe Europese ordening.
In deze opvatting geldt de oorlog als een onvermijdelijk kwaad, dat moest
worden doorleden om de voorwaarden te scheppen voor een herordend
Europa. Vandaar, dat men van Duitse zijde, aanstonds na het staken der
vijandelijkheden hier te lande, allerhand pogingen heeft ondernomen om
een wederzijdse -toenadering te bewerkstelligen. Het woord van den Rijks-
commissaris, dat hij en zijn medewerkers hier niet gekomen waren met de
gebalde vuist, doch met de uitgestrekte hand legde van deze gezindheid
een onomwonden getuigenis af en ook de uitzending van ettelijke duizende
Rotterdamse kinderen naar de Oostmark paste geheel in deze gedachten-

Thans ontmoeten wij een- nieuw blijk van dit streven in het aanbod om
gedurende het komende voorjaar en de zomer een groot aantal rust
behoevende moeders en kinderen uit Nederland in de prachtig gelegen
ontspanningsoorden van de afdeling „Volkswohlfart" van de N.S.D.A.R.
op te nemen. Het aanbod geldt zowel voor in Nederland woonachtige
Duitse als Nederlandse moeders en kinderen.
Wat de Nederlandse belanghebbenden betreft, heeft men het N.V.V.
ingeschakeld als het met de voorbereiding van een en ander belast orgaan.
Dit betekent, dat vrouwen en kinderen van leden der bij het N.V.V. aan-
gesloten organisaties straks kosteloos vier a zes weken achtereen gast-
vrijheid zullen genieten in prachtige landstreken en prettige tehuizen. Ook
buiten het organisatieverband van het N.V.V. staande gezinnen kunnen

Foto voorpagina „Arbeid": De aapjeskoetsier herleeft. (Zie ook onze reportage over dit

in dit voorrecht delen, maar dan is een kleine vergoeding verschuldigd.
Natuurlijk is het nodig, dat zekere grenzen worden getrokken. In aan-
merking komen slechts.zwakke kinderen, die een byitenverblijf van node
hebben en moeders, voor wie het eveneens gewenst wordt geoordeeld, dat
zij voor enige tijd aan het ingespannen gezinsleven worden onttrokken,
ten einde in een rustige omgeving gelegenheid te vinden weer op hun
verhaal te komen.

' Aan een dergelijke onderneming zit uiteraard heel wat vast. In de meeste
gezinnen kan de' moeder eigenlijk helemaal niet worden gemist. Op zich-
zelf is dit een ongezonde toestand. Ieder heeft wel eens rust en ont-
spanning nodig en dit geldt ook voor moeder de vrouw. Niettemin is het
een feit, dat, zodra de moeder door ziekte wordt gedwongen er het bijltje
bij neer te leggen, de dingen in het gezin onmiddellijk scheef plegen te
g&an. Deze gedachte op zichzelf is reeds voldoende om een buitenverblijf
van één a anderhalve maand een onbereikbaar ideaal te doen schijnen.
Daarom heeft het N.V.V. besloten ook aan dit punt alle aandacht te
schenken. Er zal, tijdens de afwezigheid der moeders, gezorgd worden voor
dt nodige vervangende arbeidskracht. Als het kan door de inschakeling
van buren of familie, als het moet door de aanwijzing van betaalde hulp-
krachten. Zijn er in het gezin heel jonge kinderen aanwezig, die bijzondere
zorg van nodig hebben, dan zullen deze hier te lande in een tehuis van
de N.S-V. worden opgenomen.
Kortom, alles zal geschieden om aan de rust behoevende moeders het
rustgevende gevoel te schenken, dat zij veilig van huis kunnen gaan, omdat
de achterblijvenden eveneens welverzorgd zijn. Natuurlijk zullen de in
aanmerking komende moeders hunnerzijds ook medewerking moeten
verlenen en wel in dier voege, dat zij metterdaad over denkbeeldige
bezwaren weten heen te stappen. Elke goede vrouw is nu eenmaal aan
haar gezinskring gehecht, maar men mag dit op zichzelf zeker eerbied-
waardige gevoel niet te ver drijven. Per slot van rekening bewijzen de
vrouwen, die deze gelegenheid tot rust en ontspanning aangrijpen, hier-
mede niet alleen zichzelf, maar ook hun gezin een dienst doordat zij straks
met frisse krachten en beter toegerust voor hun zware taak zullen terug-
keren.
Men begrijpe overigens wel, dat het hier niet om de uitzending van zieken
gaat. De bedoeling is alleen om de rust behoevende moeders eens uit de
overbelaste arbeidspractijk van iedere dag weg te halen en ook om aan
het zwakke kind een versterkend buitenverblijf te verschaffen.
Ziedaar wat er voor heden van dit royale aanbod te zeggen valt. Wij stellen
ons voor weldra meer nadere bijzonderheden te kunnen mededelen.
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E en paar weken geleden hebben wij in
dit blad een beroep gedaan op onze

lezers, die er in hun vrije tijd bijzondere
liefhebberijen op na houden, om daar*
over eens het een en ander te vertellen.
Dit beroep heeft in ruime mate weer»
klank gevonden en bezorgde ons een
stapel brieven uit aüe delen van het
land. De briefschrijvers hebben inmid»
dels stuk voor stuk antwoord ontvangen
op hetgeen zij ons toevertrouwden. Het
is echter duidelijk, dat wij het onder»
werp hebben aangevat met een ander
Oogmerk dan om een persoonlijke brief»
wisseling tussen redactie en lezerskring
uit te lokken, hoe belangwekkend en
verkwikkend deze correspondentie ove>
rigens ook voor ons was. De wijze,
Waarop de mens zijn vrije tijd besteedt
en de mogelijkheden tot zelfontplooiing,
die hem daarbij worden geboden, vor»
men echter een maatschappelijk vraag»
stuk van grote, algemene betekenis.
Derhalve had het onderzoek, dat wij in»
stelden, vooral ten doel bouwstoffen te
vergaren voor een publieke bespreking
van dit onderwerp.
In één van de brieven, die wij ontvin»
gen, trof ons de opmerking, dat de mens
in zijn vrije tijd bij voorkeur het werk
verricht, dat hij zich gaarne als levens»
taak had gekozen. Dit gaat zeker niet
voor alle gevallen op, maar toch steekt
er veel waars in. De werkelijkheid
brengt helaas met zich mede, dat een
groot aantal lieden terecht komt in
andere beroepen dan waarheen hun aan»
leg neigt. In de vrije tijd vinden zij dan
Üe arbeidsvreugde, die het leven hun
onthield. Nu zal het wel nooit zo wor»
den, dat een ieder in de wereld de werk»
kring vindt, waartoe hij zich het meest
geroepen voelt. Het behoefteselement
stelt nu eenmaal zijn eisen en ook komt
het niet zelden voor, dat een algemeen
gevoel van levensvermoeidheid — veelal
het gevolg van op verschillend gebied
ondervonden en niet voldoende ver»
werkte teleurstellingen — zich uit in
een tegenzin tegen het handwerk, dat

1 Talrijke arbeiders teke-
nen en schilderen.

2 De volkstuinder aan het
werk.

3 Ook de radio-techniek
heelt velen geboeid.

4 Postzegels oefenen een
geheimzinnige bekoring.

5 Op de fiets naar buiten!
6 De knutselaar.

(Foto's: „Arbeid")

men verricht en de waan, dat men ge»
lukkiger zou zijn geweest, indien men
op ander gebied zijn bestaan had ge»
vonden. Een zekere hoeveelheid van
onvoldaanheid van dit soort zal er altijd,
ook in de best georganiseerde maat»
schappij, blijven. Maar dit neemt niet
weg, dat er, bij doorvoering ener gron»
dige, maatschappelijke ordening en bij
het doelbewust leiding geven aan de
beroepskeuze, nog heel wat goeds kan
worden verricht, wat betreft het bevor»
deren, dat de mens, zoveel mogelijk,
terecht komt in een beroep, dat bij zijn
natuurlijke aanleg past. Wanneer wij
zien, wat tal van arbeiders op uiteen»

De mens

lopend gebied en doorgaans zonder
enige opleiding te hebben genoten, in
hun vrije tijd presteren, dan ligt hierin
een aanwijzing, dat onder de huidige
bedeling heel wat menselijke vermogens,
waarvan ook de samenleving in ruimere
zin had kunnen profiteren, niet vol»
doende tot hun recht komen.

mm

in zijn
• • > mmvrije tijd

Maar er is nog iets anders. Het ligt voor
de hand, dat ieder in zijn vrije tijd bij
voorkeur datgene moet doen, waarin hij
het meeste behagen schept. Dit is reeds
daarom gewenst, wijl hierin een voor»
waarde ligt voor het verkrijgen van een
ontspanning, die nieuwe arbeidskracht
schept. Vooropgesteld natuurlijk, dat
men zijn ledige uren op een behoorlijke
wijze benut. Toch liggen hier nog wel
enkele problemen, die een nadere be»
schouwing verdienen. Daar is, in de
eerste plaats het vraagstuk van den
man, die zijn vrije tijd zonder meer ver»
lummelt. „Dat moet ieder voor zichzelf
weten", kan men zeggen. Ja en neen l
Ja, omdat wij niet gaarne zouden zien,
dat het vrijheidselement hier werd aan»
getast. Neen, omdat een goede besteding
van de vrije tijd toch ook een gezins» en
gemeenschapsbelang vertegenwoordigt,
terwijl het individu zelf daarbij tevens
gebaat is. Het grote probleem is in dit
verband de vraag hoe men, zonder aan»
tasting van iemands persoonlijke voor»
keuren, toch een zodanige besteding van
de vrije tijd kan bevorderen, als in over»
eenstemming is met het algemeen wel»

zijn. Wat wij hier verkondigen is vol»
strekt geen nieuwlichterij. Reeds tegen
het einde der vorige eeuw, toen in
menig geval de arbeider nog uit de
kroeg moest worden gehaald, heeft men
begrepen, dat het bevorderen van be»
langstelling voor een goede besteding
van de vrije tijd, een sociaal belang van
de eerste orde vertegenwoordigt. Op
verschillende gebieden bloeide ter zake
dan ook een krachtig initiatief op en
menigeen vond in de propaganda voor
enig maatschappelijk ideaal een prachtig
arbeidsveld, dat hij in ledige uren te
ontginnen wist. Toch valt hier nog heel
veel te doen. Te velen gaan onverschii»
lig aan het maatschappelijk gebeuren
voorbij, opgesloten als zij nu eenmaal
zijn in hun al te kleine levenskring.
Deze op te wekken uit hun geestelijke
winterslaap, hen in te schakelen in de
stroom van de tijd en tot waarlijk
levende gemeenschapsmensen te maken
— ziedaar een taak, die, door een doel»
bewuste zorg op het gebied van de be»
steding van de vrije tijd, kan worden
aangevat.
Daarmede is de taak evenwel niet ui t»
geput. Want ook degenen, die hun vrije
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Een boek voor U?

Het is maar goed, dat de wiskunde
slechts aan een gering deel van het

Nederlandse volk wordt onderwezen.
Wij schrijven dit niet uit geringschatting
voor een bron van kennis, die men wel
eens „de koningin der wetenschappen"
pleegt te noemen, maar op grond van
het feit, dat zovele leerlingen der mid»
delbare scholen, mitsgaders hun ouders,
om zo te zeggen onder de wiskunde ge»
bukt gaan. Toen koning Ptolemaeus
Philadelphus aan den Grieksen wiskun»
dige Euclides verzocht hem een „gemak*
kelijke" manier aan de hand te doen
om de wiskunde te leren, luidde het
antwoord van den groten kenner:
„Naar de wiskunde voert geen aparte
weg voor koningen". Dat was een
weinig bemoedigend bescheid, niet
alleen voor koning Ptolemaeus, maar
ook voor de vele duizenden na hem, die
de wiskunde steeds als een ondoordring»
baar woud beschouwden, waarin zij
zich noodgedrongen en ten koste van
veel zweets kleine paadjes wisten te
hakken, zonder enig uitzicht de gehei»
menissen van dit machtig struweel ooit
te leren kennen en doorgronden.
Toch moet men hier wel onderscheiden.
Want tussen de voor velen zo onaan»
trekkelijke manier, waarop de wiskunde
in de scholen (voor een deel waarschijn*
lijk vanwege de examen=eisen) wordt
onderwezen en de aparte koningswegen,
waarvan Euclides het bestaan ontkende,
liggen een groot aantal andere mogelijk»
heden. De wiskunde is namelijk wel
degelijk op een onderhoudende en tot
de verbeelding sprekende wijze te on*
derrichten, op voorwaarde, dat de
paedagoog een man met fantasie is en
hij bovendien niet aan leerprogramma's
wordt gebonden.
Het mag dan ook met voldoening wor»
den vastgesteld, dat tegenwoordig vers
schillende boekwerken op de markt
zijn, welke beogen bij het grote publiek
de afschuw voor en de miskenning van
de wiskunde weg te nemen door den
lezer op een bevattelijke en tot verstand
en gemoed sprekende wijze deze tover»
tuin binnen te leiden. De betekenis van
die voorlichtingsarbeid mag niet worden

onderschat. De wiskunde neemt name»
lijk een geweldig grote plaats in ons
maatschappelijk bestel in. Zij is de
grondpijler van de scheppende fcrbeid
der techniek, maar werkt tegelijk ook
bevruchtend op het wijsgerig denken.
Wie zich wat dieper rekenschap wil
geven van het hoe en waarom der din»
gen, kan dan ook aan de wiskunde niet
voorbijgaan. Tot voor kort was het ech»
ter uitermate moeilijk voor degenen, die
nooit een inrichting van middelbaar of
voorbereidend hoger onderwijs hadden
bezocht, om in deze tak van wetenschap
door te dringen, terwijl velen, die in hun
schooljaren wel met wiskunde geplaagd
werden, daarvan zo weinig hebben op»
gestoken, dat zij hiervan voor hun ver»
dere leven bitter weinig met zich mee
plegen te dragen.
Maar nu is de tovertuin toch voor al
dezulken werkelijk ontsloten. Alexander
Niklitschek schreef een boek, dat hij
„De tovertuin der wiskunde" noemde.
Het werd in het Nederlands vertaald
door J. C. Alders, bij W. J. Thieme &
Co. uitgegeven en beleefde reeds zijn
derde druk. Wel een bewijs, dat het
boek in een dringende behoefte voorziet.
Deze uitgave vindt een tegenhanger in
„Van 1X1 naar integraal", geschreven
door Egmont Colerus, voor Nederland
bewerkt door dr. J. A. A. Verlinden en
uitgegeven bij „De Gemeenschap" te
Bilthoven. Van dit boek ligt reeds de
vierde druk op tafel. Wanneer men
weet, dat deze drukken vrij snel op
elkaar gevolgd zijn, dan is het duidelijk,
dat hiermede in een vrij dringende be»
hoefte wordt voorzien. De wiskunde
wordt blijkbaar minder verafschuwd
dan men wel meent en het komt slechts
op de juiste gidsen aan, die het ver»
mogen bezitten de nodige belangstelling
te wekken.
Wij noemden dit een verheugend teken,
dat wel even onder de aandacht van den
boekbelusten lezer mocht worden ge»
bracht. Licht, dat het voorbeeld der»
genen, die zich door Niklitschek of door
Colerus op onderhoudende en bevatte»
lijke wijze de wonderen der wiskunde
lieten binnenleiden, navolging wekt bij

Vervolg: De mens in zijn vrije tijd

tijd op een alleszins aantrekkelijke wijze
productief weten te maken, zouden vaak
zeer gebaat zijn, indien zij bij hun
streven wat hulp en leiding konden ont»
vangen. Wij hebben bij ons onderzoek
menig natuurlijk teken» en schildertalent
ontmoet, dat slechts op steun van buiten
wachtte om tot een veel rijkere ont»
plooiing te kunnen geraken. En zo is
het op zo menig gebied.
Samenvattend kan men eigenlijk zeggen,
dat hier in hoofdzaak een tweeledige
taak ligt. Het prikkelen van de belang»
stelling voor een goede besteding van
de vrije tijd, met name in de brede
kringen, waar het ter zake nogal eens
sloom toegaat en het bevorderen van
hulpbetoon aan degenen, die nu met
veel ijver een eigen weg zoeken, maar
hierbij op grote moeilijkheden stuiten,
omdat het hun aan de onontbeerlijke
leiding ontbreekt. Hier ligt inderdaad
een groot sociaal werk, dat veel inspan»
ning zal vereisen, maar toch ook in deze
tijd zonder bezwaar kan worden aan»
gevat. Eigenlijk is dit een taak, die
voor een organisatie als „Vreugde en
Arbeid" als geknipt lijkt.
Keulen en Aken zijn niet op één dag
gebouwd. Een probleem als dit vindt
evenmin zo op slag een goede oplossing.
De aanvatting er van vereist studie en
voorbereiding, goed begrip bij de arbei»
ders en een sterk sociaal willen bij de
leiders, die het ondernemen. Het is
echter de moeite waard het aan te pak»
ken, omdat hierbij grote belangen in
het geding zijn en de som van het men»
selijk geluk er door kan worden ver»
groot. De mens, die in zijn vrije tijd
werkelijk „bevrijding" en ontplooiing
vindt, ziet zijn leven overstraald met
een vreugdevolle glans, die aan heel zijn
bestaan, hoe moeizaam dit overigens

ook moge zijn, een zekere luister ver»
leent. Misschien nergens is het begrip
vreugde én arbeid zozeer op zijn plaats
als juist hier.
Uit onze lezerskring is de suggestie ge»
opperd om eens een tentoonstelling te
organiseren van hetgeen mensen in hun
vrije tijd presteren. Indien daarbij, naast
het bijeenbrengen van interessante werk»
stukken, ook aanschouwelijk wordt
voorgesteld, wat een goede besteding
van de vrije tijd voor maatschappij en
eenling kan betekenen, dan geloven wij,
dat van zulk een expositie een gewei»
dige propagandistische kracht zal uit»
gaan en dat zij een goede grondslag
zou vormen voor een algehele samen»
vatting van de vraagstukken, die in dit
kader om oplossing vragen.
Ziedaar, hetgeen ons onderzoek in* de
lezerskring van „Arbeid" ons aan con»
structieve denkbeelden in de pen geeft.
Enkele bijzondere vormen van vrije»
tijdsbesteding publiceerden wij reeds. De
timmerman, die zichzelf houten beelden
leerde snijden, zijn vakgenoot, die zich
naam verwierf als kundig vioolbouwer,
de machinist, die zich op de astronomie
toelegde. Daarnaast vernamen wij uiter»
aard nog van een groot aantal mensen,
die met evenveel ijver zich geven aan
arbeid, waarvan de resultaten minder
tot de verbeelding spreken, ofschoon zij
toch treffen door de ernst, de toe»
wijding en soms ook het talent van deze
werkers. Wij stellen ons voor ook enkele
blijken hiervan onder de aandacht van
onze lezers te brengen. Voor vandaag
laten wij het echter bij een algemene
behandeling van het onderwerp.
Want hoe boeiend ook de persoonlijke
gevallen elk op zichzelf mogen zijn, de
grote lijnen van het probleem mogen
door een beschouwing daarvan niet wor»
den verbrokkeld. Er moeten spijkers met
koppen worden geslagen.

anderen, voor wie het bestaan van deze
mogelijkheden nog niet bekend was.
Vraagt men ons, aan welken van de
beide schrijvers wij de voorkeur geven,
dan moeten wij het antwoord schuldig
blijven. Dat is namelijk voor een be»
langrijk deel een kwestie van persoon»
lijke smaak en hier moet de lezer zelf
zijn keuze weten te doen. Slechts dit:
terwijl Colerus alleen tot de integraal
gaat, waagt Niklitschek zich nog een
heel stuk verder. Ja, hij deinst zelfs niet
terug voor de moeilijkheden der vierde
dimensie, de theorie, die, naast de ons
bekende drie afmetingen lengte, breedte
en hoogte, nog het bestaan van een
vierde afmeting (mogelijkerwijs zijn het
er nog wel meer) aanneemt, hetgeen
uiteraard tot een radicale hervorming
van ons wereldbeeld en van ons inzicht
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in tal van verschijnselen moet voeren.
Het volgen van den schrijver op dit ge»
bied vergt weliswaar een zekere dosis
gezonde hersengymnastiek, maar voor
menigeen is dit een heel nuttige bezig»
heid. In elk geval leidt het doordringen
op deze te weinig betreden velden van
het menselijk .denken, tot het slopen van
heel wat misplaatste zelfverzekerdheid^
en tot het winnen van het inzicht, dat
wij. met al onze wetenschap, nog slechts
een zeer kleine tip hebben opgelicht
van de talloze raadselen, die zich tussen
hemel en aarde bevinden.

