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VERKENNINGEN
W ij hebben een appeltje te schillen

met één onzer lezers. Gaarne had»
den wij hem een persoonlijke brief ge»
ionden, maar dit gaat niet, omdat de
goede man er de voorkeur aan heeft
gegeven zich te verbergen achter de
fiere schuilnaam: „Een Amsterdamse
Hollander".
\Vat heeft deze Amsterdamse Hollander
ons nu wel te zeggen? Hij is hevig ont»
stemd over de recepten in de rubriek:
„Wat de pot schaft". Aardappelen in de
schil, koolstronken en watersoep — zo
meent hij — is' niets voor den HoIIan*
der en bovendien: de meer weigestelden
eten dit ook niet. Waarom het dan de
arbeiders aanbevolen?
Wij willen deze vraag gaarne beant»
woorden. De raad om in de schil ge»
kookte aardappelen te eten en om ver»
der niet uit sleur zeer goed bruikbare
groentendelen weg te gooien, richt zich
tot rijk en arm zonder onderscheid.
Persoonlijk handelen wij reeds jaren»
lang naar de voorschriften, die de
moderne voedingsleer ons geeft, en wij
bevinden ons er wel bij. De propaganda
voor deze denkbeelden is trouwens een
eis van de tijd en behoort tot de sociale
plicht van allen, die de volksgezond»
heid hebben te dienen. Ook indien
Europa niet in staat van oorlog ver*
keerde, dan nog zou deze propaganda
krachtig ter hand moeten worden ge»
nomen,
Overigens is het duidelijk, dat in tijden
van voedselschaarste iedere besparing
welkom is, zodat voor de tegenwoor»
dige omstandigheden de moderne voe»
dings'géwoonten nog een bijzondere be»
tekenis hebben. Geven wij ons boven»
dien nog rekenschap van het feit, dat
het arbeidersgezin veelal op zeer bc»
perkte geldmiddelen is aangewezen, dan
ligt hierin nog een reden te meer om
te bevorderen, dat het voor voeding
beschikbare geld ook /o doelmatig
mogelijk wordt aangewend. Het gaat er
hierbij om, dat alle voedingswaarden tot
hun recht worden gebracht. Minder»
waardige producten worden niet aan»
bevolen. Ook de smakelijkheid der maal»
tijden wordt niet bedreigd, want het
behoort mede tot de moderne opvattin»
gen op voedingsgebied, dat juist aan
deze factor bij de volksvoeding alle
recht moet worden gedaan.
Onze „Amsterdamse Hollander" doet
dus beter zijn achterdpcht op te bergen
en zorg te dragen, dat zijn gezin zich
20 goed en zo gezond mogelijk voedt.
Daartoe draagt „Arbeid" met de ru»
briek „Wat de pot schaft" zijn steentje
bij. Gelukkig mogen wij vaststellen, dat
dit streven in ruime kring wordt gewaar»
deerd. In talrijke brieven spraken onze
lezeressen hun waardering uit over het
feit, dat de recepten, die wij geven, juist
voor gezinnen met beperkte middelen
van zo bijzondere waarde zijn. Dat
waren vrouwen met helder inzicht, die
hebben begrepen, waarom het ging.

N.V.V.!" — 20 heet het in dit geschrift,
dat zich tot gans de arbeiderswereld
richt met een dringend vermaan om
mede te bouwen aan een nieuw huis
voor de Nederlandse arbeidsgemeen»
schap.
Een derde geschrift „De vakverenigings»
leider in deze tijd" is meer in het bij»
zonder bestemd om het kader te acti»
veren voor het werk van herbouw, om»
bouw en opbouw, dat thans om aller
krachtsinspanning vraagt. Of, om het
met de woorden van de brochure te
zeggen: „Wien nog een hart in het
lichaam brandt, in wiens armen de
scheppingskracht van. den Nederlandsen
mens nog tintelt, hij schare zich in het
leger der zelfbewuste, fiere Nederlandse

arbeiders, om deel te hebben aan de
socialistische opbouw in het N.V.V."

Vervolgens willen wij hier nog een brief
van een kantoorbediende bespreken.
Deze gaat nu eens bij uitzondering niet
over de slechte salaristoestanden, doch
over het spellingsvraagstuk. De toestand
van het ogenblik brengt voor den jongen
kantoorbediende dit ongerief met zich
mede, dat hij op school in de vereen»
voudigde spelling is onderwezen, dat
sommige kantoren deze spelling inder»
daad volgen, evenals sommige boeken
en kranten, maar dat het overgrote deel
van het publiek het bij de oude spelling
houdt. De verwarring dientengevolge is

In dit kenterend getij bereidt het N.V.V.
zich voor op een nieuwe en ruimere
taakvervulling in onze nationale volks»
gemeenschap. De oude strijd tussen
werkgever en werknemer moet worden
beslecht. Aan beiden dient, onder 'toe»
zicht van de gemeenschap, de plaats te
worden verzekerd, waarop zij in de
samenleving recht kunnen doen gelden.
Vandaar, dat het N.V.V. zich niet
alleen tot de arbeiders, maar ook tot de
ondernemers richt. Voor deze laatsten
is zojuist een brochure verschenen, die
tot titel draagt: „U en Uw Arbeiders — •
Uw arbeiders en U!"vHet is een wel»
verzorgd geschriitje, waarin de werk»
gevers worden opgeroepen hun deel te
verrichten aan de opbouw van de
sociaie vrede, waartoe het verlenen van
steun aan het N.V.V. en zijn strevingen
wel het eerst aangewezene is.
Een andere brochure: „De zon gaat op!"
vertelt van het nuttige werk, dat het
N.V.V. ook in deze tijd vermocht te
verrichten en van de plannen, die voor
de toekomst bestaan. „De wil van iede»
ren arbeider wordt de daad van hét __

Voorpagina: Foto „Arbeid": Bij onze schifpersreportaye.

Kosteloze vacantie voor vrouw en kind!

H et gastvrije aanbod om een aantal Hollandse vrouwen en kin-
deren, die rust behoeven, gedurende het komende voor/aars- en

zomergetijde, in schitterend gelegen Duitse vacantie-tehuizen, een
heerlijk en zorgeloos verblijf te verzekeren, blijkt in. goede aarde te
zijn gevallen. De afdeling Volksgezondheid van het N.V.V., die zich
met de organisatie van deze aangelegenheid bezighoudt, ontving'
reeds tal van brieven, waaruit een diepe blijdschap spreekt bij het
vooruitzicht, dat hier wordt geopend.
„Het lijkt mij heerlijk", aldus, één der gegadigden, „er eens een
maand helemaal uit te zijn. Ik heb nog nooit in mijn leven vacantie
gehad en dan zo maar naar het buitenland. Dat komt misschien
nooit meer voor!"
Het'is een moeder van drie grote kinderen, die hier aan het woord
is. „Ik heb nog nooit in mijn leven vacantie gehad" — welk een
ontbeerd geluk spreekt uit deze eenvoudige bekentenis. Jaar in, jaar
uit eist de gezinstaak moeder de vrouw volkomen op, allerlei zorgen
laten zich gelden en moeten worden overwonnen, maar wa.t vacantie
kan er voor de huisvrouw nimmer op overschieten.

Maar wat spreken wij eigenlijk van vacantie? Een blik in de binnen-
gekomen brieven maakt ons aanstonds tot deelgenoot van een sociale
ellende, waarbij dit ontbreken van een behoorlijke rust en ontspan-
ning voor de huisvrouwen slechts een enkel onderdeel vormt. Daar
hebben wij het gezin met negen kinderen, waarvan de vader zes jaar
achtereen werkloos was, of het kind, dat drie operaties achter elkaar
onderging, dringend naar buiten moest, doch daarvoor de kans niet
kreeg. Dan zijn er vrouwen, die, naast het verrichten van een zware,

• huiselijke taak, zich nog genoodzaakt zagen mee te helpen aan het
verdienen van een schamele kost en door deze te zware last dermate
gedeukt zijn, dat het vacantie-aanbod een ware uitkomst mag heten.
Ook spreekt menige brief van de slopende invloed, die een lang-
durige werkloosheid van den man op moeder de vrouw heeft uit-
geoefend, zodat een onbekommerd buitenverblijf dringend nodig mag
heten. Doch genoeg over al deze maatschappelijke ellende!
Wij kunnen thans heugelijker klanken doen horen. Het aantal
vrouwen, dat voor een vacantieverblijf in één der tehuizen van de
N.S.V. in aanmerking komt, is voorlopig bepaald op driehonderd.
Daarbij komen dan nog'een zeshonderd kinderen. De uitzendingen
nemen al spoedig een aanvang, namelijk begin April, en zij duren
tot in het najaar voort.
De tehuizen zijn gelegen -in de Harz, in Westfalen en in Detmold en_
de rustbehöevenden zullen dus volop van bos- en berglucht kunnen
genieten. De deelneming is kosteloos voor vrouwen en kinderen,
waarvan de kostwinner lid is van een bij het N.V.V. aangesloten
organisatie. Niet-leden komen ook in aanmerking, doch moeten dan
ƒ 0.75 per volwassene en ƒ 0.50 per kind betalen.