Een les in bescheidenheid, waarmede wij
allen op onze beurt ons voordeel kun»
nen doen, omdat haar aanvaarding de
voorwaarde vormt voor het winnen van
een dieper levensbesef.

[Kunst } en Koninéen

D e Europese geschiedenis vermeldt
heel wat namen van grote en kleine

vorsten, die zich er gaarne op lieten
voorstaan, beschermers van de kunst te
zijn. Of zij daarom ook werkelijk altijd
zo kunstgevoelig,, waren? Er schijnt geen
reden om aan te nemen, dat de kunst»
gevoeligheid door adellijke afkomst en
stoffelijk bezit in gunstige zin wordt be*
invloed. In elk geval zijn er bij herhaling
onkunstzinnige monarchen geweest, al
plegen niet alle geschiedenisboeken daar»
op de nadruk te leggen.
De uit Nederland afkomstige impre»
sario Jos. J. Schürmann, die met be»
roemdheden als de zangeres Adelina
Patti, de actrice Eleonora Duse en de
danseres Isadora Duncan de wereld
bereisde en zich tenslotte in Parijs ves»
tigde, heeft ook met kunstzinnige en
onkunstzinnige monarchen vreemde er»
varingen opgedaan.
Zo vertelt hij, dat koning Luiz I van
Portugal, die in 1889 overleed, hem „als
muziekkenner" ten paleize nodigde in
Lissabon. Het bleek, dat de koning meer
muziekliefhebber (althans liefhebber van
zijn eigen muziek) dan muziekkènner
was. Want hij begon den impresario te
vergasten op eigenhandig voortgebrachte
violoncel»klanken, die allerminst geschikt
waren om het gevoelige oor te strelen.
Bovendien wist hij niet van ophouden.
Toen het jammerlijke gekras een uur
achtereen geduurd had, vroeg de mo»
narch:
„Nu, wat zegt u ervan?"
„Sire", antwoordde de impresario met
goed=gespeelde geestdrift, maar zonder
toch in de strikte zin van het woord
de waarheid geweld aan te doen, „als u
niet al de koning van Portugal was, zou
ik u engageren als de koning onder de
cellisten!"
Schürmann vertelt er nog bij, dat hij het
officiers»kruis van de koninklijke huis»
orde ontving. Maar in de concertzaal is
Luiz I nooit verschenen.
Een niet minder verrassend geval heeft
tsaar Alexander III tot hoofdpersoon. De

hofintendant had den impresario van
een reeks gastvoorstellingen medege»
deeld, dat de tsaar en de tsarina uit
oogmerken van representatie op een der
avonden tegenwoordig zouden zijn. Om
kwart over acht zou de voorstelling
beginnen en om kwart vóór acht wachtte
de leider van het toneelgezelschap al
zenuwachtig in de vestibule van de
schouwburg. Het werd acht uur, half
negen, negen uur. Men had het publiek
al een paar keer om geduld verzocht.
Maar de tsaar verscheen niet. Eindelijk,
om tien minuten voor half tien, reed zijn
rijtuig voor.
„Bent u de impresario?" vroeg Alex»
ander. „Wel, hoever bent u met het
stuk?"
„Wij moeten nog beginnen", stamelde
de impresario. „Wij hebben op uwe
majesteit gewacht... ."
„Daar heb je verkeerd aan gedaan, beste
vriend", oordeelde de tsaar. „Zó ple»
zierig vind ik het niet. En zorg nu maar,
dat het gauw afloopt!"
Een geheel ander getuigenis geeft de
geschiedenis van de kunst«waardenng
van Frans I, in wiens dienst de grote
Italiaanse schilder, beeldhouwer en
bouwmeester Leonardo da Vinci zijn
laatste jaren doorbracht.
Tijdens een verblijf in Fontainebleau
zakte de 67»jarige kunstenaar plotseling
ineen en de koning zelf achtte het
niet beneden zich, den stervende in / ü n
armen op te vangen. Maar wat ons thans,
een daad van eenvoudige menselijkheid
schijnt, was het niet in de ogen van de
adel van het zestiende»eeuwse Frankrijk
De edellieden trokken verachtelijk hun
neus op, dat een koning een „gewonen"
schilder persoonlijk bijstond.
Op dat ogenblik heeft Frans I de histo»
rische woorden gesproken:
„Mijne heren, ik kan elke dag die mij
belieft edelen maken zoals gij zijt. Maar
God kan slechts eenmaal in de geschie»
denis der mensheid een kunstenaar
scheppen als deze, die thans in mijn
armen de geest geeft!"



als caricaturist

Van Enrico Caruso, den beroemdsten
tenor, dien de wereld ooit gekend

heeft, een aaneenschakeling van triom»
fen te verhalen, — dat is niet moeilijk.
En het is ook aantrekkelijk genoeg:
jubel en avontuur zonder eind, het
kleurige document van een legendarisch
geworden kunst. Maar wij kiezen dit»
maal eens minder vaak betreden paden,
— trachten den verafgoden zanger (die
twintig jaar na zijn dood door de gram»
mofoon nog lééft in duizenden huis»
kamers) te benaderen in drie weinig»
bekende episodes vol menselijke drama»
tiek: de wanhopige worsteling om de
roem, de angstige belevenissen in een in
puin vallende stad, het tragische einde.
Juist voor Caruso zijn die episodes de
meest kenmerkende, omdat hij nooit
teerde op een gemakkelijke roem, maar
tot het eind van zijn carrière werkte
voor zijn succes, zoals wellicht alleen de
kunstenaar het doet, die stamt uit een
gezin van arbeiders en die de arbeid
van zijn prilste jeugd als een onmisbaar
levenselement heeft leren zien.
Caruso schreef (wonderlijke uitzonde»
r'nSO géén mémoires. Maar hij deed
beter en oorspronkelijker: hij tekende
ze. Want hij was niet alleen een gevierd
zanger, — hij was ook een vaardig cari»
caturist, de gewaardeerde medewerker
van het New»Yorkse weekblad „La
Follia", dat sedert 1906 regelmatig zijn
schetsen publiceerde.
tèckijk de met rake lijnen getrokken,
kostelijke caricatuur, die Caruso uit»
"coldt als hertog van Mantua in Verdi's
°pera „Rigoletto". Hoeveel jonge zan»
gers zouden de moed gehad hebben,
zich door de teleurstellingen heen te
slaan, die tot deze mijlpaal in Caruso's
leven leidden?
Een eenvoudige, karig betaalde mon»
teur in een fabriek te Napels was zijn
vader, — een zwakke, altijd ziekelijke
vrouw zijn moeder. Van de twintig kin»
deren in dit arbeidersgezin stierven er
zeventien....
„Carusiello", zoals Enrico met een echt»
Italiaans verkleinwoord in die dagen
heette, leerde de muziek kennen in het
kerkkoor van pater Bronzetti. En zo
jong als hij was, worstelde hij met den
pater over muzikale kwesties als een
koppige prima»donna mot haar dirigent.
Tegelijkertijd legde zijn tekenleraar
Giuseppe Spasiano de basis voor de
andere kunst, die hem tot zijn laatste
dagen zou blijven boeien en bestuurde
zijn hand bij de eerste, primitieve por*
tretstudies.
Dat waren de jaren van bescheiden
geluk. Toen werd Enrico tien jaar, —
een leeftijd, waarop een arbeiderskind
in de tachtiger jaren „geld verdienen"
moest. De kleine alt»zanger van pater
Bronzetti werd metaalbewerker met een
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uurloon van twee soldo, ongeveer vijf
cent.
Hij werkte als een bezetene, in de
fabriek én thuis, waar de muziek hem
niet losliet. Toen men hem de loons»
verhoging weigerde, waarop hij meende
recht te hebben, ging hij naar een
andere fabriek.. . . waar men even
weinig betaalde. En 's avonds zong hij
nu eens bij dit, dan bij dat raam sere»
nades in de dienst van rijke Napoli»
taanse jongelieden, die één of twee lire
plachten te betalen.
Uit de jongenssalt groeide een magere
tenor, die in de zomer van 1890 langs
de caféterrassen van Napels liep en
zong, omdat hij nu eenmaal zingen
moest en niet van honger wilde sterven.
Goede zanglessen zijn duur, goede zang»
leraren niet erg welwillend voor aspi»
rantsleerlingen zonder stem. De bekende
zangpaedagoog Vergine oordeelde, dat
Caruso een stem had „als de wind, die
door een kier van het raam huilt".
Maar na veel aandringen stelde hij een
contract op, waarbij Caruso vijf en twin»
tig procent afstond van wat hij in vijf
jaar openbaar optreden zou verdienen.
De woeker»overeenkomst werd in 1899
na een proces van jaren ontbonden, toen
de zanger den leraar twintigduizend
lire had betaald. De klanklozc tenor was
een stem van zeldzame warmte ge*
worden.
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Caruso op de plan»
ken, het laatst in
Verdi's „Forza del
destino". En hij
weigerde die opera
ooit met anderen
te zingen, toen
Caruso gestorven
was.
Van Scotti's hand
bezitten wij een
beschrijving van de
schokkende bele»
venissen, die hij
met Caruso deelde
tijdens de enorme
aardbeving, die in
1906 San Fran»
cisco verwoestte.
De beide zangers
hadden de avond
van de 17e April
gezongen in Bizet's
„Carmen" en zij be»
trokken kamers in
het Palace Hotel.
In de vroege morgenuren werden zij
wakker door vallende stenen. De vloer
schoof onder hen heen en weer. Zij
probeerden licht te maken, maar de
stroom was verbroken. Zij wilden de deur
openen, maar de sleutel was verdwenen.
Wie zal ooit zeggen, hoe zij buiten
kwamen? Caruso was waanzinnig van

Caruso als Canio in ,paljas", éénmaalvastgelegd door de fotografische lens en
éénmaal door de tekenstift in zijn eigen hand.

et portrei van den bariton Antonio Scotti,
Hetekend door Caruso.

Eer het zover was, incasseerde Caruso
mislukking op mislukking. „Mignon" zou
zijn openbaar debuut worden, maar bij
de generale repetitie stuurde de dirigent
Zuccani hem naar huis, omdat hij met
zó'n tenor niet werken kon. Een paar
jaar later kreeg hij een bescheiden
plaats in een schamele opera»troep.
Slechte critieken over zijn Turiddu in
„Cavalleria Rusticana", een financiële
debacle na zijn „Faust".
Tot diezelfde „Faust" hem een paar
maanden later, na jaren van zwoegen
en ellende, opeens- het eerste succes
bracht, — vermeerderd met een „hono»
rarium" van vijf en twintig lire. Wie
kon vermoeden, dat hij, later, in 1905,
alleen aan inkomstenbelasting 153.933,70
dollar betalen zou? Na den „hertog van
Mantua", dien hij in 1895 creëerde en
dien hij ook in een caricatuur vastlegde,
bood men hem zeshonderd lire voor een
maand zingen in Caïro! Zijn fortuin was
gemaakt.
Tot de raakste portret»krabbels, die
Caruso van collega's maakte, behoort
die van den bariton Antonio Scotti.
Jaren stond Scotti als een beroemd
partner en een trouw vriend naast

angst, Scotti bleef kalm. Buiten voegde
zich de beroemde bas Plan9on bij hen,
die geen tijd gehad had, zoals gewoon»
lijk, zijn baard te verven en die nu met
een groene baard tussen de puinhopen
liep. Caruso zelf had een handdoek om»
geslagen en klemde in zijn handen het
grote portret»in«lijst van president Roo»
sevelt (Theodoor, niet Franklin!), dat
men hem als een huldeblijk geschonken
had.
Na een vechtpartij met Chinese hotel»
knechts vonden de zangers een rijtuig,
waarvan de koetsier hen voor driehon»
derd dollar een kwartier buiten de stad
wilde brengen, — naar het huis van een
kennis, dat gespaard gebleven was. Maar
Caruso weigerde die nacht tussen muren
te slapen en legde zich neer onder een
boom in de tuin. Na dagen kwamen zij
terug in New York, Caruso met een
zenuwschok en. . . . met het portret van
Ted Roosevelt
Dit alles was een dramatisch incident in
de meest succesvolle periode van Ca»
ruso's leven. Spoedig deden nieuwe
triomfen in Londen de angsten van San
Francisco vergeten. Maar hoe geheel
anders verliepen de maanden na de

Een prachtig voorbeeld van Caruso's
caricatuur-tekenkunst: zelfportret van den

zanger als hertog van Mantua in
„Rigoletto".

schokkende voorstelling van „Paljas" op
8 December 1920, die een onverwacht
einde maakten aan een kunstenaars»loop»
baan zonder weerga.
Caruso's Canio in de opera „Paljas" van
Leoncavallo behoorde tot zijn meest»
bewonderde creaties. Het was dan ook
een tot de uithoeken gevuld „Metropo»
litan", dat op de 8e December van het
jaar 1920 de grote aria aan het eind van
de eerste acte toejuichte. Weinigen be»
merkten daarbij, dat de grote zanger op
het laatste ogenblik scheen te struike»
len en dat een hoge noot op vreemde
wijze afbrak. Caruso voelde een steken»
de pijn in de linkerzij. Het werd hem
zwart voor de ogen. Machteloos viel hij
achter de coulissen neer. De in allerijl ge»
roepen arts, dr. Horowitz, meende echter,
dat er „niets bijzonders" was. Caruso
speelde verder, met hevige pijnen.
Nog beangstigender werd de volgende
voorstelling: een hoest»aanval, een zak»
doek vol bloed. En alweer zag dr. Horo»
witz „niets bijzonders": slechts een
kleine aderbloeding aan de tongwortel,
zei hij. Samen met Caruso's vrouw
reikte hij den zanger onder de voorstel»
ling van achter de coulissen.de ene zak»
doek na de andere. . . .
Zo verliepen twaalf dagen vol pijnlijke
symptomen. Het was nog altijd „niets
bijzonders". Tot Caruso's vrouw ten
einde raad een anderen arts haalde, dr.
E. M. Evans. Die constateerde: een ern»
stige, verwaarloosde borstvliesontsteking.
Een operatie was nodig, veertien dagen
later een tweede. Maanden bleef er
levensgevaar. Maar in Juni kon hij voor
herstel van krachten naar Italië reizen.
De aria uit „Martha", die hij een jon»
gen, om raad vragenden tenor in Napels
voorzong, fris en stralend als ooit, was
het laatste dat de wereld hoorde van
Caruso's kunst. Een excursie naar Onze
Lieve Vrouw van Pompei', die hij een
offerande van tienduizend lire bracht als
dank voor zijn herstel, vergde teveel
van zijn nog zwakke krachten. Een in»
eenstorting volgde. „Doro, Doro, laat mij
niet sterven!" waren zijn laatste woor»
den. Geneeskundige hulp bleek ditmaal
machteloos.
Twee documenten herinneren aan Caru»
so's Canio, „het begin van het einde":
een levendige foto en een met dikke
pennestreken neergekrabbelde caricatuur.
Wanneer wij althans zwijgen van de
zwarte, ebonieten schijf, die de nood»
lottige Paljas»aria bewaart als een on»
vergankelijk voorbeeld van Caruso's
kunst, hoezeer de opnametechniek sinds»
dien ook werd achterhaald.
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W ij wilden gaarne wat weten over de
problemen van de Volksgezondheid

in deze tijd. Twee autoriteiten waren de
aangewezenen om ons hierover in te
lichten: dr. C. van den Berg, de Direct
t eut: G ener aal, en dr. C. Banning, de Ge:
neeskundig Hoofdinspecteur van de
Volksgezondheid. Dus hadden wij hun
beiden om een onderhoud verzocht. De
heren zijn zo vriendelijk geweest, geza=
menlijk ons te ontvangen.

„Er zijn" - zo ving de Directeur*Gene*
raal het gesprek aan — „terreinen van
de Volksgezondheid, waarop, als gevolg
van de tijdsomstandigheden, zekere ge»
varen tijdelijk minder dreigen, zodat de
activiteit daar minder van zich doet
spreken, dan gewoonlijk, of waarop de
werkzaamheden, in verband met de tijds»
omstandigheden, ingeperkt zijn. En er
zijn andere gebieden, waarop bepaalde
gevaren nu erger zijn, zodat grotere
werkzaamheid geboden is.
Wat de terreinen aangaat, die ik u het
eerst noemde, eist bijvoorbeeld het alco»
holverbruik op het ogenblik minder zorg.
omdat het verbruik van sterke drank in
deze tijd zeker afnemende is. Iets derge=
lijks is het geval op een heel ander ge»
bied, namelijk dat van de vleeskeuring.
Doordat nu veel minder vlees wordt ver»
bruikt, is uiteraard ook de omvang van
de vleeskeuring verminderd, al moet ik
hierop aanstonds laten volgen, dat wij
meer dan ooit hebben te waken tegen de
gevaren, uit de clandestiene slachtingen
voortvloeiende.

Van de vleeskeuring naar de keuring
krachtens de Warenwet" — ging dr. Van
den Berg voort — „is maar een kleine
stap. De warenkeuring is nu een buiten»
gewoon belangrijke taak. Er bestaat een
groot verschil tussen de tegenwoordige
toestand en die van 1914—1918, toen
ondeugdelijke levensmiddelen en slechte
surrogaten in grote hoeveelheden onder
de bevolking werden verspreid. Door de
totstandkoming van de Warenwet, die
voor het gehele land keuringsdiensten
van waren in het leven heeft geroepen,
kunnen wij deze verschijnselen nu in
toom houden.
Maar behalve deze speciale punten zijn
er drie belangrijke zaken, die tegenwoor»
dig inzonderheid aandacht eisen. Ik be»
doel de bestrijding van acute infectie*
ziekten en die van tuberculose, benevens
de voedingskvvestie. Laat dr. Banning u
maar eens wat over de ziektenbestrijding
vertellen."

Bestrijding van acute infectieziekten
„Wel" — verklaarde de Geneeskundig
Hoofdinspecteur — „ik kan u zeggen, dat
wij ten aanzien van de acute infectie»
ziekten op het ogenblik nog zéér geluk»
kig zijn. De ondervinding heeft geleerd,
dat de typhus een typische oorlogsziekte
is. Echter zijn er absoluut geen typhus»
gevallen van enige betekenis. Dit is voor
een deel te danken aan het feit, dat on»
geveer een millioen Nederlanders, dus
een achtste deel der burgerbevolking,
tegen typhus is ingeënt. Misschien heeft
ook de korte duur van de oorlog in ons
land in dit opzicht ten goede gewerkt.
Daarbij komt, dat ons leger geïmmuni*
seerd was. Er bestaat nu een verorde»
ning, krachtens welke de Inspecteur van
de Volksgezondheid een gebied kan aan»
wijzen, waarin ieder verplicht is, zich
tegen typhus te laten inenten. Deze ver»
ordening is tot nu toe slechts een enkele
maal behoeven te worden gebruikt.
Wat de diphterie betreft, het aantal ge»
vallen van die ziekte kruipt omhoog. Let
wel" — voegde dr. Banning hieraan met
nadruk toe — „ik zeg niet: „springt "om»
hoog. Tegen deze ziekte hebben wij veel
bereikt door de propaganda voor het
vrijwillig immuniseren van kinderen.
Deze propaganda wordt thans o.a. vooral
in het zuiden des lands gevoerd, waar zij
ook het meest nodig is.

— De griepepidemie, dokter?..,.

„Die is niet het gevolg van de oorlog of
van de voedingstoestand. Bij elke griep»
epidemie, ook al is die zogenaamd licht,
komen steeds enkele gevallen van long*
ontsteking voor. We hebben gelukkig,
vergeleken bij vroegere jaren, een voor»

1 Aanmelding voor de vaccinatie.
2 Laat uw kind tijdig onvatbaar maken

tegen diphterie.
3 Dr. C. v. d. Berg, directeur-generaal

van de Volksgezondheid.
4 Dr. C. Banning, hoofdinspecteur van

de Volksgezondheid.
5 In oorlogstijd eist de t.rj.c.-bestrijding

bijzondere waakzaamheid.
6 Gevaarlijk goedje! Typhusbacillen i»

reincultuur.
7 Zo mogen de melkbussen niet „gerei'

nigd" worden!
Foto's Arbeid, met welwillende
medewerking van de G.G.D. te
Amsterdam.



sprong, want tegenwoordig kennen wij
geneesmiddelen, die vaak bij grieplong»
ontsteking een heel goede uitwerking
hebben. Natuurlijk hebben de Inspee*
teurs van de Volksgezondheid hun voel»
horens uitgestoken, maar, zoals reeds be»
kend is, zijn de gevallen die zich voor»
doen, over het algemeen niet van ern»
stige aard."

Tegen de t.b.c.
VPij hebben de heren verzocht, ons ver-
volgens iets over de t.b.c.=bestrijding te
villen meedelen.

.,Zij wordt normaal voortgezet" — ver»
klaarde dr. Banning — „maar hoe de in»
vloed van de oorlog op de t.b.c. zal zijn,
durf ik nog niet te zeggen. Tijdens en na
de wereldoorlog, in de jaren 1918 en
1919, is de sterfte aan t.b.c. geweldig toe»
genomen. Dit is op zichzelf voor ons
reeds aanleiding genoeg, thans de uiterste
oplettendheid te betrachten. Gaat de
Voedseltoestand achteruit, dan worden
'n de eerste plaats bedreigd de mensen,
die lijdende zijn aan t.b.c. of die er vat»
baar voor zijn. Gelukkig is het consulta»
tiebureau»wezen zeer sterk ontwikkeld
tti de laatste jaren. Niet alleen is het
aantal zich uitbreidende, maar ook wordt
geregeld de outillage verbeterd. Het aan»
tal Röntgentoestellen neemt van jaar tot
Jaar toe en gelijke tred daarmee houdt
het aantal onderzochte personen. Prac*
tisch gesproken, kunnen wij elk ogenblik
aan de weet komen, of er neiging tot uit»
breiding van de tuberculose zou optre»
den. Wij zijn dus veel gauwer gewaar»
Schuwd, dan voorheen het geval was, in*
dien zich calamiteiten zouden voordoen."

Oe voeding
De hérep hebben ons ook verteld, wat
*''in ons land aan organisatorische maat»
'egelen op het gebied van de voeding be»
staat. Begin Juni, dus spoedig na de capi»
tulatie, heeft de Gezondheidsraad 'een
lieuw lichaam in het leven geroepen, de
voedingsraad, waarin deskundigen —
"iedici en chemici, theoretici en practici
~ zitting hebben. De Voedingsraad nu

brengt adviezen uit, in de eerste plaats
aan de regering. Voorts houdt dit col»
'ege zich bezig met de vraagstukken be»
treffende de massavoeding, d.w.z. de
kwestie van de centrale keukens, de
samenstelling van de menu's, de hoeveel»
heden voedsel en de doeltreffende com*
blnatie daarvan, enzovoorts. Ook heeft
de Voedingsraad geadviseerd inzake de
bereiding van de spijzen en de hoeveel»
heden voedsel in de werkkampen, en —
aan „Justitie" — in de gevangenissen.

Interessant was voorts, wat dr. Banning
°ns vertelde over de bemoeiingen van
'en commissie uit de Voedingsraad met
"et ziekenvoedsel.

"Toen de rantsoenering werd ingevoerd"
~ aldus de Hoofdinspecteur —r „bleek

°.ns dadelijk, dat voor zieken extra voed»
Sel nodig zou zijn. Er is nu door de Ga
^ndheidsraad, via de Voedingsraad, een
'eidraad aan de medici gegeven, die zich
daaraan houden op een manier, waarvoor
hun alle lof toekomt. In de grote steden
*Un het de geneeskundige diensten en
°P het platteland vertrouwensartsen, die
Contr61e op de verstrekking van zieken»
vOedsel oefenen. Bij hen is het, dat de
*anvragen van medici om ziekenvoedse!
hinnenkomen. In 1914—1918 kwam dit
voedsel vaak niet alleen ten goede aan
den zieke, maar ook aan mensen, die het
e*tra»voedsel niet nodig hadden. Deze
Misstand moest thans worden voorko»
^en. Extra»voedsel, dat niet ten goede
zOu komen aan den zieke, behoort te
*orden gebruikt ten bate van het gehele
*°l'k en niet ten bate van vrienden of
kennissen van den zieke. Thans bestaan
* voldoende waarborgen, dat alleen de

z'eken zelven van het voedsel profiteren.
Aanvankelijk werden grove richtlijnen
Verstrekt waarbij de ziekten waren ver»
deeld in vier groepen, voor elke waar*
Van afzonderlijk de hoeveelheid extra*
v»edsel werd vastgesteld. Toen echter
^erden de Provinciale Medische Advies»
c°rnrnissies, die optreden in geval van
J^ningsverschil tussen arts en genees*
eindige dienst of vertrouwensarts, of
^•ssen arts en patiënt, overstroomd met

etzoeken om advies. Zo bleek het voor
^.n3 noodzakelijk om practisch voor elke
•Iekte vast te stellen, hoeveel extra voed»
^ de patiënt mag hebben. Krijgt hij die

extra hoeveelheid, dan is het echter mo«
gelijk, dat de bons, bestemd voor het
voedsel, dat hij niet mag hebben, wor»
den ingetrokken. Het eenvoudigste voor=
beeld hiervan levert de lijder aan suiker»
ziekte, die extra bons krijgt voor vet.
maar wiens suikerbons worden inge>
houden! Merkwaardig is, dat, nadat voor
elke ziekte de hoeveelheid extra voedsel
is vastgesteld, het aantal Ser-^epen bij d"
commissies van advies hier en daar tot
tien percent is gedaald."
Verder hebben de Directeur*Generaal '.fl
de Hoofdinspecteur ons een en ande'
verteld over de, door de Voedingsraad in
het leven geroepen. Commissie van Bij»
stand, welker taak het is, bij het publiek
een moderre ert doeltreffende wijze van
voeding te propageren. In deze Commis»
sie van Bijstand hebben, zitting het N ij»
verheidsonderwijs, de Commissie VOOT
Huishoudelijke Voorlichting ten Platte*
lande, de Commissie voor Huishoudelijke
Voorlichting en Gezinsleiding. welke
voornamelijk in de steden werkt, de
Stichting voor Wetenschappelijke Voor»
lichting op Voedingsgebied, het Bureau
Voedselvoorziening in Oorlogstijd, het
Zuivelpropagandabureau, de Nationale
Vrouwenraad en de Geneeskundig
Hoofdinspecteur van de Volksgezond»
heid. De Commissie van Bijstand heeft
een Voorlichtingsbureau voor de Voe»
dingsraad ingesteld, dat onder leiding
van dr. C. den Hartog werkt en zich nu
bezig houdt met de coördinatie van de
bestaande instituten.
Ten slotte heeft het departement van
Sociale Zaken, met medewerking van
dat van Landbouw, het Centraal Insti»
tuut voor Voedingonderzoek (Civo), te
Utrecht, opgericht. Dit Instituut werkt als
een onderdeel van de Centrale Organi»
satie Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek en houdt zich, onder leiding
van dr. Van Eekelen. bezig met het
wetenschappelijk voedingsonderzoek, de
juiste methode van conservering, de vast»
stelling van het vitaminegehalte, enz. Het
werkt samen met de bestaande institu*
ten, o.a. met het laboratorium van prof.
Janssen, te Amsterdam, waarbij elk ech»
ter zorg draagt, op eigen terrein te blij»
ven. Het juiste, organisatorische verband
tussen het werk van Civo en de Voe*
dingsraad wordt gewaarborgd door het
feit, dat alle leden van het bestuur en
de directie van Civo lid zijn van de Voe*
dingsraad, die bovendien richtlijnen aan
Civo verstrekt.

Bestrijding van geslachtsziekten
Tot besluit van ons onderhoud hebben
wij den DirecteursGeneraal en den
Hoofdinspecteur verzocht, ons van de
stand der geslachtsziekten onder de
tegenwoordige omstandigheden op de
hoogte te willen stellen.

De heren vestigden er onze aandacht op,
dat uitbreiding van de geslachtsziekten
als gevolg van de oorlog, waarbij tevens
allerlei groepen der bevolking dikwijls
plotseling worden vermengd, uiteraard te
vrezen is. Geslachtszieken behoren zich
uitermate nauwkeurig te laten behande*
len. Gevaarlijk zijn de asociale lieden,
die deze morele plicht niet indachtig zijn
en de besmetting, waardoor zijzelven
zijn aangetast, verder verspreiden. Intus»
sen is, zoals men weet, onlangs een
nieuwe verordening ingevoerd, waardoor
lijders aan geslachtsziekten verplicht zijn,
zich te laten behandelen. Bij overtreding
van deze verordening worden zij be»
dreigd door een strafmaximum van drie
jaar. Krachtens deze bepalingen kan de
Inspecteur van de Volksgezondheid
iemand oproepen om zich te laten onder»
zoeken. Zulke vorderingen komen nu
vrij veel voor. De consultatiebureau's
tot bestrijding van geslachtsziekten wor*
den bij dit werk betrokken. Een hoogst
belangrijke rol bij deze bureau's speelt
de sociale werkster, die probeert, de
mensen te overreden, zich te laten onder»
zoeken. Falen haar pogingen, dan volgt
een officiële vordering van den Inspec»
teur. Het werk der consultatiebureau's op
dit gebied is ten gevolge van de tijds»
omstandigheden enorm toegenomen. Ge»
lukkig mag men hopen, dat deze ziek*
ten, welke onder een volk grote verwoes*
tingen kunnen aanrichten, in ons land
doeltreffend zullen worden bestreden
door middel van de drang en, desnoods,
de dwang, die op de lijders thans kan
worden toegepast om hen te bewegen,
zich onder behandeling te stellen.

Medische vragen
(Vragen voor deze rubriek richfe men
tot den medischen medewerker van het
Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Am=
sterdam.)

J. v. R. te S. Het bezit van kleine bustes
is een aangeboren eigenschap. Alle
mogelijke middeltjes, die heten de ont*
wikkeling ervan te kunnen bevorderen,
stellen teleur. Ik raad u dus aan om
niets te doen.
H. M. te Z. Over uw voeding schrijft u
alleen: „Ik eet alles". Kunt u mij niet
eens precies opgeven, wat onder dit alles
begrepen is, dus 's morgens b.v.: l plat
bord havermoutpap met l schepje
suiker, 2 bruine boterhammen, dun ge*
smeerd met boter en een kop thee met
een scheutje melk, zonder suiker, enz.?
Een nauwkeurige boekhouding dus 3
dagen achtereen van alles, wat u op
deze dagen hebt gegeten. Misschien is
het mij dan mogelijk uw vraag te be»
antwoorden.
N. v. B. te A. De letterlijke vertaling
van „sarcoma" is: vleesachtig gezwel.
Bij deze ziekte ontstaan woekeringen
van bindweefselachtige bouw. Bij het
„carcinoma", afgeleid van het woord:
kreeft, het kankergezwel, ontstaan woe*
keringen van epitheelcellen, dat zijn de
cellen, die de lichaamsoppervlakte be*
dekken. Heel in 't algemeen kan men,
zoals u schrijft, wel zeggen, dat be*
paalde sarcomen bij kinderen en jonge
mensen voornamelijk (95 pet.) optreden,
terwijl de carcinomen meer bij oudere
mensen worden gevonden. Deze ziekten
zijn niet besmettelijk; ook wanneer de
gezwellen tot zweervorming hebben aan»
leiding gegeven, zijn aan het verplegen
van dergelijke lijders geen bijzondere ge»
varen verbonden.
W. J. te L. Niet alle nierziekten zijn
gelijk. Daarom is zonder onderzoek over
uw nieraandoening geen oordeel moge*
lijk. Ik zou u dringend willen raden om
u, vóórdat u gaat trouwen, door een
specialist op het gebied van nierziekten
te laten onderzoeken.
J. J. B. B. te A. Met uw huisarts ben ik
het geheel eens. Bij het ouder worden
plegen én de bronchitis én de daar
veelal mee samengaande huiduitslag bij
kinderen met een dergelijk gestel te
„vergroeien". Verblijf in de buitenlucht,
zonbestraling en ook bestraling met
hoogtezon werken in de regel bij deze
kinderen gunstig.
P. M. te Z. Rauwe appel en ook sinaas*
appel werken slechts nauwelijks laxe»
rend. Wel kunt u voor uw 2*jarig zoon'
tje misschien heil verwachten van het
gebruik van bruin brood en roggebrood.
Het geregeld knoeien met zeeppennetjes
en glycerinespuitjes is niet de goede
manier.
Slaan met het hoofd gedurende de slaap
of in half*slapende toestand komt bij
kinderen veel voor en heeft in de regel
geen bijzondere betekenis.
Wat «w derde vraag betreft, het beste
voorbehoedmiddel tegen het hoesten
in de winter van een volwassene is een
frisse slaapkamer, een kamer, die zó
fris ruikt, dat men, van buiten binnen*
tredende, met den neus nauwelijks be»
merkt, dat men een kamer binnenkomt
Dit betekent in de meeste gevallen:
slapen met open ramen de hele winter
door.
T. W. te R. Uit uw brief maak ik op,
dat uw dochtertje van 4 jaar een bloed*
vaatgezwelletje heeft, dat inderdaad van
volkomen onschuldige aard is. Echter
wordt deze rode vlek uit zichzelf voort*
durend groter, zelfs kan ze, wanneer
het tegenloopt, op den duur tot zweer*
vorming aanleiding geven. Het vlekje
moet dus behandeld worden, hetzij dat
het weggenomen wordt, óf door bevrie»
zen (met koolzuursneeuw), óf door be»
stralen (met radium) tot verdwijnen
wordt gebracht.
R. W. te A. „Meeëters" goed behande*
len is het werk van een specialist. Op
het uitdrukken behoort n.l. het tot
schrompelen brengen van de talgklier te
volgen, hetgeen langs electrische weg
kan gebeuren. Met geduld is het op