In de eerste plaats komen in aanmerking: moeders van. grote ge-
zinnen. De uitzending is niet bedoeld voor zieke vrouwen of kin-
deren, maar voor diegenen, die rust behoeven of voor wie het goed
is in een andere omgeving te vertoeven.
De uitzending der vrouwen staat los van de uitzending der kinderen.
De leeftijd der vrouwen gaat tot ten hoogste 50 jaar, die der kinderen
is beperkt tot.de schoolplichtige leeftijd, dus van 7 tot 14 jaar.
Doktersonderzoek vóór de uitzending is verplicht. In aanmerking
komen uitsluitend rustbehpevende vrouwen en kinderen, die geen
bijzondere verpleging nodig hebben, of door hun gemoedsgesteldheid
(b.v.^ een ernstige mate van overspanning) bezwaar opleveren voor
hun omgeving.
Deze beperkingen moeten worden gesteld om te voorkomen, dat
personen medegaan, die gevaar opleveren voor de gezondheid hunner
omgeving, of die door hun gesteldheid het ongestoord vacantiegenot
der anderen zouden kunnen bederven. Zwangerschap, die verder dan
de derde maand is, levert eveneens bezwaar op.
Aanmeldingen bij de afdeling Volksgezondheid van het N.V.V.,
P. C. Hooftstraat 178—180, Amsterdam (Z.).

niet gering. Gelukkig, dat het einde van
de chaos thans in zicht is. Moge de
nieuw ingestelde commissie spoedig met
een oplossing komen, die op spelling»
gebied een bevredigende toestand schept.
Het decreet van minister Marchant
dateert uit 1934, zeven lange jaren is
men nu al op zoek naar uitkomst en
het wordt werkelijk tijd, dat deze aan»
gelegenheid tot een goed einde wordt
gebracht. Waarschijnlijk ware dit reeds
veel eerder geschied, indien niet zoveel
leken zich hadden gemengd in een zaak,
waarover eigenlijk de deskundigen het
beslissende woord moeten spreken.

Uit de jongerenkring bereikt ons een
verheugend blijk van een zich hernieu»
wende activiteit. Een briefschrijver ves»
tigt namelijk de aandacht op het feit, dat
de jeugdbeweging nog altijd voor een
groot deel plat ligt. Daarbij doet zich de
omstandigheid voor, dat, terwijl de
A.J.C, practisch verloren is gegaan, de
georganiseerde vakbondsjeugd nog over»
eind staat. Nu is het duidelijk, dat
deze vakbondsjeugd in de komende
ontwikkeling een bijzon-der belangwek»
kende rol kan vervullen, waar immers
de vakbeweging als geheel zich op»
maakt om in de arbeidsgemeenschap
de centrale plaats te gaan innemen,
waarop zij, krachtens haar maatschappe»
lijke betekenis, recht kan doen gelden.
Enige reorganisatie zal hierbij evenwel
niet kunnen uitblijven. Op het ogenblik
lijdt het werk onder de vakbondsjeugd
sterk onder verbrokkeling. Naast elkaar
werken talrijke kleine groepen, die elk
voor zich eigenlijk een te gernige levens»
kracht bezitten, terwijl zij, door een
straffere samenbinding, ongetwijfeld een
meer bloeiend leven tegemoet zouden
kunnen gaan.
„Arbeid" is uiteraard niet het orgaan,
waarin over dergelijke zaken het beslis»
sende woord wordt gesproken, maar de
gedachte van onzen briefschrijver lijkt
ons niettemin toch alleszins de moeite
waard om in deze kolommen aan de
orde te worden gesteld. Misschien, dat
anderen, die in het werk onder de vak»
bondsjeugd belang stellen, zich geroepen
voelen over dit onderwerp ook eens het
hunne te zeggen. Uit dit voorbereidend
overleg kan misschien later een kloek
initiatief worden geboren.

Een drietal jongeren klaagt over de on»
geregelde toestanden in hun vak. Het
zijn een kellner, een plattelandsbakker
en een slager. De laatste vertelt ons, dat
hij met hart en ziel bij zijn werk is. Hij
vindt het „een fijn vak", dat hij niet
gaarne voor een ander zou willen ver»
wisselen. Maar de arbeidstijden zijn bui»
tensporig lang en het loon, dat hij ver»
dient, is voor een volleerd- gezel inder»
daad al te gering. De plattelandsbakker,
die verklaart namens een hele groep lot»
genoten te spreken, komt met vrijwel
dezelfde klachten en ook de kellner
heeft aanverwante bezwaren.
Wat hieraan te doen? Men zal begrijpen,
dat misstanden, die zich over allerlei
bedrijfstakken uitstrekken, maar niet zo
bij toverslag kunnen worden weggeno»
men. Dat vereist een dieper ingrijpen in
het maatschappelijk bestel. De oorzaak
van dergelijke ongewenste maatschappe»
lijke toestanden ligt veelal in de onvol»
komen opbouw onzer samenleving. Or»
dening in socialistische zin is dan ook
nodig om tot een beter evenwicht te
geraken. Immers uit een dergelijke orde»
«ing zal een harmonisch bedrijfsleven
voortkomen, waarin de verschillende
takken van arbeid elk van de hun toe»
komende plaats verzekerd zullen zijn.
Maatschappelijke ordening in socialis»
tische zin veronderstelt echter tevens
een goede en doelbewuste arbeidsorgani»
satie. Of, met andere woorden gezegd,
ieder, die door eigen ervaring weet hoe»
veel er voor den arbeider in het maat»
schappelijk bestel nog hapert, zal een
versterking van het N.V.V. als zijn
naastliggende taak zien.
Hier toch ligt het begin van iedere ver*
betering op dit gebied.



(Foto's: „Arbeid"}

Productieslag! Het woord heeft yoor
vele Nederlandse oren een nog wat

onwennige klank. Menigeen zal zelfs
niet zo aanstonds beseffen, wat er mede
wordt bedoeld. En toch gaat het hier
om een begrip, dat op korte termijn
gemeengoed zal moeten worden van het
ganse Nederlandse volk, aangezien met
het welslagen van de op dit gebied be»
staande denkbeelden de levensbelangen
onzer natie zijn gemoeid. Immers van
het gelukken van de productieslag hangt
het af of de voedselvoorziening van
mens en dier in de toekomst al dan niet
in redelijke mate zal worden verzekerd.
Wij zouden er in dit opzicht beter voor»
staan, indien degenen, die in Nederland
Voor het landbouwbeleid verantwoorde»
lijk waren, slechts vroeger hadden willen
luisteren naar de raadgevingen van een
groot aantal deskundigen, die er op
wezen, hoe gevaarlijk en ongewenst het
toch was, dat onze landbouwvoortbren»
ging zich zo ver verwijderd had van de
mogelijkheden van onze eigen bodem.
Dr. F. E. Posthuma, aan velen nog wel*
bekend als onze voedseldictator uit de
wereldoorlog en thans een leidinggeven»
de figuur in het Agrarisch Front, heeft
het kortelings in een persconferentie zo
aardig opgemerkt, dat onze landbouw
eigenlijk allengs het karakter had ver»
worven van een speculatief industrie»
bedrijf. Men kocht in het buitenland het
veevoeder en als de aanschaffingskosten
daarvan, vermeerderd met de kosten van
aankoop der kuikens, biggen en kalve»
ren, maar beneden de opbrengst bleven

van de verkregen producten (melk, run«
deren, eieren, kippen en varkens), dan

men, dat er reden tot tevreden*
bestond over de gang van zaken.

werkelijkheid mocht men slechts van
n welgeslaagde speculatie spreken.