deze wijze héél goed mogelijk om defi*
nitief van meeëters af te komen.
Tegen een ingescheurde mond helpt
nogal eens het gebruik van gedroogde
biergist: dagelijks l eetlepel vol ervan,
geroerd door een glas melk.
K. B. te IJ. Voor het verwijderen van
de wrat boven uw mondhoek zou ik mij
tot een chirurg wenden. Hieraan laten
knoeien door uw kapper, een niet»des»
kundige, kan om tweeërlei redenen groot
risico met zich brengen; in de eerste
plaats zijn infecties in de buurt van
neus en mond gevreesd en in de tweede
plaats komen er kleine misvormingen,
gezwellen van de huid voor, die alleen
de arts als zodanig kan onderscheiden
van echte wratten.
J. S. te L. Eiwitrijke voedingsmiddelen
zijn: magere»melkpoeder (36.5 g. eiwit
per 100 g.), magere kaas (33 g. eiwit),
kip (27 g.), bokking (23 g.), vette kaas
(28 g.), vlees, gemiddeld vet (20 g.),
rook worst (20 g.), leverworst (16 g.),
bloedworst (10 g.), mosselen (11 g.), gar»
nalen (21 g.), snoekbaars (18 g.), haring
(20 g.), stokvis (80 g.).
In de verschillende peulvruchten wordt
ruim 20 g. eiwit per 100 g. aangetroffen.
Hiermede is een antwoord op uw vraag
gegeven. Ik zou echter gaarne van u
weten, wat u tot het stellen van deze
vraag heeft gebracht
H. J. v. d. H. te 's*Gr. Naar wat u mij
van uw voeten schrijft, is de eenvoudig»
ste oplossing, dat u bij een gewonen
schoenmaker aan de hand van de Om»
trek van uw voet een paar gemakkelijke
schoenen voor u laat maken. Zgn.
orthopaedische schoenen zijn niet nodig.
Indien dit niet mogelijk is, kunt u zich
dan niet wenden tot een arts, die aan
de werkverschaffing is verbonden?
Over het eczeem van uw vrouw kan ik
niet oordelen, zonder het te hebben
gezien.
J. Th. U. te A. De bloeddruk wordt
geregeld door de spanningstoestand in
de wand van de kleine slagaderen. Het
hart stuwt het bloed van binnen uit de
kleine vaten in; vernauwen ze zich, dan
wordt het aanstromende bloed tegen»
gehouden en de bloeddruk stijgt; wan»
neer ze zich verwijden, neemt de bloed»
druk af. Met het klimmen van de jaren
worden bij iedereen de kleine slagaderen
stugger en nauwer, vanzelf stijgt daar»
door de bloeddruk enigszins. Een zieke»
lijk verhoogde bloeddruk is dit natuur»
lijk niet. Qéze kan b.v. ontstaan onder
invloed van een gejaagd leven met zor*
gen, ook tengevolge van een aandoening
van de nier. Stoffen, die de nier uit het
lichaam moet verwijderen, blijven er dan
in achter en veroorzaken vaatvernau*
wing. De daardoor ook in de niervaten
verhoogde druk komt de werkzaamheid
van de nier echter weer ten goedel De
door de nier teruggehouden stoffen
geven vaak tot hoofdpijn vooral; -
achter in het hoofd — aanleiding. Ook
de doofheid en het tintelen in uw been
zou er door veroorzaakt kunnen wor»
den. U kreeg reeds de raad, om geen
erwten en bonen te gebruiken, van nog
meer belang is het niet*gebruiken van
keukenzout: strenge onthouding van
keukenzout verlicht de taak van de
nieren in bijzondere mate.

J. M. B. M. te V. Niet alleen slaap is
nodig voor uw meisje van !•} jaar, maar
ook een rustige, evenwichtige en opge»
wekte moeder. Maak het uzelf en haar
dus niet moeilijk, door haar tot een
middagslaapje te willen dwingen. Is uw
meiske 's middags moe, dan valt ze in
haar box ook wel in slaap; u kunt haar
dan altijd nog even voorzichtig toedek»
ken. Hoe minder aandacht u aan het
vele plasjes*doen schenkt, hoe beter het
mij lijkt; dat u haar, in verband hier»
mede, vroeg naar haar bedje brengt, is
uitstekend.
In antwoord op uw laatste vraag zou ik
u het dragen van een goedzittende buste»
houder willen aanraden. Zorgt u verder
vooral \oor\ voldoende nachtrust; met
extra*voeding of wassing of gymnastiek
valt hier niet veel te bereiken

Zie vervolg laatste



bleken tot mislukking gedoemd. Daarbij
deed zich het pijnlijke verschijnsel voor,
dat, naast een groep arbeiders, die een
betrekkelijke mate van welstand genoot,
y.ich een groeiend leger begon te vormen
van werklozen en van volstrekt onvoi*
doende bezoldigde werkenden. Deze
laatste categorie leefde aan de grens Her
verkommering een veelal troosteloos en
aan zichzelf overgelaten bestaan.
Zo eindigde het tweede tijdperk niet
een toestand, die niemand vermocht te
bevredigen, wien het algemeen volks*
welzijn metterdaad ter harte ging.
zonder dat zich evenwel wegen en mid»
delen voordeden om aan deze onver»
kwikkelijke verhoudingen te ontsnappen.
Onder de invloed van de oorlogsontwik»
keling is er echter — zoals zulks bij
grote oorlogen. trouwens steeds het
geval pleegt te zijn — veel aan het ver=
anderen. Dit geldt ook voor de arbei»
dersbeweging, die thans bezig is een
derde ontwikkelingstijdperk in te gaan.
Een tijdvak, waarin de geldmachten nu
eindelijk stevig door de gemeenschap
aan banden zullen worden gelegd, tege»
lijk met een erkenning van de arbeid als
de grote bron van scheppende volks»
kracht.
Evenals de beide vorige taken zal ook
deze nieuwe opgave veel inspanning en
wilskracht vergen. Want het gaat om
niet meer of minder dan om het schep»
pen van een geheel nieuwe arbeidsorde,
waarbij allen, die aan het productie»

proces deelnemen, de land» en tuin»
bouwer, de handwerksman, de hoofd»
arbeider en tenslotte ook de onder»
nemer, zullen worden samengebundeld
tot een groot en harmoniërend geheel.
Dit betekent vanzelf een andere me»
thode van werken voor de arbeiders»
beweging. Zij moet, zoals Commissaris
Woudenberg. het kortelings op het
Troelstra*Oord zeide, het bedrijf in.
Daar zullen de vertrouwensmannen
waken voor een goede behandeling en
verzorging, in samenwerking met den
ondernemer en met de krachten der
gemeenschap, die zich zullen doen gel»
den. Tegelijk zal gestreefd moeten wor»
den naar een herstel der arbeidsvreugde,
die door de moderne technische ontwik*
keling maar al te zeer verloren is ge»
gaan. In de fabriek en in de werkplaats
brengt de mens een belangrijk stuk van
zijn leven door. Daarom is het van
grote betekenis, dat aan de omgeving,
waarin de arbeid wordt verricht, een zo
goed mogelijke zorg wordt besteed.
Bovendien is het voor eiken arbeider
van het hoogste belang, dat in het be»
drijf een goede, algemeen menselijke
sfeer heerst.
In dit kader moet men ook de werk»
pauze*concerten van „Vreugde en Ar»
beid" zien. De prettige afwisseling, die
zij in het vaak eentonige fabrieks»
bestaan brengen, is het zinnebeeld van
de nieuwe arbeidsorde, waarvan nu eerst
de grondslagen worden gelegd, maar die
straks met forse groei voor het oog
verrijzen zal.
Werkelijk, men moet al een heel erge
kniesoor zijn, om niet gegrepen te wor»
den door de levensblijheid, waardoor
het jongste werkpauze*concert in de
Persilsfabriek te Jutfaas zich kenmerkte.
Kijkt u de plaatjes er maar eens op
aan! Overal blijde gezichten. Men had
zich dan ook inderdaad alle moeite
'voor het welslagen gegeven. Een feeste»
lijk. versierde cantine, een welverzorgde
koffie»maaltijd, pittige muziek van Theo
Koning's Nationaal Orkest, aardige
liedjes en praatjes van Theo Reekers,
met een dansje en daarna een vrije
middag tot besluit. Kortom: een bijzon»
der welgeslaagd samenzijn. De „Be»
auftragte" van den Rijkscommissaris io
de provincie Utrecht, dr. Joachim, de
Sozialreferent dr. Brandes en de burge»
meester van Jutfaas gaven door hun
aanwezigheid van hun belangstelling blijk-

VREUGDE EN ARBEID

ZET DOOR!
Het werkpauze»concert begint zich,

door de zorgen van „Vreugde en
Arbeid", al aardig in te burgeren in het
Nederlandse bedrijfsleven. Misschien,
dat menigeen nog wat onwennig staat
tegenover deze nieuwigheid en daarom
kan het zijn nut hebben ons eens een
ogenblik wat dieper met dit onderw rp
bezig te houden. Men kan in de strijd
voor de emancipatie van den arbeider
een drietal tijdperken onderscheiden.
Het eerste, dat van de pioniers, vond
zijn aanvang m de tweede helf t der
negentiende eeuw, toen de kapitalistische
ontwikkel ing de werkers verlaagd had
tot arbeidsdieren, die voor een schamel
loon overmatig lange werktijden moesten
maken in veelal ongezonde fabrieken en
werkplaatsen Dit tijdperk werd over»
wegend beheerst door de zorg voor
betere lonen, beperking van de arbeids»
duur en het bevorderen van een reeks
van maatregelen op gezondheidsgebied in
het arbeidsmilieu. Tegelijk leefde echter
de drang op naar de culturele verheffing
van de brede massa des volks, doch hier
kon toch eerst iets worden bereikt, toen
bepaalde verbeteringen van stoffelijke
aard doorgevoerd waren
Nadat aldus in hei eerste tijdperk de
grondslagen waren gelegd voor een ver»
heffing van het welvaartspeil van de
werkers van stad en land. brak het
tweede tijdvak aan, waarin men vooral
•an de beter gesitueerde arbeiders ont»
wikkeling en ontspanning bracht, terwijl
toch tegelijk moest worden gestreefd
naar behoud en naar verbetering van Je
stoffelijke verworvenheden Dit tweede
tijdperk heeft in allerlei opzicht goede

en soms zelfs merkwaardige uitkomsten
opgeleverd. Het ware dwaasheid dit te
loochenen. Maar zo goed als wij het
belang erkennen van de verbeteringen,
die tot stand konden worden gebracht,
moeten wij ook het oog geopend houden
voor het feit, dat het tempo van de
opwaartse groei geleidelijk aan zich ver»
traagde en dat zelfs stilstand en terug»
gang vielen waar te nemen.
Voor den opmerkzamen beschouwer kon
het dan ook niet verborgen blijven, dat
het streven om aan de arbeid de plaats
te geven waarop deze als scheppende
gemeenschapsfactor recht kon doen
gelden, kennelijk gekomen was aan de
grens van de mogelijkheden, die de
kapitalistische volkshuishouding bood.
Alle pogingen, die ondernomen werden
om zich uit deze toestand van verlam»
ming te bevrijden — wij denken bij»
voorbeeld aan het Plan van de Arbeid
en aan het Rapport Nieuwe Organen —
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Arbeidsvreugde.

Leo Reekers met
harmonica.

zijn

De stemming zit er in.

Het orkest aan de
arbeid.

Tot besluit werd een
dansje gemaakt

Aandacht voor de N.V.V.-
brochure.
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ÓÓRUIT ZIEN
VOORKOMT ZORG

Dat geldt voor het werk en dat geldt
voor het gezin. - Vooruit zien betee-
kent besei voor een toekomst die de
redelijke rechten en de waarachtige
waarde van Uw werk zal erkennen.
Vooruit zien beteekent evenzeer het
voorkomen van noodelooze zorgen
door het afsluiten van een passende
levensverzekering bij „De Centrale".
Vraag eens om een bezoek van onzen
vertrouwden agent die U alle inlich-
tingen en zeker een geschikt advies
kan geven.

HTRAL
—— (Coulant'Solide

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG



Waar eindigt de op/ossing?

Een aantal oplossers van klasse B. stelde
de vraag: „Tot hoever moet een oplossing
worden aangegeven?" Wij kunnen deze
vraag het beste beantwoorden door een
tweetal voorbeelden te geven. In de eerste
plaats zetten wij even de volgende stand
op:
Zwart: drie schijven op 15, 25 en 35.
Wit: één dam op 45.
Hierbij is verondersteld, dat dit de eind-
stand is van een vraagstuk, waarin wit
het laatst heeft gespeeld. Mag de oplos-
sing hier nu als geëindigd beschouwd
worden? Ja, want wit heeft hier een ge-
wonnen stelling bereikt. De genoteerde
zetten voldoen dus aan de opdracht „wit
begint en wint". Het is dus niet meer
nodig, alle zetten voor zwart, tot het op-
geven van het laatste stuk, aan te geven.
Natuurlijk moet de bereikte stelling ook
werkelijk gewonnen zijn. Daar mag niet
de minste twijfel aan bestaan. In de
bovenstaande stelling is de winst voor
wit ook voor de minder geoefenden on-
aanfosibaar.
Het kan echter ook wel voorkomen, dat
wit na een slag een stelling heeft bereikt,
waarin de winst niet zo duidelijk spreekt
In dat geval verdient het aanbeveling, de
oplossing zover te geven, dat een duide-
lijke winst is ontstaan.
Van deze mogelijkheid geven we het vol-
gende mooie voorbeeld. Dit is één pro-
bleem van B. W. Blijdenstein, dat al
bijna een eeuw oud is.

•ówart

Wit

Zwart: 6 schijven op 6, 7, 13, 19, 20 en 27.
Wit: 7 schijven op 22, 29, 30, 31, 34, 37
en 41.

De oplossing is:

Wit
1. 30—25
2. 25 x 23
3. 34—29
4. 23x1

Zwart
27x47
47x15
15x18

Dat zwart bij de tweede zet in plaats van
47 x 15 ook naar 20 of 24 kan slaan, doet
natuurlijk aan de winst niets af. Het ver-
loop zou hetzelfde zijn en 't komt er dus
niet op aan of een inzender in d'it geval

Oplossing puzzle No. 4
De oplossing van het zeshoeken*
raadsel; verschenen in „Arbeid"
van 7 Februari, is als volgt:
De gevraagde woorden zijn: re»
gent, passer, indien, zestig, relaas,
eiland, Santos, insect, totaal,
Aragon, aalbes, tomaat, eerlijk,
aanval, gekerm, bagger, arduin,
legaat, vinnig, erelid, gierig,
uiteen.
Toegekend zijn drie boekprijzen
en wel aan: R. Tempel, R. Feith*
plein la, Groningen; G. C. Meijes
rink, Smeepoortstraat 35, Harder»
wijk; A. J. van Son, Boeroestraat
10, Dordrecht.
De prijswinnaars kunnen een
keuze doen uit een boekenlijstje,
dat hun zal worden toegezonden.

zwart bijv. naar veld 24 zou laten slaan.
Maar wat nu volgt is wel van belang.
Weet men nu wel zeker, dat wit na de
slag 23 x l werkelijk gewonnen staat? Nu
is het nodig, dat de oplosser het verdere
spel aangeeft en zowel zwart als wit de
beste zetten laat spelen. Bij de voortzet-
ting van het spel laat hij zwart natuur-
lijk 19—24 spelen. Wat er gebeurt, als
zwart in plaats hiervan 6—11 speelt, be-
hoeft hij in dit geval niet aan te geven,
omdat wit dan eenvoudig l—23 speelt.
Want dan is er een duidelijk aanwijs-
bare winststand.

Dit eindspel kunnen we verder laten
rusten, want de lezer herkent de stand,
die al in de damrubriek van 7 Februari
is behandeld, 't Is echter aardig, dat men
ziet, hoe zo'n eigenaardig slot kan voor-
komen.
Als zich in een probleem zo'n bijzonder
geval voordoet, zullen we daar de aan-
dacht op vestigen door de toevoeging:
„Ook het eindspel moet worden aange-
geven".
Wat het noteren van de oplossingen aan-
gaat, wordt opgemerkt, dat er maar één
eis is, n.l. duidelijkheid. Men kan dat
doen zoals we aangeven bij het pro-
bleem van Blijdenstein. Maar ook zoals
de oplossingen zijn aangegeven in de
rubriek van 14 Februari. Er zijn nog meer
manieren, maar deze zijn de eenvoudigste.
Bij de oplossing behoeft de stand van
het vraagstuk niet onnieuw te worden
opgeschreven.
Inzenders doen goed, als zij alleen oplos-
singen geven van de klasse, waarvoor zij
hebben ingeschreven. Nu zijn alle namen
genoteerd en het invullen van de be-
haalde punten wordt er door vergemak-
kelijkt.
Als zwart meer dan één verdediging heeft,
moeten deze „varianten" worden vermeld.
Ten slotte: de vele inzenders, die vroe-
gen om een ruimere oplossingstermijn,
zullen gezien hebben, dat aan deze wens
al is voldaan.

Onze wedstrijd
Met de wedstrijd problemen, waarvoor in
klasse A en B ieder vier fraaie boekwer-
ken als prijzen zijn uitgeloofd, zijn we
thans over de helft heen. Zoals men weet
worden in ied'ere klasse in het geheel 16
vraagstukken geplaatst. Nn volgen de
nummers 9 en 10. Het spreekt vanzelf,
dat de vraagstukken geleidelijk iets moei-
lijker worden.
De oplossers in klasse B zullen bij vraag-
stuk 9 opmerken, dat 21—17 voor wit als
eerste zet niet wint. Men zal dus een
andere weg moeten zoeken.
Voor alle vraagstukken geldt: „Wit be-
gint en wint".
Oplossingen worden ingewacht tot uiter-
lijk 18 Maart.
Adresseren: Redactie Weekblad „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam.
Op de omslag of briefkaart duidelijk
„Damrubriek" vermelden.

Klasse A.
No. 9.

Zwart

"Wit

Zwart: 13 schijven op 3, 7, 8, 9, 10, 12,
14, 16, 20, 24, 25, 30 en 35.
Wit: 13 schijven op 21, 22, 28, 29, 32, 33,
34, 39, 40, 42, 44, 47 en 50.

No. 10.

Zwart

Wit

Zwart: 11 schijven op 7, 8, 9, 13, 16, 19,
24, 25, 26, 29 en 30.
Wit: 11 schijven op 27, 28, 32, 33, 36, 39,
41, 42, 45, 48 en 49.

Klasse B.
No. 9.

Zwart

Wit

Zwart: 10 schijven op 8, 9, 10, 11, 13, 16,
18, 23, 25 en 29. -
Wit: 11 schijven op 21, 22, 27, 30, 32, 35,
38, 42, 44, 45 en 48.

No. 10.

Zwart

Wit

Zwart: 8 schijven op 7, 8, 9, 12, 17, 22,
26 en 32.
Wit: 9 schijven op 23, 24, 29, 31, 33, 43,
44, 48, en 49.

c Puzzle-rubriek

Puzzle No. 8

Letteromze t ra a d s el
Van de letters van elk paar naast elkaar
geplaatste woorden kan één nieuw
woord worden gevormd. De beginletters
van deze \voorden zullen dan van boven
naar beneden gelezen een spreekwoord
vormen.

Stoer * Blad
Decor * Cano Lende s Rand

Stere i Zand Liedc « Mais Popel = Veen
LendesMain Citer s Deur Nader s Gong

Serie > Agen
Ieder t Rang

Titel * Tand
Zeeuw

Stuur
Frame
Menie

Galei * Vlot
Duvel ^ Koen
Steek 5 Goor

Tang
' Knip
•- Agen
* Tint

Oplossingen van bovenstaande puzzle
worden ingewacht tot uiterlijk 13 Maart.
Adresseren: Redactie weekblad „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam. Op de omslag
duidelijk „Puzzle nummer 8" vermelden.
Als prijs wordt wederom een fraai boek»
werk beschikbaar gesteld.

Mededeling van
het N.V.V.
7e Verantwoording stichting „Win-
terhulp Nederland" van i4 t.m. 20
Februari

Tot. 6e Verantwoording /18.924.16
H. R. te H „ 2.50
Alg. Ned Mijnw. bond „ 25.—
Idem Bezoldigden , 10.—
Bezoldigden Ned Bond
van mannel, en vr. Ar-
beiders in de Kleding-
industrie e.a.v 17.68
A. J. V. te L „ 0.35
Bezoldigden Alg. Ned.
Bond van Handels- en
Kantoorbedienden en
Handelsreizigers „Mer-
curius" .• „ 58.90
Afd. Surhuisterveen v.
ie Bond van Werk-
meesters, Technici en
Opzichthoudend Perso-
neel 2.—

Totaal . ƒ19.040.59

L A N D S C H A P P E N
De Vec/it

Er ligt een landhuis aan de stroom verlaten,
Verbleekt, met donkre luiken, staart het blind,
En Iaat de stroom, die eenzaam voortglijdt, praten
En luistert niet naar 't fluistren van de wind.
Maar vroeger, toen Hoogmogenden der Staten
Daar in de zomer poosden van 't bewind,
En staat en krijg voor huis en vree vergaten,
En kind'ren stoeiden over 't melkwit grint,
Toen leefde 't Huis en de bevolkte stroom
Wiegde de schepen, die blankszeilig gleden,
Vredig van gang naar 't schatrijk Amsterdam,
Nu droomt het landhuis daar zijn eeuw'ge droom
Van eindloos heimwee naar die lang geleden
Glorievolle eeuw, die nimmer wederkwam.

Uit: „Gedichten"
door: Frans Bastiaanse.



E

velse, knallende

en mus zei eens:
„Ik heb liever één

paard, dan tien auto's,
want van de laatsten
kan ik niet leven". Hij
was een voorstander
van de paardemractie
uit zakelijk standpunt.
Er waren ook anderen.
De mensen op leeftijd,
die niet met hun tijd
konden meekomen,
hadden ook liever het
paard, dan „dat dui-
ding, dat men auto

noemt". En ten slotte waren er de dich-
terlijk aangelegde mensen, die van het
paard hielden, om het recht romantische,
dat er van uit gaat. Zij allen leven nu
in een goede tijd, want waar voor kort
nog de auto's voorbij suisden in alles over-
heersende haast, loopt nu het paard voor
de wagen in het gemoedelijke tempo van
een sukkeldraf.
Wij maakten kennis met iemand, die de
drie bovengenoemde categorieën in zich
vertegenwoordigde: de aapjeskoetsier.
„Nu die auto's niet meer rijden, kunnen
wij weer wat verdienen. Ik zit al 40 jaar
op de bok. Met paarden kan ik lezen en
schrijven. Van auto's moet ik niks heb-
ben; die dooie dingen gaan mij te hard.
Een paard, dat is leven, dat is vuur."
Hoe komt nu zo'n moderne aapjeskoetsier
aan de kost en wat zijn de ervaringen,
die hij bij zijn werk opdoet? Om die
vraag te kunnen beantwoorden, gaan wij
eens een avond mee op de bok zitten.
Vergezelt u ons?...
Ja?... Daar gaaWe
dan!

weet als zich een kritiek moment voor-
doet, hoe te handelen. Daardoor brengt
hij zijn „vrachies" veilig naar de plaats
van bestemming.
Lowie, de aapjeskoetsier, is één van de
vertegenwoordigers van een ambacht, dat
in deze tijd weer plotseling is opgeleefd.
Overigens is het voor deze mensen bitter
slecht gesteld, wat betreft hun sociale
verzorging, in geval van een ongeluk,
ziekte of ouderdom.
De meesten zijn vroeger voor verschillen-
de maatschappijen werkzaam geweest. De
aard van hun werk deed hen meestal niet
in vaste dienst verbonden zijn, zodat zij,
wanneer het ene of andere ongeluk hen
treft, volkomen zonder bron van in-
komsten geraken.
„Wanneer ik van de bok sla", aldus Lo-
wie, „dan ben ik de sigaar, want. dan
krijg ik niet meer te eten. In een parti-
culiere verzekering ben ik niet. Daar
dacht je vroeger zo niet aan en nu ben ik

„Als de wielen draaien.
verdient de baas geld".
In afwachting voor een
„vrachie".
De hoge hoed het waar-
digheidsteken van den
aapjeskoetsier.
Het „vrachie".
Na gedane arbeid is het
voor den baas en het
paard een zoet rusten.

(Foto's: „Arbeid")

Donker is het en
de wolken hangen
laag in de lucht.
Af en toe ziet men
een plotseling ko-
mende en weer ver-
dwijnende licht-
glans van een open
en dicht gaande
deur. Een paar
donkere gestalten
komen op het aap-
je af. Ze treuzelen
zo wat. „Aapje me-
neer?" De koetsier
loopt op ze toe.
Geen antwoord; de
vermeende klanten
zijn al weer opge-
slokt door de don-
kerte van de nacht.
„En toch — zo ver-
zucht onze leids-
man — moeten wij
het daar juist van
hebben.
Aardedonker moet
het zijn, zodat de
mensen d'r eigen niet meer vertrouwen op
straat en bij elke stap vrezen, dat ze
ergens tegen op zullen lopen, of ergens in
zullen vallen. Dan zijn ze maar wat blij,
als ze de lichten van eui aapie naast zich
op zien duiken, want ze weten het wel:
de aapjeskoetsier, de goeie, kent de weg
in het donker als geen ander"
Dan opeens een storende stem; „Hé Lo-
wie, ben je vrij?".
„Zeker wel, meneer", en de koetsier haast
zich het portier voor zijn „vrachie" te
openen. Het adres is opgegeven en wij
rijden weg. De paardenhoeven slaan vuur-
spatten uit de straatstenen en de oude
koetsier met zijn lange jas en zijn hoge
hoed, teken van zijn waardigheid, ment
op de bok.
„Vooruit maar, mijn beesie" In de oude
stem kan men de liefde bespeuren van
den man voor zijn paard. Later krijgen
wij daar nog eens het bewijs van. Als de
koetsier, na zijn passagiers naar de plaats
van bestemming gebracht te hebben, zich
verwarmt aan een kopje koffie, zien wij
de daarbij gegeven suikerklontjes in zijn
zak verdwijnen. „Die zijn voor me paard.
Als de baas wat krijgt, moet Jopie ook
wat hebben".
Dat zijn uitingen van zorg en liefde van
een man, die een dier tot zijn kameraad
heeft gemaakt. Kan het ook anders?
Mens en dier zijn hier op elkaar aange-
wezen. De een kan niet zonder den ander.
Samen zijn zij oud geworden, de man en
het paard. Samen hebben zij zorgen ge-
kend. Samen trotseren zij de gevaren van
de duisternis.

„Zeg Lowie, mag ik even mennen? Ik
weet, hoe ik met paarden om moet gaan".

„Nou meneer, dat spijt me echt, maar
het is altijd één van mijn principes ge-
weest, om nooit de leidsels uit handen te
geven".
Zelf kent hij zijn paard door en door en
weet het te behandelen, als het voor een
aankomend licht schrikt. Zelf kent hij
het beste de loop en de grilligheid van de
wegen. Hij vertrouwt alleen zich zelf en

te oud geworden, om nog een verzekering
te sluiten. Bovendien: waarvan zou ik de
premie móeten betalen?"

Dit brengt ons op het thema van de be-
staansmogelijkheden van den aapjeskoet-
sier. De bijzondere tijdsomstandigheden
hebben hem, als uit den dode, in het stads-
beeld doen herrijzen. In zijn portemon-
naie heeft Lowie ons niet laten itijfcen.
Maar, zoveel is zeker, vetpot is het bij
hem thuis niet. De gulden tijden van wel-
eer, toen het „bakkie" voor tal van doel-
einden, eerbare en minder eerbare, dienst

deed, keren niet meer terug. De herleving
van het aapje is een noodverschijnsel en
dat drukt ook zijn stempel op het bestaan
van den koetsier. De clientèle bestaat
voor een groot deel uit oudere lieden, die
liever niet te voet door het avondlijk
donker gaan.
Bovendien: als het middernachtelijk uur
slaat, moet het uit zijn, terwijl het wel-
eer juist de „vroege" uren waren, die het
meeste gewin brachten. Al met al heeft
de aapjeskoetsier dan ook een vrij harde
dobber, waarbij zich dan nog, daar hij
meestal tot de oudere generatie oehoort,

de zorg voor een ongewisse toekomst
voegt
Lowie met zijn trouwe rossinant moge m
het stadsbeeld een schilderachtige ver-
schijning vormen, maatschappelijk bezien
behoort hij tot de grote categorie der-
genen, voor wie het leven niet zachtzinnig
is geweest en die nu. op gevorderde leef-
tijd, de naderende ouderdom en zijn ge-
breken met zorg in het hart tegemoet
ziet.
Een lot, dat hij, wegens het ontorelce
van een behoorlijke ouderdomsvoorziening
helaas met tallozen in den lande deelt.



H uh,— lach niet, lezer! Lach alstublieft
niet, want als u gaat lachen, ga ik ook

lachen en ik bén al flauw van het lachen.
En het gekke is, ik weet zelf niet waar»
waarom! Maar ik heb alleen zin om maar
aldoor te lachen. En weet u wat nog gek»
ker is? Al die miserabele schepsels om
mij heen, die zich verbeelden poters te
zijn — stel u voor: póótaardappelen! —
die zijn ook zo lacherig. Wat die nu voor
reden hebben om te lachen begrijp ik
niet. Het staat ze eenvoudig niet om
te lachen. Ik zou dan ook mijn schil
in een ernstige plooi trekken, als ik mijn
eigen hilariteit in bedwang kan houden,
maar dat is het 'm juist, dat kan ik
niet. Weet u, het klinkt vreselijk kinder»
achtig, maar ik ben zo kietelig de
laatste weken. Er kan geen muis over
me heen lopen, of ik begin te grinniken.
Ik ben verschrikkelijk gevoelig.
En dat ik zo be» met mijn afkomst,
dat kan ik begrijpen, maar dat al die
overgeschoten uitschotpiepers, die hier
op de zolder liggen niets te doen, net zo
gevoelig zijn, dat is onbegrijpelijk. Wat
die lui van zo'n slechte komaf zich al zo
verbeelden. Van de week, met die zware
zuidwester storm schudde de hele boer»
derij en onwillekeurig rol je dan wat
tegen elkaar aan. Vroeger hebben we dat
nooit opgelet, maar nu begonnen al die
poters te giebelen. Ze prikten elkaar alle»
maal met hun spruiten in de zijkant en
dat konden ze geen van allen hebben. Ja,
spruiten, die hebben we al: — kleintjes
nog wel, maar ze zijn er toch. Ik bedoel
geen spruitjes, nee geen groenten, ik be»
doel, de ogen van een aardappel, die
„ogen" heten zolang ze klein zijn en

„spruiten" zo gauw ze uit gaan lopen.
En dat is zo tegen het voorjaar. — Ach,
nu ga ik begrijpen wat er aan de hand is!
Het is het voorjaar! Een aardappel weet
dat bij instinkt. We kunnen hier niet op
de kalender kijken. We krijgen hier geen
krant, om van een radio maar te zwijgen
en toch weet ik precies, dat we dicht bij
het voorjaar zijn. Dat voel je eenvoudig
zo in je binnenste. Het is net of het zet»
meel in mijn body begint te gisten en
tegelijk begin ik uit te spruiten. Mijn hele
wezen, dat op winterse rust ingesteld
was, begint nu te dromen van groei en
voorjaar. Al mijn ogen worden spruiten
en die spruiten staan eenvoudig te rillen
van de wil om verder te groeien. Dat
schijnen die andere aardappels hier ook
te voelen, hoewel ik ze nooit voor zo fijn»
besnaard had aangezien. En als nu die
spruiten van de ene aardappel tegen de
gistende schil van een andere aankomen,
moet je wel giebelen of je wil of niet.
het is zo. En eigenlijk vind ik het een
beetje ongepast. Ik denk, dat de warmte
van de koestal daar ook wel schuldig aan
is. Het gaat té hard. Voor zover ik dat
aan mijn instinkt kan afmeten, zijn we
nog maar in Februari en als je dan al
spruiten gaat vertonen van drie of vier
centimeter lang, is het mis. U kent toch
het spreekwoord: „aardappels, die zo
vroeg spruiten, zijn voor de mesthoop"
en daarom ben ik bang, dat het te hard
gaat. Vooral ook omdat het hier zo don»
ker is. Want licht is er nodig voor een
gezonde pootaardappel. Hij moet niet
van die lange slappe, bleke, blauwwitte
slierten maken, maar korte, stevige, ge»
drongen, groene spruiten, die straks de

wortels diep in de grond sturen. Mijn
moeder, die immers een goedgekeurde
poter was, heeft het mij allemaal verteld,
maar deze schilleboer hier schijnt dat
niet te weten. En daarom geneer ik me
wat voor deze giebelende stemming hier
op de zolder. Maar wat zal je eraan
doen het is sterker dan ik zelf ben, —
ik kan me gewoon niet inhouden. Ik ben
nu alleen maar benieuwd hoe lang we
nog op deze zolder zullen liggen, want nu
ik eenmaal de groei in mijn botten voel,
kan ik werkelijk het ogenblik niet meer
afwachten, waarop ik teruggegeven zal
worden aan de grond om daar een
nieuwe en waardige aardappelstam te
doen opgroeien. Ik denk zo: nog een
maandje, misschien vijf weken, lang kan
het niet meer duren; maar ja, wachten
valt altijd lang en vooral als je zo slap
bent van lacherigheid ga je je werkelijk
wee voelen. Nee, ik wou maar, dat het al
zover was.
Maar één ding vind ik jammer en dat is
dat ik door dézen boer in de grond gestopt
zal worden. Hoeveel eervoller zou het
zijn met mijn broers en zusters als elite»
poters behandeld te worden op een wijze,
zoals die een aardappel van goede kom»
af toekomt. Ik vrees, dat ik bij dezen
boer veel te kort zal komen aan
bordeause pap en zo. En als ik denk
aan de bedreiging van opgevreten te wor»
den door een colorado*kever, dan krimp
ik nu al in elkaar van angst. Ik heb
heimwee naar mijn familie. Van de week
hoorde ik beneden in de stal nog iemand
zeggen, dat er uit ons land 100 millioen
kilo poters gestuurd werden naar België
en Frankrijk om te zorgen, dat de men»
sen daar de volgende winter ook te eten
hebben. Dat lijkt me mooi werk, zie je,
en daar zou ik aan mee willen doen: in
andere landen te laten zien, dat er nie»
mand tegen een Hollandse poter op kan
en er dan zo aan meewerken, dat heel
Europa elkander helpt. Het is wel spijtig
dat ik daar niet bij kan zijn. Maar laat ik
blij wezen, dat een koe of een rat me
niet heeft opgegeten.
En nu hou ik op, want daar begint dat
lacherige gevoel weer....

BLAUWE VAN ZEELAND.

Thee-wee
Moe zat zuchtend in de keuken
En dacht aan haar theetekort,
Dikke, trage tranen drupten
Tergend langzaam op haar schort.
Peinzend keek ze in de theebus
Maar dat viel helaas niet mee,
Want ze zag een lege bodem
En geen enkel blaadje thee.
Vader kwam de keuken binnen.
Toen die moeder zitten zag.
Zei hij min of meer beteuterd:
„Kindlief, wat ben jij van slag.
Wat kan er nu wel aan schelen
En vanwaar die tranenvloed,
Ik zie veel liever een glimlach
Dan die druppels op je toet.
Heb je kiespijn of migraine?"
„Erger", zei Moe zeer ontdaan,
,,'k Heb geen enkel tipje thee meer."
Moeder nipte aan een traan.
„Strak j es komt er wat visite
Die ik juist in lang niet kreeg
En nou is precies de theebus
('k Heb geen éne bon meer!) leeg."
Moeder zuchtte zeer crescendo.
Doch Pa zei (als wijze Pa):
„Da's niet slim, de mensen krijgen
Fijn een kopje chocola.
Thee te missen is wel jammer
Maar toch heus geen levenswond,
En geloof me, chocola is
Zeker driemaal zo gezond."

En toen later op de avond
Het bezoek ten afscheid ging
Zag Pa dat op Moeder's wangen
'n Glimlach van genoegen hing.
Haar petieterige theenood
Had ze theeloos weggewerkt
En niet één van al haar gasten
Had van theewee iets bemerkt.
Ach, een kopje thee, m'n vrinden,
Is lang het voornaamste niet,
En wat aanpassing, dat lenigt
't Allergrootste theeverdriet!

(Nadruk verboden.)