Als zo vaak blijkt ook hier, dat met het
*inde de lasten komen. De aanvoer van
veevoeder is practisch stil gelegd en wij
"toeten nu onze veestapel aanpassen bij
j*e productiemogelijkheden van de eigen
"°dem. Dat hierbij onze vetpositie on»
Middellijk in het geding komt is zonder
{^eer duidelijk. Het gaat. wat dit punt
"etreft, nu om twee dingen: de aanpas»
s'ng van de veestapel en de uitbreiding
van de te lang verwaarloosde veevoeder»
Productie. Gelukkig bestaan er voor dit
Jfatste ruime mogelijkheden. Niet alleen
«oor een aanpassing van het bodemge»
"ruik, maar ook door het bezigen van

rationele methoden kan de vee»
derproductie nog aanmerkelijk wor»

en uitgebreid. Daarvoor moet echter
nergiek worden aangepakt en uit deze

H°odzaak is het woord „Productieslag"
•eboren, dat misschien een wat uitheem*

se klank heeft, maar in elk geval het
voordeel bezit, korter en bondiger te
zijn dan de meer omschrijvende term:
veldslag op landbouwgebied. In Duits»
land is men reeds in 1934 hiermede be=
gunnen en men heeft daar de hoopvol
stemmende ervaring opgedaan, dat, in
weerwil van de geringere invoer van
voedermiddelen en van een verhoogde
leverplicht voor broodkoren, de melk»
productie en de varkenshouderij niet
achteruit zijn gegaan.
Intussen gaat het bij de „Productieslag
1941", die thans door het Agrarisch
Front, onder de leuze „Nederland voedt
zichzelf!" wordt ingezet, uiteraard niet
alleen om het veevoeder, dat slechts
langs indirecte weg aan de menselijke
voedselvoorziening ten goede komt. Ook
de voortbrenging van producten, die

blind gestaard op de Britse afzetmarkt,
die men, ondanks de volslagen onvol'
doende prijzen, toch met man en macht
in stand heeft willen houden. Daardoor
zijn de behoeften van onze eigen voed»
selvoorziening, zoals deze zich thans
door de blokkade ontwikkelen, in het
gedrang geraakt. Ook op dit gebied
heeft het bijtijds aan -waarschuwende
stemmen niet ontbroken, maar men heeft
er de voorkeur aan gegeven, hiernaar
niet te luisteren. Met als gevolg, dat wij
thans met de moeilijkheden zitten.

rechtstreeks bestemd zijn voor de men»
selijke voedselvoorziening, dient krach*
tig te worden bevorderd. Alle daarvoor
geschikte grond moet worden bebouwd
met aardappelen en broodgraan. Ook
hier valt een toestand van verwaarlozing
goed te maken. Te lang hebben wij ons

Nu moet men vooral niet menen, dat
zich hier alleen factoren doen gelden, die
samenhangen met het feit, dat ons
land bezet gebied is. Ook, indien dit
niet het geval ware, dan zou de situatie
van het ogenblik weinig anders zijn.
Men denke slechts aan de in de wereld»
oorlog ondervonden moeilijkheden, ter»
wijl bovendien een onafhankelijk geble»



[MEDISCHE VRAGEN l
(Vragen voor deze rubriek richte men
tot den medischen medewerker van het
Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Am-,
sterdam.}

B. D. te H. Veel koolhydraten, waar*
onder men zetmeel en suiker verstaat,
bevatten o.a. bloem, rijst, wittebrood,
aardappelen, suiker; dus vooral ook be»
schuit, koekjes en snoeperijen. Veel
mineralen vindt u b.v. in melk, in rauwe
of niet afgekookte groente, in fruit, ook
in aardappelen met weinig water in de
schil gekookt, in bruin brood en in
roggebrood.

W. B. te N. V. 'Uw huisdokter kan u
helpen. Jeuk op deze plaats komt vrij
veel voor en kan verschillende oorzaken
hebben die zonder uitzondering gewoon
en onschuldig zijn. Overwin dus uw
begrijpelijke schroom en vraag raad aan
uw cïokter.

G. B. te L. Een roodharig echtpaar kan
wel degelijk kinderen krijgen. Een .ie»
kende adem ontstaat toch bijna altij;i
in de mond. Een betere reiniging d:in
met een tandenborstel wordt soms ver»
kregen, door na elke maaltijd rauwe
appel te eten. Helpt dit niet, laat dan
de tandarts nog eeas bij u zoeken .naar
holten in tanden of kiezen.

H. J. v. d. B. te V. Het regelmatig ge*
bruik van bicarbonas natricus of zuive»
ringzout, ter bestrijding van het zuur en
het branden na de maaltijd, neemt de
oorzaak, n.l. de 'vorming van een te
grote hoeveelheid zuur maagsap, niet
weg, wél de hinderlijke gevolgen. De
zure reactie van het maagsap wordt
immers door het zuiveringzout ver»
zacht; het gebruik ervan is eerder voor
de maag een reden om een nog grotere
hoeveelheid zuur maagsap te gaan pro»
duceren..'..
Er zijn echter wel degelijk stoffen be*
kend, wier gebruik wél tot vermindering
van de maagsapafscheiding leidt. Het
bekendste hiervan is het atropine, het
belladonna»gif, dat vanzelfsprekend al*
leen op medisch voorschrift kan worden
gebruikt. Minder bekend is, dat ook het
solanine, een aan atropine verwante stof,
die in de aardappel voorkomt, dezelfde
werking uitoefent. Dit nu is een prach»
tig huismiddel om in een dergelijk ge*
val als het uwe, waar de specialist u
genezen heeft ontslagen, het voortgezet
gebruik van bicarbonas natricus en
soortgelijke middelen, als ook door u

worden genoemd (magnesia), overbodig
te maken. Men verschaft zich solanine
door enige rauwe aardappelen schoon
te borstelen en op een glasrasp fijn te
wrijven; de brij wordt door een dunne
doek geperst en dit perssap in drie por»
ties, telkens voor de maaltijd, gebruikt.
In zéér hardnekkige gevallen geeft men
per dag tot i liter perssap toe. Men be*
gint in de regel met slechts enkele eet*
lepels ervan vóór de maaltijd te gebrui*
ken men houdt dit solanine*kuurtje 10
a 14 dagen vol. Bijna direct, dus reeds
na de eerste lepels aardappelperssap,
verdwijnen het branden, de zure boeren
en het gevoel van druk in de maag»
streek.

H. S. te R. Niet alle toevallen zijn gelijk
en de behandeling kan daardoor zeer
verschillend zijn. Hierdoor blijft ook het
genezen van deze ziekte een kunst, die
niet alleen van de stand van de weten*
schap, maar óók van den geneesheer, die
immers .wat op dit gebied bekend is,
zo goed mogelijk ten bate van zijn
patiënt moet aanwenden, afhangt. Dit
is dan ook de verklaring, dat de ene
zenuwarts helpen kan in een geval,
waarbij zijn collega niet verder is ge*
komen. De door uw kennis genoemde
arts te -Den Haag heeft inderdaad op
dit gebied een grote naam. Uit het voor»
gaande zal u ook wel duidelijk zijn, dat
ik onmogelijk kan beoordelen, óf bij uw
zoontje kans op genezing bestaat.

J. W. te D. Inderdaad is het door u be»
schreven verschijnsel van bevende, sid»
derende handen en vingers, die u het
schrijven moeilijk maken, in het meren»
deel der gevallen een uitvloeisel van een
kleine afwijking in één bepaald gedeelte
van het zenuwstelsel. Ernstig is dit niet,
maar hinderlijk en deprimerend wel.
Daarom zou ik in uw geval zeker onder
behandeling van den door u genoemden
zenuwarts blijven. Deze moet u ook
raden over het roken en de te gebruiken
geneesmiddelen.

W. N. te D. De ziekte van Hodgkin
werd voor het eerst in. 1832 door
Hodgkin beschreven. Ze is gekenmerkt
door het optreden van klierzwellingen
en koorts, terwijl niet zelden vermage*
ring, bruine kleur van de huid en jeuk
optreden. De lympheklieren doen geen
pijn en nemen heel langzaamaan in
grootte toe. Zoals ook in uw geval is
Röntgenbestraling het enige geneesmid*
del.

Vervolg: Productieslag!

ven staat als Zwitserland, in weerwil
van de door -Italië verleende aanvoer*
faciliteiten, in een zelfde schuitje blijkt
te varen als wij. De Zwitsers plachten
voorheen voor een bedrag van rond vijf»
honderd millioen francs aan. levensmid*
delen in te voeren, maar zien zich thans,
evenals Nederland, in een sterke mate
op zelt'voqrziening aangewezen. Van»
daar, dat de Zwitserse regering even»
eens in de noodzaak blijkt te verkeren,
een „productieslag" te doen voeren.
Onder de naam „Anbauschlacht" is deze
thans in volle gang. De met graan be»
zaaide oppervlakte wordt met 140 °/o
uitgebreid; de -akkerbouw zelfs met
175 °/o. Met man en macht tracht men
in de hiervoor benodigde arbeidskrach»
ten te voorzien. Voor een deel geschiedt
dit door tewerkstelling van werklozen
in de landbouwarbeid, terwijl voorts een
arbeidsdienst de benodigde aanvullende
krachten helpt leveren. Zo wordt deze
Zwitserse productieslag tot een nationale
aangelegenheid gemaakt, waaraan een
ieder, rijk en arm, handarbeider en in»
tellectueel, zijn steentje zal moeten bij*
dragen. En terecht, want het gaat om de
vervull ing van één van de meest etemen»
taire levensvoorwaarden: de honger
moet buiten de deur worden gehouden!
Ook in Nederland zal, in het welbegre»

pen belang van geheel ons volk, de pro»
ductieslag tot een nationale krachtsin*
spa'nning moeten leiden. Het Agrarisch
Front heeft een programma opgesteld,
dat de volgende vier punten bevat:

1. alle daarvoor geschikte grond moet
met broodgraan en aardappelen worden
bebouwd;
2e. grootst mogelijke zorg voor de wei:
den door tijdig en voldoende bemesten,
regelmatig en vaak omweiden, tijdig
hooien, ensilage;
3e. zo hoog mogelijk opvoeren van de
verbouw van stoppelgewassen;
4e. uiterste zorg voor de teelt, voeding
en verpleging van onze landbouwhuis-
dieren, in verband met de wenselijkheid,

•dat de "voortbrenging van dierlijke
eiwitten en vetten zo hoog mogelijk
wordt opgevoerd.