G ebogen had hij gerend over de don»
kere paden. Nu stond hij even stil en

kromp in elkaar; de angst hamerde op
zijn hoofd: „hij is geraakt, hij gaat
dood!" Een wilde schrik schoot door zijn
lijf. Nu eerst drong het tot hem door
dat alle honden van het dorp aan het
eind van hun kettingen stonden te
blaffen. Wat moest hij doen? Straks
zouden alle deuren opengaan, en dan
stond hij daar met een geweer. Hij had
een ouden man neergeschoten .zonder
het zelf te willen en zelfs zonder het te
weten. Weer ging hij rennen, terwijl de
adem met stoten in de vrieslucht
stoomde. Eerst maar dat geweer op zijn
plaats. Hij was bijna thuis. Het ding
brandde in zijn vingers. Als hij nu maar
niemand tegen kwam! Als het weer aan
de spijker boven de bedstee in de op»
kamer hing, was het grootste gevaar
voorbij. Laten ze dan meer eens be»
wijzen, dat ik dat schot gelost heb,
dacht hij, terwijl hij even vaart min»
derde om angstig en zwetend langs het
huis van Jan Aelendam te sluipen. Hij
hoorde gestommel in het huis, zag hoe
licht aangloeide achter het bovenlicht
van de deur. Voorzichtig — voorzichtig
nou! Hij drukte zich tegen een hooiberg
aan, even moest hij op adem komen. De
lucht schuurde rauw door zijn keel, als
er nu iemand langs kwam, hoorden ze
hem zeker hijgen. Arie slikte een paar
maal en trachtte zijn lippen vochtig te
maken. Op het ogenblik, dat hij weer
verder wilde gaan, drukte hij zich met
een ruk weer tegen het hooi aan; —
tegelijkertijd trapte de veldwachter
voorbij, hijgend en blazend, op een kreu»
nende fiets, met slechts oog voor de
vuurgloed die daar op slechts enkele
honderden meters van hem af boven de
kale bomen uitlaaide.
Het duurde een volle minuut eer Arie
**.n de schrik bekomen was. Toen sloop
hij voorzichtig langs de donkere voet
Tan de dijk naar huis. Zijn blinde haast
was verdwenen; — slechts de angst bleef
over, de loodzware angst van ontdekt te
worden. Nóg trilde het in hem; als hij
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doorgerend was, zou hij recht tegen den
veldwachter opgestormd zijn.
Het hele dorp was in opstand gekomen.
„Brand, Brand!" van alle kanten. Honden
blaften, mensen riepen elkaar toe:
„Waar is 't?" „Ja, ik kom al." „Jan,
kom d'r uit!" „De Blaffert brandt af."
„D'r is geschoten, — ja zeker, d'r is
geschoten!" Reppende klompen kletter»
den over de dijk. „Ga de spuit halen,
jongens." Vrouwen met omslagdoeken
huiverden in de koude nacht, die de
gloeiende vlammen omhoog deed zuigen.
Gehypnotiseerd door het vuur verza»
melde de dorpsbevolking zich op en om
het erf van den ouden boer. Én de
Blaffert zelf zat binnen te rillen, maar
zijn gelamenteer ging verloren in de
driftige laaiing buiten, waar ieder wind»
vleugje een suizend geknetter nu eens
links, dan weer rechts buiten de spanten
van de schuur uitjoeg.
De laatste tien meter nam Arie met een
vaartje; hij kon zich zelf niet meer
tegenhouden. Nu hij eenmaal de achter»
deur voor zich had, wist hij nog slechts,
dat hij geen seconde langer meer de
beschutting van het huis ontberen kon.
Ademloos bonsde hij bijna tegen de deur
op. Dan beheerste hij zich weer en
draaide behoedzaam de knop om. De
deur gleed achter hem dicht, — gelukkig
hij was binnen. Nu door het nauwe gan»
getje, dan de vijf krakende treedjcs naar
het opkamertje. Midden in de gang ver»
stijfde hij, een gefolterde klacht drong
door van Mijntje's kamer.. . . wat was
dat?. ... O, ja; 't nieuwe kindje. ... was
't er dan nog niet? Dan zou Dirk wel
thuis zijn!
Weg met dat geweer! .De deur ging
steunend open...., die werd ook zo
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weinig gebruikt! — Maar in de kamer
zouden ze hem nu wel niet horen.
Tastend en rekkend hing hij het geweer
op de spijker.
„Arie!" Dat was moeder! Met een ruk
keerde hij zich om.
„Wat voer je uit? Waar kom je van»
daan?" Haar schorre stem fluisterde
hees en angstig in de klamme stilte van
de ongebruikte kamer. „Waar zijn Dirk
en Geert? Weet jij 't niet, Arie?"
„Zijn die niet thuis? Ik dacht, dat ze
allang terug waren."
„Nee, ze komen maar niet en Marken»
burg heeft ze in de polder gezien. —
En hij is hier geweest om naar jou te
vragen. — Wat is er Arie? Wat heb je
gedaan?"
„Niks, niks", weerde hij af, maar de
angst die hij juist van zich af geschud
had, toen hij zich van het geweer be»
vrijdde, beklemde hem weer. Een gloeie»
rige benauwdheid kneep zijn keel dicht.
„En d'r is brand!"
Nu eerst scheen tot Aag de Fuicker
door te dringen, wat er buiten omging.
„Brand!" herhaalde ze jammerend. „O,
God, wat een nacht! En Mijntje...."
„Ja, hoe is 't er nou mee?"
„De dokter is er . . . . maar ik weet 't
niet.... 't Gaat niet goed."
Plotseling pakte moeder De Fuicker haar
jongsten zoon bij de schouders. „Blijf
hier, Arie, misschien hebben we je
nodig."
Nu wilde ze plotseling graag den jongen
bij zich houden, — waarom, dat wist ze
zelf niet. Hulp kon hij nu toch niet
geven. Maar het gaf haar wat vertrou»
wen, als een van haar jongens thuis was.
Toen herinnerde ze zich waarom ze naar
het opkamertje gekomen was. Haastig

haalde ze een stapel linnengoed uit de
kast en dan ging ze terug naar Mijntje.
Arie liep achter zijn moeder aan. Thuis»
blij.ven? Terwijl er brand was? En ter»
wijl hij niet wist hoe 't met den Blaffert
en met den Molleboer afgelopen was?
Bij de kamerdeur keerde moeder zich
om, met de deurknop reeds in de hand;
ze moest den jongen er toch maar niet
bij hebben.
„Ga Dirk zoeken", -zei ze. „Misschien
is hij wel bij de brand. Ga Dirk zoeken
en zeg dat hij thuis komen. En Geert
ook."

„Laten we naar huis gaan", had Geert
gezegd, toen de veldwachters weg waren.
„We kunnen toch niet de hele nacht
achter Arie aan lopen. We weten niet
eens of hij hier wel ergens zit."
„Maar Markenburg had 't toch over 'm."
„Jawel, maar als ze 'm hadden gesnapt
of als ze wisten waar hij zat, zouden ze
niet achter ons aan gegaan zijn. Hij kan
best allang thuis in zijn bed liggen."
„Dat kon best wezen. Laten we maar
gaan."
Zwijgend liepen ze een tijdlang stevig
door op het zwarte paadje naast de
wa*erkering.
„Hoe was Mijntje?" Dirk's gedachten
waren nu naar huis teruggekeerd.
„Toen ik van huis wegging? Nou, dat
kan je wel denken. Niet lekker natuur*
lijk!"
Geert zweeg, de woorden waren moeilijk
gekomen. De gedachte aan Mijntje had
hem onafgebroken gekweld. Bij iedere
pas, die hij van het dorp af gedaan had,
pijnigde het schuldbesef, — omdat zij
daar lag en hij en Dirk toch maar de
polder introkken. Hadden ze niet juist
moeten zorgen zo gauw mogelijk bij
haar te komen? In zijn binnenste vloekte
Geert op Arie, die hun met zijn nach»
telijk gezwalk uit de richting had ge*
bracht. Maar hij zei niets, want hij
kende de verachtelijke krulling van de
bovenlip, waarmee Dirk meeleven met
vrouwen als onmannelijk vonniste.

(Wordt vervolgd)



Leer melkpoeder gebruiken
en waarderen

M elk is voor ons een vloeistof: zó
hebben we ze ons leven lang

gekend.
En komt er nu iemand met een wit
poeder, dat hij óók melk noemt.... dan
zijn we geneigd om. of hem, of onze ogen
niet te geloven.
Toch is dat witte poeder wel degelijk
melk: het bevat alle bestanddelen van
deze bekende drank met uitzondering
van het water, dat de melk tot vloei»
stof maakt. Voegen we er dat water —
't kost ons niets! — in de voorgeschre»
ven verhouding en op de voorgeschre»
ven manier bij, dan verschaffen we ons
een volkomen met melk gelijk te stellen
drank — zowel wat smaak als wat
voedingswaarde betreft.
Waarom heeft men nu eigenlijk melk in
deze vorm overgebracht?
U kent misschien het panieksverhaaltje
uit de vorige oorlog (of het waar ge»
beurd is, weet ik niet!): een huisvrouw,
aan wie ter ore was gekomen, dat van»
daag of morgen de melk sterk zou wor»
den gerantsoeneerd, droeg haar melk»
boer op om dan tenminste de badkuip
maar met dit voor haar onmisbare
levensmiddel te vullen. Paniek brengt
een mens tot dwaze dingen: bewaren
van melk als zodanig gaat nu eenmaal
niet!
Maar bewaren van melk zou in bepaalde
omstandigheden wel gewenst zijn. Daar»
om legde de industrie er zich op toe om
volgens een vernuftig uitgedachte me»
rhode het vocht aan de melk te ont»
trekken en daardoor de kans op bederf
weg te nemen; zo ontstond het vol»
komen droge melkpoeder, zelfs in twee
soorten, n.l. afkomstig van volle melk
en van taptemelk.
Over dit laatste willen we vandaag om
verschillende redenen uitsluitend spre»
ken. Ten eerste wordt op 't ogenblik
alleen taptemelk tot poeder verwerkt en
kunnen we dus verwachten, dat de
voorraad ervan voortdurend wordt aan»
gevuld, iets wat van volle»melkpoeder
niet kan worden gezegd. Ten tweede is
taptemelkpoeder gedurende onbepaald
lange tijd houdbaar (men spreekt zelfs
van een proefje uit de vorige oorlog, dat
onlangs nog volkomen goed bleek te
zijn!); volle»melkpoeder daarentegen
rnoet liefst niet langer dan een half jaar
Worden bewaard, omdat zich daarna
verschijnselen van bederf — ranzig wor»
den — gaan voordoen. Ten derde is
taptemelkpoeder lager in prijs en komt
het, in verband met de toch belangrijke
voedingswaarde, daardoor voordeliger
Uit dan vollesmelkpoeder.
Over die prijs nog een enkel woordje.
Vraagt men aan verschillende huisvrou»
wen, wat ze voor l pond of l kilo
taptemelkpoeder betaalden, dan hoort
rnen nogal wat verschillende opgaven:
ik vond b.v. variaties tussen 55 ets. en
92 ets. per kg. Het eerste bedrag vertelt
ons, dat een hoeveelheid melkpoeder,
waarvan 10 1. melk kan worden gemaakt,
55 ets. kost en dat dus de prijs van l 1.
taptemelk 5ï ets. zou zijn. Dat klopt met
de waarde, die we aan l 1. vloeibaar in»
gekochte taptemelk hechten. Is de prijs
Van het poeder echter hoger gesteld, dan
wordt de zaak min of meer bedenkelijk;
er worden dan ook van bevoegde zijde
pogingen gedaan om te komen tot een
eenheidsprijs en zodra die is afgekon»
digd, zijn we waar we wezen moeten en
hangt het slechts van de huisvrouw af,
of ze aan dit waardevolle product een
plaats geeft in de dagelijkse voedsel»
voorziening.
Moeilijkheden in 't gebruik levert het
taptemelkpoeder niet op.
»Oor de normale verdunning, die van
het poeder taptemelk maakt, gebruiken
we l 1. water met 100 g. (l ons of 2
kleine theekopjes) melkpoeder. We men»
6en in een kommetje het melkpoeder

met een klein scheutje koud (of lauw)
water tot een volkomen glad papje en
verdunnen dit geleidelijk met de rest
van het water.
We willen nu veronderstellen, dat van
deze melk pap zal worden gekookt.
Geldt het een pap met een korte kookt
ryd — havermout, griesmeel, tarwe» of
roggemeel, tarwe» of roggebloem, maï»
zena, custardpoeder — dan beginnen
we met deze droge bestanddelen te ver»
mengen met het droge melkpoeder.
Voor de grovere meelsoorten, die we
gewend zijn zó in het kokende water
te strooien — havermout, griesmeel,
ongebuild tarwe» of roggemeel — blij»
ven we deze gewone bereidingswijze
volgen; voor de fijnere soorten houden
we de daarbij gebruikelijke methode in
stand en we maken dus het mengsel
van melkpoeder en meel eerst met wat
water tot een glad, gemakkelijk vloei»
baar papje, om het daarna roerende in
het kokende water te gieten.
Bij pappen met een langere kooktijd
(gort, rijst) gaan we enigszins anders te
werk: we koken de gort of de rijst gaar
in de voorgeschreven hoeveelheid water
en we roeren er op het laatst het tot
een vloeibaar papje gemaakte melkpoe»
der door, dat dan nog een ogenblik
blijft meekoken.
De volgende recepten zullen u, mits u
nauwkeurig de aanwijzingen volgt, sma»
kelijke, voedzame pappen geven, zonder
veel onkosten en zonder dat u afhanke»
lijk hoeft te zijn van wat de melkboer u
wil geven.

Rijstebrij (ongeveer 3 personen)

l 1. water, 150 g. (li ons of lè klein
theekopje) rijst, 100 g. (l ons of 2 kleine
theekopjes) taptemelkpoeder.
Breng het water aan de kook, strooi er
de gewassen rijst in en laat die op een
zacht vuur gaar worden (ongeveer i uur).
Meng intussen het melkpoeder met een
scheutje water tot een gelijk, gemakke»
lijk vloeibaar papje, giet dit bij de
kokende rijst en Iaat alles samen nog
even doorkoken.
Bereid gortpap op dezelfde wijze, maar
reken per 1. water slechts 100 g (l ons)
gort (van tevoren in het water geweekt)
en breid de kooktijd uit tot ongeveer
l uur.

Havermoutpap (ongeveer 3 personen)

l 1. water, 100 g. (l ons of 2 kleine thee»
kopjes) havermout, 100 g. (l ons of 2
kleine theekopjes) taptemelkpoeder.
Breng het water aan de kook. Meng in»
tussen havermout en melkpoeder droog
door elkaar; strooi ze roerende in het
kokende water en laat op een zacht
vuur de pap gaar worden (ongeveer een
kwartier).
Bereid een pap van ongebuild tarwe» of
roggemeel of van griesmeel geheel op
dezelfde wijze; reken de hoeveelheid
griesmeel echter iets kleiner (schraal l
ons dus) en Iaat ze slechts hoogstens
10 minuten koken.

Maïzenapap (ongeveer 3 personen).

l 1. water, 50 g. (^ ons of 5 afgestreken
eetlepels maïzena, 100 g. (l ons of 2
kleine theekopjes) taptemelkpoeder.
Breng het water aan de kook. Roer in»
tussen de maïzena met het melkpoeder
droog door elkaar en maak ze dan met
een scheutje water tot een volkomen
glad, goed vloeibaar papje. Giet dit
roerende in het kokende water en laat
onder voortdurend roeren de pap 5 min.
zachtjes doorkoken.
Bereid op geheel dezelfde wijze een pap
van custardpoeder. Volg ook dezelfde
bereidingswijze voor een pap van tarwe»
of roggebloem, maar reken daarvan een
iets grotere hoeveelheid (60 g. of 6 af'
gestreken eetlepels) en stel de kooktijd
op 10 inplaats van 4 minuten.
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Beste Corl
Je brief ontvangen en ik moet toegeven,
dat je eigenlijk wel gelijk hebt. Al dat
gepieker brengt je geen steek verder
Ach, nu het weer wat vrolijker wordt,
•u we zo nu en dan een zonnetje zien,
is het precies of het hele leven zonniger
is en of de moeilijkheden niet zó zwaar
meer tellen.
Over de raad die je in je vorige brief gaf.
om Rie in een betrekking te doen, heb»
ben Jarv en ik lang en breed gesproken.
Per slot van rekening waren we het er
over eens. dat wij Rie niet moesten terug'
houden, als zij er zelf idee in had. Wij
vonden het ook voor haar verdere leven
beter, als zij eens een poosje onder
vreemden leefde. Je weet wel hoe het in
de eigen omgeving gaat: juist omdat je
zelf zo met moeilijkheden hebt te kam»
pen, wil je die zoveel mogelijk van je
kinderen verwijderd houden. Dat lukt je
natuurlijk niet altijd, maar ik vind het
voor mezelf een prettige gedachte, dat de
kinderen een onbezorgde jeugd krijgen,
en dat ze later vele prettige herinnerin»
gen aan die jeugd behouden.
Dat hierdoor de weg misschien al te
ef fen voor hen gemaakt wordt, zal ik niet
tegenspreken, en het zou daarom ook al
goed zijn als onze Rie eens een poosje
het huis uit ging.

manteltjes
met een
hoedje

Je vindt het misschien wel egoïstisch
van me, maar de gedachte alleen al, dat
Rie van me weg zou gaan — dat ik haar
's avonds niet eens lekker kan toestop»
pen, heeft me een p-\ar slapeloze nachten
bezorgd. Jan vindt het dom van me. „Als
je het dan zo erg vindt, houdt haar dan
thuis", zei hij. „Ze gaat per slot van
rekening het land niet uit en als het
haar niet bevalt, staat de deur altijd
voor haar open."
Toen we er met Rie zelf over spraken,
was ze geweldig enthousiast, vooral toen
ik haar vertelde, dat ze waarschijnlijk
naar de stad ging en bij jou in huis kon
komen. Ik geloof, dat ze het liefst haar
koffer maar meteen had gepakt. Het stel»
de me wel wat te leur. Enfin, ik zal me
maar troosten met de gedachte, dat de
jeugd graag eens iets anders wil.
Als jij nu eens voor haar uit wil kijken?
Ik zou haar het liefst in een nette burger»
betrekking willen hebben met kinderen,
waar zij als huisgenote wordt behan»
deld. Het salaris vaststellen laat ik ook
maar aan jou over. Ik heb liever, dat ze
een gulden minder verdient en een goede
behandeling heeft, dan dat ze met een
gulden méér echt als „vreemde" zou
worden behandeld.
Zij wil in haar vrije tijd graag naaien en
verstellen leren. Het deed me genoegen,

pa»

gemaakt uit een oude mantel of jas

dat zij dit zelf voorstelde. Ik vind, dat
goed sverken voor een vrouw niet vol»
doende is Als ze daarbij niet handig is
met de naald, dan moet zij aan het één
uitgeven, wat zij aan het andere wint.
leder huisvrouw hoort Lehoorlijk te
kunnen naaien en verstellen. Hoe makke»
lijk is het niet, als je van oud nieuw
kunt maken? Ik vind, dat daar op de ge»
wone scholen veel te weinig aandacht
aan wordt geschonken, hoewel de meis»
jes tegenwoordig heel wat beter les in
nuttige handwerken krijgen, dan wij
vroeger. Wil een meisje daar behoorlijk
onderricht in hebben, dan moet zij daar
weer een aparte school voor bezoeken.
Stel, dat we weinig of geen schoolgeld
zouden behoeven te betalen, dan kan
ons soort mensen daar toch nog niet
over denken. Want kosten brengt zo'n
studie toch altijd met zich mee, al was
het alleen maar, dat je toch niet zou
willen, dat je kind er, wat de kleding
betreft anders zou uitzien, dan de ande»
ren. Is er wat bijzonders op school te
doen — een dagje uit bijvoorbeeld —
dan zou ik haar dat ook niet willen ont»
houden. Zo zou ik met mijn huishoud»
geld in het gedrang komen. Je kan je
geld helaas maar één keer uitgeven.
Ik leg me er dus bij neer, dat ze gaat
dienen. Zij kan dan zelf haar naailessen
betalen en voor haar eigen kleren zor*
gen.
Ik weet zeker, dat ze bij jou een prettig
tehuis zal hebben. Ze hoeft dus niet een»
zaam en zonder kennissen naar de stad
te gaan. Ik ben je erg dankbaar voor je
aanbod en wees er van verzekerd, dat ik
te «Hen tijde bereid ben, als het nodig
is, je een wederdienst te bewijzen.
De groeten van allen voor allen, en wel
in het bijzonder gegroet van je vriendin

RIEK..
Harrelaar, 25 Februari '41.
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Schoonmaak... geen
noodzaak

M aart — Lentemaand.
Voor de Hollandse huisvrouw be»

tekent dit, dat het zo langzamerhand
tijd wordt, eens aan de schoonmaak te
gaan denken.
Nu de zon wat sterker gaat schijnen,
zien we pas, hoe vuil onze gordijnen
zijn. Het houtwerk mag ook wel een
sopje hebben en als we dan zo rond»
kijken, komen we tot de conclusie, dat
we eigenlijk maar vroeg met de schoon»
maak moesten beginnen. Er zijn er
onder ons, die haast niet kunnen wach»
ten tot de kachel weg is en die maar
vast aan de slaapkamers zijn begonnen.
Spreien en dekens wassen, als we veren
of kapok=„schudbedden" hebben, worden
de tijken vast gewassen, enz. enz. De
kasten worden alvast schoongemaakt om
toch maar zo gauw als de kachel van
de vloer is, met kracht de kamer te
kunnen aanpakken.
Wil men per se schoonmaken, dan is
het zeker verstandig daar zo vroeg
mogelijk mee te beginnen. Wordt het
weer dan wat mooier en zachter, dan is
óns huis gereed en dan kunnen wij van
het mooie weer profiteren.
Als men in het bezit is van een stof»
zuiger, zal het schoonmaken wel veel
eenvoudiger gaan, dan dat men zo'n
machine mist. Men kan de bedden in
plaats van ze te kloppen (dit is trou*
wens heel verkeerd) stofzuigen en ver»
volgens in de buitenlucht brengen.
Menige vrouw zal nu niet zoveel aar»
digheid in de schoonmaak hebben. Er
is haast geen zeep; iets vernieuwen zal
ook zo makkelijk niet gaan.
Laat het voor haar een troost zijn, dat
schoonmaak geen noodzaak is Als
alles op tijd een goede reinigingsbeurt
wordt gegeven, zal men daar best mee
kunnen volstaan.
Er is nu een goede gelegenheid om met
die ouderwetse gewoonte, die vaak
schromelijk wordt overdreven, te bre»
ken. Laten we toch geen slaaf van onze
meubelen zijn!
Dit houdt zeer zeker niet in, dat wij
alles nu maar moeten verwaarlozen.
Neen de helderheid der Hollandse
huisvrouw is wijd en zijd bekend. Wij
hebben een reputatie hoog te houden..
En die kunnen wij hoog houden... . óók
zonder schoonmaak, waarbij het hele
huis met bezemen wordt gekeerd.

* Helpt elkaar
Pannen schuren niet nodig
Een lezeres uit VVildervank schrijft ons:
„Ik hoor wel eens van vrouwen, die zo'n
hekel hebben aan het schuren van pan»
nen. Waarom die pannen altijd ge»
schuurd moeten worden, begrijp ik ook
niet goed. Ik ben al jaren huishoudster
in een groot gezin en ik heb dus wel
enige ervaring op huishoudelijk gebied.
Zodra ik aardappelen of groente uit de
pan heb gehaald, zet ik deze pan altijd
direct in heet water. Terwijl wij eten,
kan de pan weken en ze hoeft dan niet
geschuurd te worden. Schuren — ik heb
er zelf ook een hekel aan! — is het
bevorderen der pannenslijtage en be»
tekent de verspilling van energie."

2 manteltjes met één hoedje óf een
jasje en een manteltje met een hoedje
maken wij uit één oude jas of mantel.
Is dat niet een pracht-oplossing om
onze kleintjes weer eens van iets nieuws
te voorzien?
Het is natuurlijk wel een heel werk,
maar als onze kinderen er weer netjes
uitzien, zonder dat het ons extra geld
kost, geeft dit zo'n grote voldoening,
dat we niet tegen enige moeite opzien.
We halen eerst de knopen van jas of
mantel af. Vervolgens tornen we de
knoopsgaten los. Dit moet heel voor-
zichtig gebeuren, omdat de stof spoedig
inscheurt. Dan zouden we weer een
stukje van de te vermaken stof moeten
missen. Nu worden de naden losgetomd
en flink afgeborsteld. Als het nodig is,
kan men de losse stukken even een
sopje geven.
Donkere stoffen kunnen oeter in wat
water en zout worden gezet Als de stof
strijkdroog is, worden alle delen onder
een doek opgeperst.
We leggen nu het patroon van het
kleinste jasje of manteltje aan de
bovenkant en het grotere aan de on-

derkant van het voorpand. Men stippelt
met een kleermakerskrijtje even het
patroon na. Daardoor krijgt men een
beter overzicht, waardoor het knippen
gemakkelijker gaat.
Voor het grootste kledingstuk kan het
tegenbeleg van revershoogte af gelijk
worden aangeknipt. Tevens kan men
hier de zakken en drie delen van het
hoedje uit knippen.
Langs de zijnaden van voor- en rug-
pand worden van het kleinste mantel-
tje de mouwen geknipt, evenals de
kraag van het kleinste jasje
De mouwen van het grootste jasje en
de rand van het hoedje worden uit de
mouwen van de oude jas gemaakt.
Heeft de jas geen middenachternaad,
dan legt men het patroon van de man-
teltjes tegen de dubbelgevouwen mid-
denachternaad.
Is er wel een naad, dan werken we deze
weg door bij de jasjes een opstiknaad
midden achter te maken.
Ook kunnen deze manteltjes onderaan
wijder worden gemaakt. Dan behoeft
het manteltje alleen bij het rugpand,
onderaan, wijder te worden geknipt (zie

tekening).
De andere delen, alsook de kraag voor
het grotere manteltje halen we wel uit
de binnenkant van de oude kraag. Al-
dus kan men heel gemakkelijk een jasje
voor een jongetje van 3 a 4 jaar en een
manteltje met hoedje voor een meisje
van 6 a 8 jaar maken.
Men denke er wel aan, dat bij jongens
het jasje links over rechts sluit en bij
meisjes rechts over links.
Als de stof er zich toe leent, kan men
de nieuwe kledingstukken van de ver-
keerde kant van mantel of jas maken.
Het geheel zal dan een nog nieuwere
indruk maken.
Dames, die patronen kunnen maken,
behoeven deze maar op de rtof te leg-
gen zoals hier is aangegeven. Desge-
wenst kan men dit patroon (het man-
teltje plus hoedje) voor 35 cent franco
thuisbezorgd krijgen.
Men geve dan de leeftijd van de
kleine op.
Aanvragen te richten aan de Redaccie
„Arbeid", Postbus 100, Amsterdam-C.
Op envelop of briefkaart duidelijk ver-
melden: „Knippatroon".

* Ambtenaren en vast particulier perso-
neel tot maandinkomen ZONDER BOBO.
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V O O R D E K I N D E R E N De prijswinnertjes

J

lBabbeltje l
van Oom Niek

„Zou jij nu kans zien, oom Niek, de jon-
gens en meisjes aan het verstand te
praten, wat plagiaat eigenlijk is?"
Ik krabde me eens nadenkend achter het
oor. toen mijn hoofdredacteur deze
Vraag stelde. Ik zag jullie gezichten al:
nou, die oom Niek wordt me ook een
leukerd gauw overslaan eerst de
Belevenissen van de Aardappel maar
eens nemen! Plagiaat? Nooit van ge-
hoord. Kan je dat eten? Heeft het
Wat met plaggen uit te staan?
.,Een mooie opdracht", zei ik een eetje
schamper. „Ik houd er niets van. den
schoolmeester uit te hangen."

„Weet ik wel, weet ik wel", zei de
hoofdredacteur, die dacht, dat oom Niek
kwaad begon te worden. „Maar ik denk
zo, dat je er zelf óók gemak van zult
hebben, als je nu eens, in een keer, goed
duidelijk maakte, wat plagiaat eigenlijk
is. Dan houden de kinderen zich daaraan
en dan hoef je niet steeds weer hetzelfde
in de correspondentie te zetten.
Nou, over plagiaat dan maar. De hoofd-
redacteur is de baas — die moet het
maar weten. En het is eigenlijk een koud
kunstje, jullie aan het verstand te bren-
gen, wat de grote mensen met dat pla-
giaat eigenlijk bedoelen. „Plagiaat ple-
gen", zeggen die grote mensen heel deftig.
Weet je wat wij, als jongens er tegen
zeiden? „Afkijken... spieken of spieren."
Toen jullie Oom Niek nog een jongen
Was, had eens een van de jongens op de
wijs van „Zandvoort aan de zee" een heel
spieklied gemaakt. Het refrein van dat
Schone lied ken ik nog. Het luidde:
„Spieken, dat is fijn.
We doen het allen, groot en Klein,
Bij proefwerk, repetitie en bij ons eind-

examen.
Spiek maar raak, doe tiet vaak.
Spiek je liele rapport maar samen"

Och, het liedje was wel leuk, maar ge-
lukkig was het in de klas van Oom Niek
niet zo als in het lied werd gezongen.
Wij hadden allemaal een hekel aan af-
kijken en voorzeggen, ofschoon we heus
niet zulke suikerpeulen waren.
En toch is spieken nog niet precies het
zelfde als plagiaat plegen.
Wacht, ik weet een beter voorbeeld. We
zaten eens met elkaar in de klas — je
begrijpt, dat dit ook al weer uit de
schooljongenstijd van Oom Niek is —
toen de onderwijzer de opstellen, die we
een week tevoren hadden gemaakt, te-
ruggaf. Laat ik eerlijk zeggen, dat Oom
Niek een van de beste was bij opstellen
maken. Je mag het geloven of niet. Nou
öan, die schriften kwamen terug en — wat
anders nooit gebeurde — de onderwijzer
vroeg mij, m'n opstel VOOE te lezen. Ik
Vond dat een beetje gek, maar als de
meester zo iets zegt. moet je het wel
öoen. Ik las dus m'n hele opstel voor en
Wachtte een beetje in spanning af, wat
er. verder zou komen.
>,Mooi zo — nu leest Wim de Wit zijn
opstel voor", zei de meester.
Wim zat naast me en schudde eerst van
hee. „Voorlezen", zei de onderwijzer nu
op strenge toon. Nou, toen moest Wim
Wel lezen Maar hij kwam niet zo ver.
Want na de eerste zinnen keek ik eerst
eens naar den meester en toen naar het
schrift van Wim omdat ik dacht, dat hij
Per ongeluk mijn schrift in handen had.
De hele klas begon te lachen, want
Wim las precies het zelfde verhaal voor,
öat ik had gedaan en toen ik keek, zag
ik, tot mijn grote verbazing, dat hij zelfs
Öe doorhalingen, die ik in mijn opstel
had gemaakt, precies zó had. Zonder dat
ik er een sikkepitje van had gemerkt,
had me die Wim mijn hele opstel over-
gekalkt. Ja. dat was nu plagiaat plegen.
Wimpje profiteerde van het werk, dat
een ander — die andere was ik nu toe-
vallig — deed.
Zie je: overschrijven is heel wat makke-
lijker, dan zélf iets verzinnen. Zélf iets
Verzinnen is zó moeilijk, dat er maar heel
Weinig kinderen zijn. die dat kunnen. Dat
is helemaal niet erg. De een kan goed
sommen maken en raadsels oplossen -
Öe ander kan makkelijk een zelf-verzon-
hen verhaaltje schrijven. Zo is het met
&rote mensen ook. Het ene kind kan goed
tekenen en het andere kind leert het
Hooit. Jullie Oom Niek kan helemaal niet
tekenen maar hij denkt er dan ook

aan, net te doen of hij het wél kan.
zijn er een hele massa kinderen, die

dat zij een versje, dat zij c p
geleerd hebben, in de krant kun-

hen laten zetten. Ze hebben dat versje

heus niet overgeschreven. Ze hebben het
geleerd en toen, uit hun blote hoofd, op-
geschreven. Jawel, dat is waar. Maar als
dat versje in de krant zou komen, dan
zouden die kinderen tóch plagiaat heb-
ben gepleegd.
Hebben jullie door, dat het woord pla-
giaat nu lang zo moeilijk niet is. als het
lijkt? Ik hoop nu maar een ding: dat
jullie de zaak waar het om gaat goed
hebt begrepen en dat jullie mij alleen
maar zelf-verzonnen verhalen en teke-
ningen stuurt. Natuurlijk mag je me ge-
rust een' mooi schoolliedje zenden of een
ander versje, dat je hebt gelezen of ge- •
leerd. We spreken echter af, dat je dat
er dan bij zet. Als je net doet, of je het
gedicht of het verhaal zelf hebt gemaakt,
dan zou je Oom Niek in moeilijkheden
brengen. En — ik weet het zeker — dat
willen jullie geen van allen.
Zie zo — nu stappen we gauw van dat
vervelende onderwerp af om aan ons

oliebollenraadsel
te gaan.
Nee maar, wat een serie briefkaarten was
er weer binnen gekomen. En het aardige
was, dat er veel meer — goede — woor-
den uitkwamen, dan Oom Niek had ge-
dacht. Laat ik eerst de oplossing geven,
zoals ik mij die had gedacht.

1. Oliebol (gebak)
2. wOorden (spraakbenodigdheden)
3. daMbord (deel van een spel)
4. plaNten (tuinbegroeiing)
5. rolfllm (wordt in een fototoestel ge-

daan)
6. treinEn (vervoermiddelen).
7. vetvleK (ontstaat als er vet is ge-

morst)
En nu de andere woorden, die waren ge-
vonden: l ommelet, 2 tongval, 3 tombola,
damstuk, 4 tuinmes, 6 schepen, fietsen,
bobslee en zelfs carrier autoped. Dat laat-
ste woord was wel niet helemaal goed,
maar die autoped-meneer heeft oom Niek
in een bovenstebeste bui getroffen en hij
heeft daarom toch ook de kans gehad.
O, ja, even wat over die kans. Daar kreeg
ik me toch van een paar lezertjes uit
Kollumerzwaag:.. een dreigbrief. Daar
hadden ze twee raadsels goed en toch
geen prijs. Had me die oom Niek even
onrechtvaardig gehandeld? Ze waren
reuze kwaad op hun oom, die ene neef
en nicht. Als je denkt, dat je niet eerlijk
bent behandeld, moet je het zeggen. Mis-
schien heeft het kwade tweetal nu al wel
begrepen, dat er van de talrijke goede
oplossingen er slechte een paar een prijs
kunnen krijgen. Want zó is het! En on-
rechtvaardig behandeld zijn ze niet. Alle

mogen een keus maken uit de volgende boeken:
Vrolijke vrienden, door Jan Mens j. en m.
Old Shatter/iand, door Karl May j.
Llano Estacado, door Karl May }
Een reis om de wereld in 44 dagen, door Palle j. en m.
De woudcliib, door Ter Haar j. en m.
De gemaskerde woudkoning, door Exel j.
Jan Persijn, door Exel j.
Mijnheer Van der Piyge in China, door Exel j. en m
Plet huis met de duiven, door De Boone—Swartwolt j. en m.
Een dag in Artis, door Van Gogh—Kaulbach j. en m.
Avonturen van een zwarte poes, door Elsa Kaiser j. en m.
Aan het eenzame meer, door A. Chaffee j. en m.
Een j. of een m. geeft aan, of het een jongens- of een meisjesboek is.
De laatste drie boeken zijn geschikt voor kinderen van 6—9 jaar.
Doe ie keus en schrijf op de envelop met grote letters PRIJSWINNAAR
Kinderrubriek. Je adresseert je brief aan Oom Niek, p/a. Redactie Arbeid,
postbus 100, Amsterdam-C.
Een goede raad aan allen: Knip dit lijstje uit en bewaar het zuinig Want niet
in elk nummer kan de lijst worden opgenomen. Misschien heb je net lijstje al
heel gauw nodig!

neven en nichten zijn me even lief. Zó is
het óók!

De pri/swinnertjes
Hoewel er maar één raadsel was, geef ik
toch drie prijzen plus een troostprijs.
1. Jan Meijer, 14 jaar, j., Nicolaas Beets-
straat 55, Vlaardingen.
2. Adrianus Stolk, 10 jaar, j., Veerschen-
dijk 70, Hendrik-Ido-Ambacht.
3. Jeanne van Hemert, 13 jaar, meisje,
Katwijkstraat 7, Oss.
De prijswinners vinden hierboven een
boekenlijstje afgedrukt, waaruit zii een
keuze mogen doen.
Voor haar aardige gedichtje krijgt Bettie
Bollema, G 175, Workum, m., 11 jaar, de

. troostprijs: een zakpotlood.