Ziedaar, kort en'zakeli jk, het program
voor de productieslag 1941! Natuurlijk
is hiermede het laatste woord over dit
onderwerp nog niet gezegd. Evenals in
Zwitserland zal een krachtige actie moe*
ten worden gevoerd om bij gans de be»
volking het besef te wekken, dat het
hier om dingen gaat, die ons naakte
levensbestaan raken. Zodat het ieders
pHcht is om aan het welslagen van deze
actie naar zijn beste vermogen mede te
werken.
De productieslag 1041 staat op de dag*
orde en zij zal daarvan voorlopig niet
meer verdwijnen!

Op uw vraag, wat Hodgkin dus eigen*
lijk is, kan ik u alleen met deze om»
schrijving van de ziekte antwoorden. De
oorzaak is tot op heden onbekend, maar
gelukkig, zoals u ook heeft ondervonden,
het geneesmiddel niet. Het transpireren
en de jeuk zijn nog hinderlijke overblijf»
selen van de ziekte, die na verloop van
tijd wel zullen verdwijnen. Zelfbeheer*
sing is tegen jeuk het beste wapen; wan»
neer men het krabben kan vermijden,
heeft men er veel minder onder te
lijden.

L. J. B. te B. De zalf, waarover u als
middel tegen platluizen hebt gehoord,
is een kwikzaif, de z.g. grijze zalf of
blauwe zalf, die inderdaad giftig is. Het
reeds eerder genoemd „cuprex" is niet
giftig en kan ook in de knieh'olte en'
onder de oksels wordt gebruikt. Het
doodt niet alleen de luizen zelf, maar
ook de eieren (neten).

A. K. S. te H. Mag ik u voor de beant»
woording van uw vraag verwijzen naar
het antwoord aan H. J. v. d. B. te V.
in deze rubriek.
Wat uw tweede vraag betreft: wanneer
de ingekomen brieven een onderwerp
behandelen, dat voor een grotere kring
van lezers van belang is. ben ik gewend,
mijn antwoord zó in te kleden, dat de
vraag eruit kan worden gelezen. Tegen
het afdrukken van alle vragen heeft de
redactie bezwaar, omdat dit te veel
plaatsruimte zou innemen.

C. A. d. H. te B. Ik moet u teleurstel*
len. Van eczeem bij de kat heb ik geen
verstand. Door middel van de Vereni*
ging voor Dierenbescherming is het wel
mogelijk om het advies van een dieren»
arts in te winnen.

C. B. te A. Dank voor uw brief. Mag ik
u verwijzen naar mijn antwoord aan H.
S. te R. in deze rubriek. De- daarin ge*
noemde arts is dezelfde, die ook uw
dochtertje met zulk een gunstig resul*
taat heeft behandeld.

J. A. M. te 's»Gr. Zonder onderzoek is
hierover geen oordeel mogelijk.

G. - V. te H. Wanneer u reeds negen»
maal van telkens terugkerende polypen
in de keel bent geopereerd en bovendien
moet werken in het stof, dat bij het
schuren van hout ontstaat, komt de ge»
dachte aan z.g. allergische polypen. op.
Heeft u vroeger last van eczeem, hooi*
koorts, netelrops of asthma gehad? Mis*
schien bespreekt u deze mogelijkheid
eens met den specialist. Bij allergische
neuspolypen schijnt radiumbehandeling
afdoende te kunnen helpen.

C. E. te R. In uw brief staan te weinig
gegevens om tot een oordeel te kunnen
komen.

M. P. v. E. te U. Dank voor uw gege*
vens omtrent schandelijke kwakzalverij.

T U. te D. Naast de kwaadaardigheid
van de bacteriën, die in de'huid gedron»
gen zijn, speelt bij het, bij u nu sinds
l i jaar met kleine tussenpozen optreden
van steenpuisten, de afweerkracht van
uw huid een rol. Van suikerziekte of
leverziekte, als oorzaak van een geringe
afweerkracht van de huid, zal bij u geen
sprake zijn; daarvoor zou uw huisdokter
u vanzelfsprekend als reeds lang hebben
gewaarschuwd. Blijven voor u over mid*
delen, waarmee de weerstand van de
huid tegen infectie kan worden ver»
betërd. Van oudsher behoren hierbij
bloem van zwave! en crenror tartari,
ook gedroogde biergist, terwijl in de
laatste tijd ook vi tamine A*olie, bijv. 2 a
4 druppels tweemaal per dag op wat
melk, wordt geroemd. In uw geval zou
ik deze middeltjes alle drie tegelijkertijd
geruime tijd achtereen proberen, bijv.
's morgens- van het mengsel van zwavel
en cremor tartari een half theelepeltje,
en van de gedroogde biergist 3 a 6 flinke
theelepels per dag in wat bier opge*
weekt. De vitamine A*olie kan ook heel
goed op droog brood worden ingenomen.

L. A. H. te B Achter elk gebrek aan
eetlust van kinderen kan een verborgen
oorzaak steken. Wanneer uw huisdokter-
geen oorzaak kan vinden, moet u beden»
ken, dat het volume van het voedsel,
dat uw meisje van vier tot zich neemt,
niet voortdurend toeneemt, zoals u dat
in het_ eerste levensjaar heeft waarge*
nomen. Tegelijkertijd groeit nu uw
meisje in de lengte en wordt daardoor
magerder, maar dat is allemaal volkomen
normaal en mag niet als een gevolg van
te weinig eten worden uitgelegd. Wan»
neer u nu uw dochtertje gaat dwingen
om meer te eten, dan goed voor haar
is, verzet ze zich daar natuurlijk tegen,
waarschijnlijk overdrijft ze dit natuur»
lijke verzet, waardoor ze dan inderdaad
te weinig begint te eten. De eerste regel
bij elke behandeling van een gebrek aan
eetlust is dan ook, dat het kind mag
eten, maar niet moet eten.

-Aan inenten tegen pokken is op elke
leeftijd enig risico verbonden, maar het
niet»ingeënt»zijn brengt, vooral in oor*
logstijd, véél groter gevaar met zich
mede. Of ge uw meisje van vier jaar
thans voor het eerst moet laten inenten,
kan ik niet beoordelen. Dit moet u met
uw huisdokter overleggen.

J. W. te Z. Het te intens gebruiken van
ruw closetpapier kan geen kanker tot
gevolg hebben en evenmin kunnen daar»
door aambeien ontstaan. Wél kan men
zo wondjes maken, die gemakkelijk ont*
steken en zelfs tot de vorming van
abscessen en fistels aanleiding kunnen
geven. Mogelijk is de pijn, waarover u
schrijft, veroorzaakt door een lichte ont»
steking, die bij u weer is teruggegaan en
zich niet tot een absces heeft ontwik»
keld.

F. de P. te R. Misschien wilt u eerst
mijn antwoord aan H. J. v. d. B. te V.
in deze rubriek lezen. Overmatige maag*
sapafscheiding komt ook op zichzelf
voor, zonder dat daarmede zweervor»
ming ;i.n de maag of in de twaalfvinge»
rige darm behoeft samen te gaan. Bij
gezwelvorming is eerder de productie
van maagsap verminderd. Inderdaad kan
men met behulp van Röntgenfoto's m
zeer veel gevallen de aard en de plaats
van een maagzweer vaststellen. Maag*
pijn, ook wanneer een zweertje er de
oorzaak van is, wordt in de regel in de
maag» of hartkuil gevoeld.

J. L. v. D. Stekende pijnen, die, acht
maanden nadat een gordelroos was op*
getreden, nog zijn blijven bestaan, zijn
zenuwpijnen (neuralgieën). Gordelroos
is een ziekte van de tussenribszenuwen.
x\lgehele genezing zou in dergelijke ge»
vallen met behulp van vitamine B bijv.
kunnen worden verkregen. Of dat ook
in uw geval wenselijk zou zijn, moet u
met uw huisdoltter overleggen.

H. M te Z. Dank voor uw uitvoerige
opgave van drie dagrantsoenen. Op de
broodmaaltijden valt niets aan te mer«
ken. Uw warme maaltijden echter lijken
mij niet omvangrijk genoeg. Iemand van
uw lengte moet zeker een diep en geen
plat bord met aardappelen en groente
gebruiken. Een dergelijke verandering
kan de door u gewenste gewichtsver»
meerdering tengevolge hebben.