Nu de briefjes
Diena Bakker, Wildervank. Geen wonder,
dat jij een goed cijfer voor tekenen
krijgt. Je mooie konijn heb ik in mijn
kamer, in een lijstje, opgehangen.
Corry van Keulen, Amsterdam. Nee, alle-
maal tegelijk beantwoorden gaat niet. We
willen allemaal wel graag een prijs. Jam-
mer dat er altijd maar een paar geluk-
kigen zijn. Doe je best.
Geertje de Waart, Eil-Marken. Hebben
jullie geen bibliotheek op school? Aard-
rijkskunde ken je góéd. En mooi schrij-
ven doe je óók.
Fenna Suvee, Wijhe. Je zelf-bedachte ver-
haaltje komt er misschien in als er
plaats is. Ik vond je' brief ook gezellig
Anneke van Aartsen, Groningen. Werd jij
even verwend? Dat vindt oom Niek ook

altijd zo prettig als hij ziek is. Dan ver-
went... tante hem. Toch is het fijn, als je
weer beter bent. Wat jou?
Jan Bus, Usquert heeft zelf konijnen,
Zélf maakt hij er hooi voor. Daar zal
menige stadsjongen jaloers op zijn, Jan,
Oom Niek ook.
Kees Vermeulen, Oud-Gastel. „Op het
Krabbelbaantje" is een leuk versje.
Netty v. d. Bok, Rotterdam. Ik vond
Robert-Rudolf wél mooi. Begrijp je nu,
dat oom Niek het niet in de krant kan

.zetten?
Voor al mijn neven en nichten: Bedankt
voor jullie babbelbrieven. De jongens en
meisjes, die ziek zijn van harte beter-
schap gewenst door

OOM NIEK.
P.S. Daar zou ik haast

het nieuwe prijsraadsel
vergeten! O, wat zou me dat een protes-
ten hebben gegeven!
Voor de groten geef ik een naamkaartjes-
raadsel — een lekker moeilijk, waar je
eens flink op kunt prakkizeren. Jullie
hebben ze te danken aan Jacoba May te
Oosterbeek, die ze mij toezond.
Wat is het beroep van meneer L. Geit/-
oorde en wat doet meneer S. Viers voor
de kost?
Voor de kleintjes — laten we zeggen tot
10 jaar — hebben we een Kleurwed-
strijd. Zij mogen de tekeningen van Ka-
reltje Kraan, welke in dit nummer staan,
netjes kleuren met potlood of inkt en die
zenden vóór 6 Maart a.s. aan Oom Niek,
Postbus 100, Amsterdam C.

D E A V O N T U R E N V A N K A R E L T J E K R A A N
Kareltje en de sigaret • Een grappige tekenfilm • Beeld. Jan Lutz • Regie en tekst: N. J. P. Smith

Nee maar! Een vol doosje! „Mag jij al roken, ventje?

Reuze lekker is dat. Zou het toch wel een goeie zijn? Nooit met:rl



KNUTSELRUBRIEK
(Foto: „Arbeid")

J ullie hebben allen wel eens gezien.dat
iemand, die veel moet schrijven, een
onderlegger, gebruikt. .En omdat ik

verwacht, dat jullie, .ook een grote corres-
pondentie hebben, b.v. aan oom Niek, volgt
hier een beschrijving van een- zelf te
maken onderlegger. Wij gebruiken hier-
voor materiaal, dat een ieder in huis
heeft, zoals een stukje karton en een
beetje goed uitziend pakpapier.
Eerst snijden wij een rechthoekig stuk
karton van 27 x 21 cm. Daarna de vier
hoekjes, waarvan de rechthoekzijden 1\
«n. groot zijn. Het beste maak je die, -door
twee vierkanten uit het karton te snijden,
waarvan de zijden 7è cm. groot zijn! Elk
verdeel je dan volgens de diagonaal, d.i.
de lijn, die de hoekpunten verbindt, in
tweeën, zodat je vier stukjes krijgt.
Van hec pakpapier moet je 4 vierkanten
snijden, welke een zijde hebben van 15 cm.
Daarin verbindt je de middens der over-
staande zijden en knipt er één van de 4
ontstane vierkantjes'en nog een half vier-
kantje uit, welke gearceerd staan aange-
geven op de nevenstaande tekening (I).
Je plakt nu het halve vierkantje van kar-
ton op het halve vierkantje van het uit-
gesneden pakpapier, beplakt het grote
stuk karton ook met het pakpapier, legt
de halve vierkantjes als hoekstukjes daar-
op, zoals op tekening II is aangegeven en
vouwt de uitstekende delen naar onderen
om. Daarna nog een vel pakpapier aan de
onderkant plakken van 27x21 cm. en de
onderlegger is klaar. Je kunt de vier hoek-
Stukjes nog een kleur geven, maar nodig
is dat niet.

Schrijft maar prettig!

J'/i TEK.I

TEKiï

Medische Vragen
Foor het eerste deel der Medische
Vragen zie elders in dit nummer.

G. V. te T. Niet voluit ondertekende
vragen kunnen niet in behandeling wor»
den genomen.

A. K. te B. De pijnen, die bij u ongeveer
vier uur na het gebruik van een warme
maaltijd met aardappelen optreden, zijn
een reden om de raad van uw huis»
dokter in te winnen.

H. v. d. B. te H. Een eenvoudig middel,
dat afdoende helpt tegen uw vetpuistjes,
is er niet De door u tot nu toe ge»
bruikte uit» en inwendige medicijnen
helpen in bepaalde gevallen wel eens,
maar het beste werkt 'de tijd: over enige
jaren zult u, ook zonder middeltjes, er
veel minder last van hebben.

A. B. ie K. Een bekend huismiddeltje
tegen droog haar is een mengsel Van
twee delen wonderolie met één deel
brandewijn. Met een weinig hiervan
wordt de hoofdhuid na het wassen
stevig ingewreven.

G. W. W. te H. Om met zekerheid te
kunnen uitmaken, of uw dochtertje van
de toevallen kan genezen, is een nauw»
keurige observatie in' een kliniek nood»
zakelijk. U kreeg dus een zéér goed
advies van dengeen, die u aanraadde om,
in overleg met uw huisdokter, er eens
mee naar de kliniek in Utrecht te gaan.

F. W. J. te B. Bepaalde spiergroepen
met de bijbehorende zenuwen vormen
een werkgemeenschap. Uit uw duide»
lijke uiteenzetting blijkt, dat een derge»
lijk systeem in uw rechterarm bij het
snoeien van de ligusterhaag in de zomer
van 1939 tot aan de grens van uitputting

werd gebracht. Op jonge leeftijd ga'at
het herstel hiervan snel; boven de 50
jaar kan dit zéér lang duren, zelfs enige
jaren. De mogelijkheid bestaat, dat de
huisarts het herstel kan bevorderen: in
de laatste jaren is n.l. gebleken, dat
enkele vitamines (vitamine BI en vita»
mine E) bij deze toestanden gunstig kun*
ne'n werken.

P. R. te 'siGr. Zonder onderzoek is het
niet mogelijk om uit te maken, wat de
oorzaak is van de pijn in uw beide
armen. Ik kan u dus tot mijn spijt geen
advies geven. Wendt u zich tot uw
huisdokter.

J. d. O. te G. In de meeste gevallen is
het vroegtijdig uitvallen van haren zó'
zeer gebonden aan de veelal overgeërfde
eigenschappen van het gestel, dat geen
enkel middel hiertegen helpt.

H. F. te V. Verlegenheid is wel lastig,
maar het is geen ondeugd of een gebrek.
Integendeel, het bewijst, dat men een
gevoelige aard heeft en dit is de eerste
voorwaarde om een medemens te kun»
nen begrijpen en iets voor een ander
te kunnen zijn. Wanneer u degeen, waar»
mee u spreekt of degeen, in wier gezel'
schap u bent, begrijpt, aanvoelt en daar»
door zichzelf vergeet, valt de verlegen5

heid vanzelf weg.

M.. M. T. te T. M. Aambeien zijn tegen»
woordig door middel van inspuitingen
en, wanneer ze héél groot zijn, ook ge'
deeltelijk met behulp van operatie te
genezen. Stelt u zich dus nog eens op*
nieuw onder behandeling van een spe»
cialist. Dat ze aanleiding tot het ont«
staan van kanker zouden kunnen geven
is een fabeltje.

VREUGDE EN ARBEID

TONEELVOORSTELLINGEN
Programma: Een blijspel uit het volksleven, „Niet 'ooor de Poes .'", te spelen
door „De Voortrekkers"; 7iiedespelenden:i Minny Er/mann, Mien v. d. Lugt
Melser't, Adri Dozy, Ko van Sprinkhuyzen', Piet Rienks; Lou van Dommelen, Karel
Baars. Henri Menning. Spellëiding: Adriaan van Hees. De toegangsprijs voor oiider-
staande voorstellingen is f 0.36 per persoon, alle rechten inbegrepen.
VENLO. Donderdag 6 Maart, Rembranöt Theater, aanvang' 8 uur n.m.
Kaartverkoop: „De Toekomst", Havenstraat 46; J. J. Timmermans, Gr. Parallel-
straat 27. Blerick; H. Osseman, Horsterweg 23, Blerick; G. v. Ewijk, Antonius-
laan 13, Blerick; N. Christiaans, Maasbreeseweg 109, Blerick; G. Damme. Broek-
laan 55, Tegeïen; J. B. Lempens. Willemstraat 38, Venlo; J. A. Beekhuizen,
Rummerkampstraat 8, Verilo; W. G. Hendriks, Jotienstraat 11, Venlo; B. J. Riet-
man. O.L. Vrouwenplein 4, Venlo en 'savonds aan de zaal.
OSS. Vrijdag 7 Maart, Luxor Theater, aanvang 7 uur n.m.
Kaartverkoop: S. J. v. Mechëlen, Boterstraat 21; Th. Hoeks, Katwijkstraat 29;
G. v. Uden, Palmstraat 29 en 'savonds aan de zaal.
's-HERTOGENBOSCH. Zaterdag 8 Maart, „Casino", Parade, aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop: C. Schreuders. Zuidwal 46; C. M. Pieters, v. IJselsteinstraat 18 en

• 's avonds aan de- zaal.
BREDA. Zondag 9 Maart, „Concordia", Van Coothplein, aarrvang 7.30 uur.'
Kaartverkoop: C. Tops Jr., Vond'elstraat 46; bij de besturen van de vakbonds-

- .afdeelingen en 's avonds aan de zaaL
MAASTRICHT. Maandag 10 Maart, Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m. .;
Kaartverkoop: Brouwersweg 53; St. Antoniusstraat 19; Aert v. Trichtweg 36;
Bogaardstraat 21 en 'savonds aan de zaal.
TILBURG. Woensdag 12 Maart, Stadsschouwburg, Heuvel Tilburg, aanvang
7.30 uur .n.m.
Kaartverkoop: Bij de. boden van de vakbondsafdelingen en 'savonds aan de zaal.

FILMVOORSTELLINGEN
Programma: Hoofdfilm ,;De School des Levens" met Kdthe vori Nagy, Theo Lingen
en Hans Moser.
De toegangsprijs bedraagt f 0.25 voor georganiseerden en f 0.35 voor ongeorgani-
seerden.
DOESBURG. Zaterdag l Maart, Concertzaal, Koepoortstraat, aanvang 8 uur. Voor
de kinderen een' uitstekend verzorgde kindervoorstelling om. 3 uur 's middags. Toe-
gangsprijs voor kinderen ƒ0.15, voor begeleiders ƒ0.25.
Kaartverkoop: J. Nisuwenhuis,: Heerenstraat 18; bij de penningmeesters der aan-

. gesloten vakbondsafdelïngen en 's avonds ^an de zaal.
KESTÊREN. Maandag 3 Maart. Stationskdffiehuis, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. Vermeer, Penningm. Fabrieksarbeiders afd. Kestêren; J. Meeuwisz,
Voorzitter afd. Kestêren; J. W. Vermeer, L. O. 8, Kestêren en 'savonds aan de zaal.
BODEGRAVEN. Dinsdag 11 Maart, Hotel Van Rossum, aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop:'Bij de secretariaten der aangesloten organisaties en 's avonds aan
de zaal.
VLAARDINGEN. Woensdag 12 Maart,' Luxor Theater, aanvang 7.30 uur n.m. Hier
wordt niet vertoond de film „De School des Levens", doch d<e film „Het is heerlijk
om verliefd te ziin" (Schim ist es verliebt zu sein), met Herbert Ernst Groh.
Kaartverkoop: A. Borsboom, Havenstraat 87; A. Boogaard, Markt 8; G. v. Houwe-
ling-en, Oosthavenkade 31; Volksgebouw, Schiedamseweg 12; bij de boden der
aangesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.

CABARET-VOORSTELLINGEN
Een cabaret-programma onder leiding van Theo Bouwmeester. Conférencier: Daan
Hooykaas. Optreden van: Wilco, Acrobaat — Het Wonderpaard Trixy — „De
Kentons", lucht- en parterre-acrobaten — Toto & Johny, komische jongleurs — De

Vier Ka-Be's — Niotna & Partner in hun scène „De Komische Boerderij" — De
Fratinello's, clowns.
De toegangsprijs bedraagt f 0.50 voor georganiseerden en f 0.75 voor ongeorgani-
seerden, alle rechten inbegrepen.

UTRECHT. Zaterdag l Maart, Schouwburg Tivoli, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Utrechtse Besiuurdersbond, Oude Gracht 245, ingang Springweg;
Boekhandel Arbeiderspers; Spoor en Tram, Oude Gracht 245; ÖverheidspersonePl,
Domplein 22; Techn. en Opzichth. personeel, Maliebaan 41; Handels- en Kantoor-
bedienclenboud, Joh. de Wittstraat 9; Bouwarbeidersbond, Geertekerkhof 14;
Transportarbeidersbond, Weerdsingel. 57 W.Z.: Metaalbewerkersbond, Hagelstraat
32; Fabrieksarbeidersbond, Springweg 102; Sigarenm.bond, Ambachtstraat 2; Sig.
mag. Pallieter, Beethovenplein 1; Steenweg 21; Nachtegaalstraat 56; Sig.mag.
Donkers, Gansstraat 3b en 's avonds aan de zaal.
LEIDEN. Zondag 2 Maart, Stadsgehoorzaal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Leidse Bestuurdersbond, Herengracht 34; bij de secretariaten d*r.
aangesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.
APELDOORN. Maandag 3 Maart, Schouwburg Tivoli, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Apeldoornse Bestuurdersbond; B. Dam. Korteweg 54; bij de secre-
tariaten der aangesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.
-ZWOLLE. Dinsdag 4 Maart. Buiten Sociëteit, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Zwolss Bestuurdersbond; H.-Knobbe. Van Speyekstraat 33; bij de
secretariaten d'er aangesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.
ZUTPHEN. Woensdag 5 Maart, Buit ?n Sociëteit, aanvarfg 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Zutphense Bestuurdersbond, Wilgenstraat 49; bij de secretariaten.

' der aangesloten organisaties en 's avonds aan de zaal:

Een cabaret-programma onder, leiding van Rodi Roeters; o.a. zullen optreden:
Mr. William (met zijn twee caricatuur-poppenj en Clown Barto.
De toegangsprijs bedraagt ƒ 0.25 voor georganiseerden en f 0.35 voor ongeorgani-

. seerden, alle rechten inbegrepen.
.

. SCHIEDAM; Donderdag 6 Maart, Passage Theater, aanvang. 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Schiedamse. Bestuurdersbond, Metaalbewerkersbond, Transport-
arbeidersbond, buffet Volksgebouw, alle gevestigd Tuinlaan 50 en 'savonds aan
de zaal.
ROTTERDAM. Vrijdag 7 Maart, Capitol Theater, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: RötterdamsR Bestuurdersbond, Van Vollenhovenstraat 35; bij de
secretariaten der aangesloten -organisaties en 'savonds aan de zaal.
DIEREN. Zaterdag 8 Maart, Hobel „De Sluis", aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Bij de bestuursleden d'er aangesloten organisaties en 'savonds aan
de zaal.

ZONDAGOCHTEND-BIJEENKOMSTEN
DEN HAAG. Zondag 2 Maart, een blijspel uit het volksleven, „Niet voor de
Poes .'", te spelen door „De V-oortrekkers", Odeon Theater, aanvang W uur.
Toegangsprijs f 0.35 per persoon, alle rechten inbegrepen.
Kaartverkoop: Buffet Volksgebouw en kantoor Bestuurdersbond, Prinsegracht 73;
Handels- en Kantoorbediendenbond „Mercurius", Prinsegracht 33; Metaalbewer-
kersbond, Prinsegracht 72; Schildersgezellenbond, Huygensstraat W; Toonkunste-
naarsbónd, J. P. Coenstraat 22, voor leden van het N.V.V. en huisgenoten.
AMSTERDAM. Zondag 9 Maart, een variété-programma, City-Theater, aanvang
10 uur v.m.
Toegangsprijs voor leden van het N.V.V. en huisgenoten ƒ0.35 per persoon, alle
rechten inbegrepen.
Kaartverkoop: Amsterdamse Bestuurdersbond, Frederiksplein 14; Ambtenaarsbond,
Sarphatistraat 82; Bouwarbeidersbond, De Kempenaerstraat 51; Diamaritbewer-
kersbond. Plantage Franselaan 9; Fabrieksarbeidersbond1, Haarlemmer Houttuinen
10: Handels- en Kuntoorbediendenbond, P. C. Hooftstraat 179; Bond van Hotcl-
personeel, Stadhouderskade 126; Metaalbewerkersbond, 2e Jan v. d. Heijdenstraa-t
101; Meubelmakersbond, Da Costakade 69; Bond van Overheidspersoneel, Stadhou-
derskade 126; Transportarbeidersbond, Stadhouderskade 139; Typo- en Litografen-
bond, Leliegracht 47; Bond in de Voedingsbedrijven, Sarphatikade 21; Bond' van
Kledingindustrie, Reguliersgracht 80; Schildersgezellenbond, Falckstraat 10 en aan
het kantoor van „Vreugde en Arbeid", Amstel 224—226.