L N. te A. P. Uw dochtertje van een
jaar en vier maanden lijkt mij een ge*
zellige, gezonde, kleine meid. Ik geloof
niet, dat ze slaap te kort komt, maar
natuurlijk zou ik haar wel 's middags in
bedje stoppen ze rust dan toch, ook al
slaapt ze niet altijd.

W. J. G. te L. Of uw kaakholte ge»
opereerd rnoet worden, d.w.z. of het
zieke slijmvlies van de kaakholte moet
worden weggenomen, kan alleen de spe»
cialist beoordelen. Het zetten van kop»
pen of van bloedzuigers om zoveel moge»
lijk aan de zieke plaats bloed te ont»
trekken, was vroeger veel in zwang en
wordt ook nog wel bij verschillende ont»
siekingsprocessen aangeraden.' Bij een
kaakholte»ontsteking vrees ik, dat een
dergelijke behandeling niet veel invloed
zal hebben.

.Th. A. -N. te D. Wanneer de arts, die
uw dochtertje behandelt, zou vinden,
dat het kind aan zeer ernstige ondervoe*
ding lijdt (20 pet. onder het normale ge*
wicht) of wanneer in uw gezin ook een
tuberculoselijder aanwezig zou zijn, dun



(Foto: „Arbeid"}

m •- • • ••

HET GEHEIM VAN DEN HARDRIJDER:
Train als er geen ijs is! *
Wanneer je na veel tasten in de duis»

tere straat eindelijk de deur van het
schoolgebouw hebt gevonden en dan in
een klein gymnastieklokaal binnenkomt,
sta je wel even vreemd te kijken, wan»
neer daar zo'n zonderlinge stoet rond»
trekt. Een twintig, dertig jongemannen
in shirts, bad» en trainingpakken van
allerlei kleur en een stuk of drie meis»
jes, allemaal diep voorovergebogen,
gaan met grote, langzame passen,
schuins links, schuins rechts, langs de
Wanden. De handen houden ze op de
rug, met de benen zwaaien ze, alsof ze
een bewonderenswaardig lange schaats
senrijdcrsstreek zullen maken. Maar
aan hun voeten hebben ze „gym"»

schoentjes en die blijven dus secuur op
het plekje grond, waar ze eenmaal zijn
neergezet.
Het heeft veel weg van een groep zotte
carnavalvierders, die een demonstratie
schaatsenrijden geeft.
Het is ook een schaatsendemonstratie;
maar geen komische!
Hier is het schaatsenrijden op het droge
een serieus onderdeel van de training,
die noodzakelijk is; wil men in de korte
periode van vorst in ons land iets be»
reiken op de Noorse schaatsen. Het lijkt
wat overdreven, dat daar in het laatst
van Februari nog jongelui zich voor»
bereiden voor hardrijden op de schaats.
Maar dat is het geenszins! Anders zou

een Herman Buyen, iemand, die toch
wel een beetje weet wat schaatsenrijden
is, hier niet van de partij zijn. Hij
neemt echter regelmatig deel aan die
speciale clublessen, want daardoor maakt
men het lichaam los en hardt juist die
spieren, vooral in benen en rug, waar»
van tijdens het rijden het meest wordt
gevergd.
Deze aparte schaatsenrijdersgymnastiek
is een gelukkige vondst geweest.
'De 24»jarige Amsterdammer Herman
Buyen is het beste bewijs:
Vorig jaar tijdens de kampioenschappen
in Groningen reed hij nog lang niet goed
genoeg om de titel te kunnen verove»
ren; deze winter zegevierde hij over alle
Nederlandse prominenten! In Bergen
was hij zijn groten rivaal, Jan Lange»
dijk, op drie van de vier afstanden —
500, 1500 en 5000 meter — de baas en

Vervolg: Medische vragen

kan hij een extra»toewijzing voor haar
vragen van onder meer een zekere hoe»
veelheid meel» en grutterswaren. Ook
wanneer hij haar als herstellende be»
schouwt van een ernstige ziekte kan een
dergelijke toewijzing worden verkregen.
Andere mogelijkheden zijn mij niet be»
kend.

O. te K Tot mijn spijt is zonder onder»
zoek geen oordeel mogelijk.

A. C. B. te D. Dergelijke overgevoelig»
heden, komen bij kinderen van even drie
jaar herhaaldelijk voor. Besteed u er
vooral niet te veel aandacht aan!

A. O. te H. Bonen maken het bloed niet
dik. Ze zijn een waardevolle aanvulling
van het broodrantsoen. wanneer er
zwaar moet worden gewerkt. Hét advies
van twee jaar geleden heeft uw huis»
dokter zeker niet voor de tijd waarin
wij thans leven bedoeld.
Een „te hoge bloeddruk" is helaas veelal
een soort boeman voor grote mensen.
Tot het ontstaan van bezwaren geeft
een te hoge bloeddruk in de regel géén
Aanleiding.

'• C. A. K. te R. In een auto of een
"us kan men wagenziek worden door
de inademing van uitlaatgassen, die ver»
keerdelijk in de wagen zijn doorgedron»

gen. In tram en trein gaat het om een
overgevoeligheid van het evenwichts»
orgaan, evenals bij zeeziekte. Er zijn tal
van middelen bekend, die in meerdere
of mindere mate de gevoeligheid van
het ev.Miwichtsorgaan kunnen doen af»
nemen. Overlegt u maar eens met uw
huisdokter.

C. Th. M. M. te R. Kanker is geen be»
smettelijke ziekte, u behoeft dus in het
geheel niet bevreesd te zijn. Blozen is
moeilijk te verhelpen, het gaat wel over,
als u wat ouder wordt Het heeft met
een verhoogde bloeddruk niets te
maken. Wat uw derde vraag betreft: het
door u dikwijls ondervonden verschijn»
sel is volkomen normaal. Wat u er over
heeft gelezen is onzinpraat. die helaas
in tal van z.g. medische „boeken" wordt
neergeschreven

J E. K te R. De keurende geneesheer
heeft blijkbaar te haastig gewerkt. Dat
dit u heeft gegriefd, kan ik mij levendig
begrijpen; toch zou ik u raden, het ge»
beurde maar spoedig te vergeten. U
heeft toch immers ook verschillende
keuringen meegemaakt, waarbij het
anders toeging.
Wat de fistel betreft, de behandeling
hiervan is werk voor den specialist. Be»
spreekt u dit eens met uw huisdokter.

R Ch. v d H te '/. Zonder onderzoek
is over uw klachten geen oordeel moge»
lijk.

Oetvaogee boeken

Rinke Tolman: Een krans van groen.
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht.
Ir. Edm. Nicolas: Verstandig en gezond.
In de reeks Prisma»Boeken van Uit»
geverij Het Spectrum, Utrecht.
G. Bos: De sneeuwklokjes luiden de
lente in. Een zangspelletje. Van Gor»
cum & Comp. N.V., Assen.
J. van Drie/.- Korfballen —.Techniek en
tactiek. Uitgegeven bij N.V. Nijgh en
Van Ditmar, Rotterdam.
Nederlandsche Monumenten. Geschie»
denis en Kunst. Samengesteld door de
Rijkscommissie voor de Monumenten»
zorg en uitgegeven door P. N. van
Kampen & Zn. N.V-, Amsterdam.
In de serie „De prentenboeken van den
lantaarnopsteker" onder redactie van
J. Riemens—Reurslag zijn verschenen bij
A. J. G. Strengholt's Uitgeversmaat»
schappij, Amsterdam:
Anneliesje uit den Achterhoek, door

.J. Riemens—Reurslag;
De geschiedenis van Betsie, het paard,
door J. Riemens—Reurslag;
Nederlandsche Handenarbeid voor in 't
huisgezin en elders, naar oude vader»
landsche volkskunst»motieven, bewerkt
door Hil Bottema.
Verschenen is no. 2 van „Sibbe",
Maandblad van het Nederlandsen Ver»
bond voor Sibbekunde. Uitgeverij „Lie»
baert", 's»Gravenhage.

wist bovendien op de 1500 meter sneller
te rijden dan ooit een Nederlander in
ons land.
Voor een zeer groot deel waren die voor
velen zo onverwachte successen te dan»
ken aan zijn serie.uze training in de zaal
en op de kunstijsbaan. Dat rijden op het
droge is geen uitvinding van de laatste
tijd. Reeds ettelijke jaren hebben tal van
schaatsenrijders zich op deze manier
voorbereid, maar ^n het afgelopen sei»
zoen werd het toch veel intensiever be=
oefend, dank zij de N.V.B.H.S., de
Nederlandse Vereniging tot Bevordering
van het Hardrijden op de Schaats. Zo
vervelend»lang als de naam, zo energiek
en succesvol is het werk van deze ver=
eniging; die jongelui met animo voor de
hardrijsport onmisbare steun biedt.
Een fenomeen als Jaap Eden beschikte
over een lichaamskracht als slechts
weinigen en daaraan had hij het te dan»
ken, dat hij wereldkampioenswielrenner
werd. Hij was in zijn tijd ook onze
snelste schaatsenrijder, 'maar dat kwam
niet alleen door zijn stoere body; zijn
meesterschap op de schaats bereikte hij
mede. doordat hij zelf de juiste techniek
ontdekte. Jaap Eden was een uitzonde»
ring, want slechts een enkeling is tot zo
iets in staat.
Maar waarom zouden mensen, die in"
Noorwegen en in Zwitserland leerden,
hoe een hardrijder met zijn lichaam
moet balanceren, op welk moment hij
op zijn andere been weg moet glijden
— schaatsenrijden is immers niet anders
dan op de juiste manier glijden — dit
niet aan het jonge geslacht vertellen en
die jongeren steeds weer aanwijzingen
»even, totdat zij eindelijk die speciale
methode, de techniek, beheersen?
Hiermee is de N.V.B.H.S. begonnen
en heeft zij opvallende resultaten
bereikt. Een frappant voorbeeld was het
rijden van Buyen, een jongen, die alles
laat en doet, wat nodig is voor de
sport. En misschien nog verrassender is
wat Piet Keizer presteerde. Ruim een
jaar geleden had nog niemand gehoord
van „Keizer uit De Lier", maar toen
won hij de Elfstedentocht en was op
slag beroemd. Een winnaar van die ruim
200 kilometer lange tocht is echter nog
niet geschikt voor de internationale
afstanden der amateurs (500, 1500, 5000
en 10.000 meter).
Keizer werd evenwel lid van de
N.V.B.H.S., profiteerde van vele tips,
want er ontbrak nog van alles aan zijn
stijl! Het gevolg was, dat hij dit jaar
in Bergen nog vóór Jan Langedijk en
Herman Buyen de 5 kilometer won en
derde werd op de 10 kilometer.
Een derde surprise, een derde bewijs
ook van het nut van fessen in techniek,
was Bosman, een jonge timmerman uit
Brcukelen. Bosman ging als tweede
door de finish in de laatste Elfsteden»
tocht. Ook hij behoort tot de N.V.B.
H.S.=rijdcrs!
Het kweken van enkelen, die record»
prestaties leveren, is echter niet het doel
van die vereniging. Zij streeft er naar,
dat een zo groot mogelijk aantal schaats»
enthousiasten als lid toetreedt en wil al
die rijders de even nuttige als nood»
zakelijke beginselen leren, om tot de
enig juiste stijl te komen. En ook hierin
is men nu geslaagd.
Deze winter telde zij geen tientallen,
maar honderden leden. De propaganda,
die uitging van de beide laatste strenge
winters en van de verrichtingen van ver»
schillende leden, was daarvan de oor»
zaak. En zodoende zijn we dan eindelijk
zover, dat ons land in al die N.V.B.H.S.»
ers over een groot contingent rijders op
Noren beschikt, jongelui, die in de ge»
legenheid zijn om de theorie te leren
en tevens onderricht worden: zó moet
je trainen om iets te bereiken. De grond»
slag voor een grotere bloei der hard»
rijderij is daardoor deze winter aanmer»
kelijk verstevigd.
Ook de dïoogtraining in de zaal, waar*
voor dit jaar heel wat meer animo be»
stond dan ooit tevoren, toont dit duide»
lijk aan. En stellig zullen ook veel meer
schaatsenenthousiasten er nu toe komen,
om ook 's zomers hun lichaam fit te
houden door wandeltochten, veldlopen,
lichte athletiek en wielrennen.
Want dat is het geheim van den smid:
wanneer een hardrijder zich gaat trainen,
als er ijs in de sloten ligt, is hij al veel
te laat
Wie die stelregel volgt, zal nooit een
wedstrijd van enige betekenis winnenl



E r moet, na een week van hard werken,
door ons allen altijd weer enige weer»

stand overwonnen worden om op de
vrije dag naar buiten te trekken. Dat is
heel begrijpelijk. Maar wanneer die
weerstand eenmaal overwonnen is, en
men ook werkelijk eens een dag buiten
heeft rondgezworven, dan krijgt men er
al heel gauw de smaak van te pakken
en dan heeft men er een liefhebberij
bijgekregen, die niet alleen meer levens»
vreugde schenkt, maar waarvan de kos»
ten bovendien geringer zijn dan die van
welke andere liefhebberij ook. Immers,
de benodigdheden zijn al heel gering:
een paar goede ogen en wat liefde voor
alles wat daar buiten leeft en groeit,
strijdt en bloeit. En wanneer die liefde
er nu maar eenmaal is, dan komt al
heel gauw het verlangen om wat meer
planten en dieren te leren kennen, men
neemt eens een boekje ter hand
Ziet ge, dat reeds een paar tochten al
heel gauw tot een nieuwe liefhebberij
aanleiding zullen geven?
Het is jammer, dat het moet worden
geconstateerd, maar het is nu eenmaal
een feit, dat wij allen er eigenlijk alleen
maar toe komen om naar buiten te trek*
ken, wanneer het hartje zomer is. Want
er is ook thans reeds zoveel te zien.
Nu, in begin Maart? Inderdaad, reeds
vroeg in het jaar begint in Nederland
de lente. De vogels wisten het al eer*
der, dat de goede tijd zou aanbreken,
want in Januari waren de eenden al
bezig met zich een geslachtspartner te

. kiezen. En dat is iets, dat iedereen kan
zien, want ook in het kleinste stadspark

zijn wel een paar eenden te vinden. Met
talloze ceremonieën, met tot in het on»
eindige gevarieerde knikkende kopbe*
wegingen, met verliefde wendingen van
zijn mooigekleurde vleugels, zwemt de
woerd achter de uitverkorene zijns har*
ten aan, maar er is heel wat hofmakerij
voor nodig, eer die zedige, bruine wijf»
jes van de oprechte bedoelingen van den
woerd overtuigd zijn!
Maar er zijn nog andere vogels, die tot

tonen, met de jubelende uithalen en de
zoete trillers, de zware orgeltonen en
de melodieuze aanloopjes is wel het
mooiste lied dat men nu in de bossen
en parken kan horen. Gelukkig komen
er heel veel lijsters en merels in ons
land voor, zodat iedere wandelaar en
en iedere fietser dit lied kan horen.

Zelfs zijn er reeds vogels bezig met
het maken van hun nest! Het gaat wel
nog niet zo „in aangenomen werk", maar
dat komt nog wel. en voor ons, natuur»
vrienden, is het voorlopig de hoofdzaak
dat zij er althans mee begonnen zijn.
Vooral in de kolonies der roeken en
reigers is het gekras en het geschreeuw
niet van de lucht; voortdurend vliegen
hier de vogels maar heen en weer met
takken en met twijgen. Sommige paren
repareren het door de storm wat ver» .

de kwade. Reeds stoven de hazelaar»
katjes, en nu zijn ook de katjes der elzen
zover gekomen, dat de mannelijke bloe*
men het stuifmeel kunnen uitzenden.
Wanneer dan de wind maar gunstig wil
waaien, dan komt dat stuifmeel terecht
op de heel kleine, rode stempellipjes van
de vrouwelijke bloemen, dan wordt door
de versmelting van eicel en stuifmeel»
korrel, diep in de vrouwelijke bloem, de
grondslag gelegd voor een nieuwe bloei
in het volgend jaar.
Op de elzekatjes zullen de populaire,
helaas al te populaire wollige pluimen
der wilgekatjes volgen, en dan krijgen
wij weer het min of meer treurige beeld
van ieder jaar: de troepen mensen, die
met grote bossen katjes beladen door de
stad sjouwen, en de kale, geplunderde
bomen overal in de polders.
Aan alle bomen en struiken zwellen
thans- de knoppen. Nog zijn de prille,
groene blaadjes niet verschenen, want in

een nieuw en uitbundig
leven zijn gewekt. Reeds
hebben de koolmezen en
de roodborstjes zich hun
liedje van vorig jaar her»
innerd, en al gaat het
nog wat stroef en on»
wennig, al klinkt het nog
niet zo helder 6n krach»
tig als vorige zomer, toen
zij volledig op slag
waren, toch is hun voor»
jaarszang weer terugge»
keerd. Ook de lijster zingt
nu weer in de late mid»
daguren en des morgens
heel vroeg. Zijn lied, met
de vele diepe, klokkende

zakte en verfomfaaide nest van
vorig jaar, andere echtparen
gaan zich helemaal in het nieuw
steken, maar allen werken even
hard en even monter. En zij
zullen ook niet al te lang meer
wachten met eieren. Zeker de
blauwe reigers niet, die zo
statig over de toppen er hoge
bomen zeilen. Want die reigers
behoren tot de eerste bruiloft»
vierders onder de vogels. Vaak
zit het wijfje van deze, in ons
land gelukkig zo algemene vogel
reeds in de tweede of derde
week van Maart op de eieren.
Het is eigenaardig, dat er in
ons land zovele kolonies van

de kleine, zwarte roeken en van de
grote, blauwe reigers aan elkaar grenzen
en zelfs door elkaar lopen. Een duide»
lijke reden hiervoor is nog niet gevon»
den, maar voor den wandelaar is het in
ieder geval een voordeel, want zo slaat
hij op zijn tocht twee vliegen in één
klap. Bijna bij iedere stad is zulk een
kolonie, de éne groter, de andere kleiner,
maar het leven der vogels is averal
mooi te zien.
De bomen en de struiken vertellen ons
al hetzelfde verhaal als de vogels, het
oude verhaal van de overwinning van de
lente op de winter, van het licht op de
duisternis, of, zoals het in de sagen en
legenden van tientallen volkeren tot
uiting komt, van de goede geesten op

de nachten en ook overdag kan het nog
aardig vriezen. Daarom zitten al die
knoppen nog flink ingebakerd in e,en
dikke laag schubben. Bovendien zijn die
schubben bij bijna alle bomen en strui»
ken voorzien van een laagje gom, zodat
ook regen en sneeuw geen al te nadelige
invloed kunnen uitoefenen op de keurig
opgevouwen jonge blaadjes. Die gom
kunt U zelf voelen, bijvoorbeeld bij de
kastanjeknoppen, die reeds flink gaan
kleven. En iedere dag worden de knop»
pen dikker, iedere dag brengt ons nader
tot de datum, waarop U plotseling op
een morgen de bomen en struiken langs
de grachten en in de parken overtogen
zult zien van het ijlgroene waas. der juist
uitgelopen blaadjes.
Ook in de duinen lopen de struiken al
uit, zo goed als in de bossen en de
parken. In de polder komt het voorjaar
iets later, daar wordt het eigenlijk pas
ingeluid met het verschijnen der wilgen»
katjes. Maar ook die zijn, hoewel iiog
zeldzaam, al te zien.

Men verwacht het over het algemeen
niet, Maart kan brengen vorst en
sneeuw, dagenlang troosteloos neerdrup»

. pende regen en venijnig neerstriemende
hagelbuien, maar ook zullen vele mooie-
dagen komen Benut dat mooie weer,
wees klaar om er eens op uit te trek'
ken, per- fiets of te voet en zie het
voorjaar naderen over Nederland.

IX

(Foto's: „Arbeid")



ARBEIDERS, DIE DICHTEN EN SCHRIJVEN
V andaag allereerst een woord over

een heel aparte categorie van vrije»
tijd-besteders: de schrijvers en de dich»
ters. Wie zou menen, dat deze ontspan»
ningsvorm alleen het voorrecht is van
degenen, die een meer uitgebreide
schoolopleiding genoten dan aan den
gemiddelden handarbeider ten deel valt,
vergist zich. Er wordt terecht over ge»
klaagd, dat het onderwijs in de Neder»
landse taal op de lagere school te wen»
sen overlaat. Indien men wat minder
had willen bekvechten over de spelling
en wat meer zorg had besteed aan de
woordenschat en h&t taalgebruik 'van
het schoolgaande kind, dan zouden wij,
wat het taalonderwijs betreft, er reeds
heel wat beter aan toe zijn geweest dan
thans het geval is. Maar hierop gaan
wij voor heden niet verder in, nu prof.
Van Dam op dit gebied activiteit in uit»
zicht heeft gesteld.
Wat wij wilden zeggen was eigenlijk
alleen, dat, ondanks de geringe ontwik»
keling van -het vermogen om zich op
schrift behoorlijk uit te drukken, dat
wordt aangetroffen bij het merendeel
van hen, die slechts lager onderwijs ont»
vingen, er toch ook opmerkelijke geval»
len zijn. van een gemakkelijke begaafd»
heid op dit gebied. Wij onderhouden
op dit ogenblik een correspondentie met
een landarbeider op één der Zuidhol»
landse eilanden, die niet alleen een
merkwaardig fraai handschrift bezit,
maar wiens brieven ook uitmunten door
een heldere en verzorgde stijl. Voorts
maakten wij nog kennis met een
scheepskok van middelbare leeftijd, die
een hele kist met handschriften voort»
bracht. Slechts een enkel ding daarvan
is uitgegeven, maar dit beperkte succes
heeft er geenszins toe geleid, dat "het
schrijversvuur geb-lust werd.
Deze briefschrijver heeft echt auteurs»
bloed in de aderen. Want hij beoefent
zijn liefhebberij louter en alleen van»
wege het genot, dat het schrijven hem
verschaft en het succes, dat hij hier»
mede al of niet kan behalen, is voor
hem slechts een volkomen bijkomstige
factor.
Dan hebben wij nog een Amsterdamsen

chauffeur, die 's avonds thuis de pen
opneemt om versjes voor zijn kinderen
te schrijven. Een aardige en bescheiden
bezigheid, die uitsluitend tot de gezins»
kring beperkt blijft. Wij mochten enkele
dezer versjes lezen en drukken één er
van hieronder af:

BELEEFD JANTJE
Janneman had heel de middag
Met zijn blokkendoos gespeeld.
En hij had zich al die uren
Nog geen ogenblik verveeld.
Door de warme zon beschenen,
Zit hij spelend op de grond,
Met de beide deuren open.
Moeder zegt: „Dat is gezond".

Daar dringt plots'ling uit de keuken
Moeders stem tot Jantje door:
„Janneman, we moeten eten.
Ruim maar gauw de boel op, hoor!"
Jantje doet nu heel gehoorzaam
Alle blokken in de kist.
Als hij klaar is, kijkt hij eerst nog
Of hij er niet ééntje mist.

Dan gaat hij de deuren sluiten,
Zoals hij gewoonlijk doet.
Maar opeens schiet hem te binnen.
Dat hij nog bedanken moet.
Turend naar de blauwe hemel
Gaat hij even op 't balkon
En zegt: „O. wat was dat heerlijk,
„Dank je wel hoor, lieve zon!'"

Een alleraardigst kinderversje, dat alles»
zins voor publicatie in aanmerking
komt.
Huibert Fenijn, een kantoorbediende in
Alkmaar, met niets anders dan een
lagere»schoolopleiding, voelt zich even»
eens tot het maken van verzen aange»
trokken. Hij is geen dichter in de meer
weidse betekenis van het woord, doch
legt zich meer in het bijzonder op een»
voudige volksliedjes toe in het genre,
waarmee J. P. Heije zich in de negen»
tiende eeuw vermaardheid verwierf.
Fenijn mocht reeds een aanzienlijke
mate van succes boeken. Hij smaakte de
voldoening zijn liedjes in enkele bun»
dels bijeen te zien gebracht, terwijl hij

voorts in de radio=omroep uit eigen
werk heeft kunnen voorlezen.
Dit dichtwerk behoort niet tot de hogere
regionen van onze vaderlandse letteren,
maar het is zuiver uit het hart geschre»
ven en bestemd voor de eenvoudige
lezersmassa. Of, om het met de woor*
den van den dichter zelf te zeggen: „Ik
heb heel veel tegenslag gehad, maar
ook in de diepte van het leven heb ik
zeer veel geleerd en menig vers is in die
tijd ontstaan, o.a.: „Arbeidslozen",
„Sternpelgang" en „Tegenwind". Het
zijn alle eenvoudige, simpele verzen, die
een ieder kan bevatten en ik hoop, dat
zij aan het 'volk iets te zeggen zullen
hebben, hetzij" in luim, het'/ij in ernst."
Ter kennismaking drukken wij een enkel
actueel vers van Huibert Fenijn hier af:

WINTERHULP
Helpen is niet een' oreren.
Over 't leed, dat er bestaat.
Helpen is je zelf inschaak'len.
Helpen vraagt van ons de daad.

Helpen is: vanuit de grenzen
Van je eigen klein bestaan,
Ook een blik in de behoeften
Van je medemens te slaan.

Helpen is: je zelf verliezen
In de nood van deze tijd.
Mede voelen, mede lijden.
Mede kampen in de strijd.

Helpen is: je handen vouwen,
Dankend voor het eigen goed,
En ze daarna openspreiden,
Delend van je overvloed.

Tenslotte willen wij nog wat vertellen
van een jongen Friesen typogr'aaf, die
uit liefhebberij het linóleumsnijden be»
oefent. Zijn naam is S. Hoekstra en hij
woont in Sneek. Als leerling»zetter kwam
hij met een studieclub in aanraking en
bij het döbrneuzen van enkele studies
mappen maakte hij ook kennis met de
kunst van het linoleum snijden. Veel
kon men hem daarvan in deze studie»
kring niet vertellen, maar men zeide, dat
het een zenuwslopend werkje was, waar»
mede hij liever niet moest beginnen. Erg

aanmoedigend klonk dit niet. Ja, hij
kreeg zelfs het advies mede, dat, wan»
neer hij het toch zou doen, het verstan»
dig was. het linoleum op tafel vast te
spijkeren om bestand te zijn tegen de
verleiding, de boel op een gegeven ogen»
blik in een hoek te smijten. Sieberen
Hoekstra liet zich evenwel niet ontmoe»
digen. Hij waagde het erop, zette door
en -^ naar men uit de bij dit artikel op»
genomen reproductie kan zien -- met
een alleszins gunstig resultaat
Hij is dan ook een waar propagandist
van het linoleum snijden geworden, dat
hij als een niet kostbare en zeer dank»
bare ontspanning prijst Ook de dames
wil hij hierin betrekken, omdat deze
vaak over meer geduld beschikken dan
mannen, hetgeen voor het welslagen van
deze arbeid een gunstige factor is.
Overigens valt er over de liefhebberijen
van den arbeider nog heel wat meer te
vertellen Wij hebben nog een siersmid,
een amateur»gooche!aar, een s^heepsbou»
wer en een paardendresseur op ons
lijstje staan. Doch daarover een volgen»
de maal.

Linoleumsnede S. Hoekstra

„Kon ik wete hoe jij d'r voor legt!
Anders kon ik wel op de kermis gaan
staan als gedachtelezer. Nou, d'r is ge»
schoten door de veldwachters — Mar»
kenburg en die nieuwe brigadier Van
Duin — die heb geschote — .maar hij
het niks geraakt — tenminste niet dat
ik weet."
„Hè»je d'r wat van gezien?"
„Van 't schieten? Nee! Maar de veld»
wachters benne hier langs gekomme.
Ze hadde twee manne op het ijs gezien
op 't hoekie, waar de Zwette in de
vaart komt. Een goed - punt voor een
fuik."
„Ja, dat plekkie ken ik", vielen Dirk en
Geert tegelijk in.
„O ja? Nou, dan benne d'r meer, die
't wete. De veldwachters zate d'r temet
bove op. Maar de jonges zagge ze net
nog op tijd en ze piepten 'm door de
ruigte heen, 't bossie in. Van Duin het
ze gesommeerd en toen nog geschote,
rnaar ze ware natuurlijk al weg."
..Ja, ze moste zeker blijve wachte",
lachte Geert honend.
Het verhaal had hem opgelucht. Loos
alarm natuurlijk en de stropers naar
huis. Dan was er ook niks aan de hand.
..Zo", peinsde Dirk nog. „Dus toch een
schot! Ja, ik zei 't wel. — Hadde ze
niet gezien wie 't ware?"
..Nee, ze hebbe 't tenminste niet tegen
fiie gezegd, maar as ze wat herkend
hadde, zouwe ze niet in de polder zijn
"lijve zoeke; dan hadde ze wel erges op
een weggetje naar huis op de loer
gelege."

NACHT
ÖOOR C. F. ROOSENSCHOON

„Gelijk heb je. Nou Groen, bedankt en
we gaan maar. Ga je mee. Geert?"
„Nou kunnen we net zo goed naar huis
gaan", begon Geert, toen ze een tijdje
op het smalle paadje langs de vaart
liepen. „Wat zullen Markenburg en Van
Duin de smoor in gehad hebben,- toen
ze ons daarnet achterna liepen en dach»
ten, dat het de stropers waren.
„Net goed", vqnd Dirk. „Laten ze de
jongens dan ook een zootje vis
gunnen."
„Kijk", zei Geert weer, „daar zijn ze
bezig geweest." Op het ijs was duidelijk
een half uitgehakte bijt te zien.
„Jongenswerk", besliste Dirk. „Die zijn
met een bijltje bezig geweest. Dat hoor
je op een nacht als deze op kilometers
afstand. Dat moet je met een zaag
doen; dan hadden ze de fuik er zonder
lawaai en zonder brokken in gekregen.
Goed stropen is toch nog altijd een
kunst."
„Ik geloof, dat er wel al een fuik in
heeft gezeten. Daar leit tenminste nog
een end touw."
Geert schopte er tegen, maar 't zat aan
het ijs vastgevroren. Hij haalde het touw
los en trok er aan; maar het liep vast
in de bijt. „Weet je wat ik geloof? Dat
de fuik onder 't ijs zit, weggestopt."
Dirk lag er al op zijn knieën bij en
probeerde het touw in te halen. Hij
sloeg het vliesje ijs stuk, dat op het
wak lag en zocht met zijn hand onder
het ijs. Even later had hij .een paar
hoepels van een fu ik te pakken. „Je had
gelijk", zei hij. „De jongens hebben

natuurlijk de veldwachters op het laat»
ste moment gehoord en met één slag
hun fuik verstopt Ik zal 'm er maar
uithalen."
„Zou je 'm niet liever late zitte? We
weten toch niet van wie die is en ze
zullen 'm wel weer komen opzoeken."
„Maar je heb ook kans, dat de veld»
wachters terugkomen en de bijt nog
eens naldjken. Als ze dan de fuik vin»
den, gaan ze hier liggen wachten en
lopen de jongens misschien toch tegen
de lamp."
„Dat is zo. Maar 't lijkt me toch wel
riskant om met een fuik in onze handen
naar 't dorp te gaan. Als we dan wéér
een veldwachter tegen komen, krijg je
de grootste last."
„Ook waar! Nou, dan stoppen we 'm
wel in de ruigte. Daar vinden Marken»
burg of Van Duin hem toch niet en
morgen vissen we dan wel uit van wie
dat ie is."
„Als ie tenminste niet van ons is...."
Dirk lachte. „Daar heb je alle kans
van!"
Het was ruim elf uur, toen de oudste
broers zo bij het wak overlegden, wat
ze doen zouden. En omstreeks die tijd
was Arie nog met den Molleboer op
weg naar het dorp, waar zij het geweer
terug gingen halen. Het was geen succes
geweest, deze strooptocht. Eerst die
veldwachters en toen ze na een uur
probeerden voorzichtig naar de vaart
terug te komen om hun fuik te halen,
hadden ze weer twee mannen op de
dijk gezien. „Laten we maar weggaan
en het opgeven", had Arie gezegd. „Ze
benne d'r nog. 't Is niks gedaan van»
nacht."
En zo waren ze op de terugweg gegaan
om tenminste het geweer in veiligheid
te brengen en tegelijk te zien of er nog
wat in de strik gekpmen was. Die' fuik
kwam later wel; onder het ijs zouden

de veldwachters het vistuig niet gauw
zoeken, want de bijt was nog maar
nauwelijks open. Neerslachtig, maar be»
hoedzaam keerden ze naar Langerode.
Dirk en Geert bevonden zich ongeveer
even ver ten oosten van het dorp als
Markenburg ten noorden, toen even
later, vijf minuten nadat de broers het
gevonden vistuig in de ruigte verstopt
hadden, de botsing tussen Arie en den
Blaffert de loop der gebeurtenissen vera
snelde.
„Hola", zei Dirk, toen het schot door
de stilte sneed. „Wat zullen we nou
hebben? Schieten? En in 't dorp? Wat
is-er nou aan de hand?"
Beiden zetten er op hetzelfde moment
de pas stevig in en hielden hun blikken
argwanend gericht op het donkere
groepje bomen en huizen daar vóór hen
aan het eind van de polder.
Een moment later vielen de broers ge»
lijktijdig in een moeizame draf, toen
Geert met het verbaasd uitgestoten:
„Kijk eens! Brand!" een echo gaf op de
plotselinge uitlaaiing van een iets eer»
der tussen de bomen zichtbaar gewor»
den lichtschijnsel. In een ogenblik wer»
den bomen en huizen in de buurtschap
scherp zichtbaar, alsof een zoeklicht
juist die plek had 'uitgekozen in de
nachtelijke wereld, om er alle licht in
uit te storten. Gretig grepen de vlam»
men in de hemel, terwijl van alle kan»
ten de mensen naar de brand toe»
stroomden "en strompelden en alleen
Arie langs de dijkvoet naar huis sloop
in 't besef van zijn schuld.
Toen de twee broers buiten adem het
erf bereikten, waar het geknetter der
vlammen het stemmengegons onder»
drukte, stonden enkele t ientallen dorpe»
lingen opgewekt de brand te taxeren.
„Is de spuit 'r nog niet", vroeg Geert,
die bij de brandweerploeg behoorde.

(Wordt vervolgd) '



Bij de foto's,'
1. Het afroepen van de vracht op de

Schippersbeur s.
2. Schepen van de kleine „Wilde V aart".
3. Een kleine vertegenwoordiger van

„Holland's Glorie".

„WILDE VAART"
„Schipper, mag ik overvaren,
Ja, of nee?
Moet ik <fan een cent betafen,
Ja, of nee?"

Dat oude liedje is weer populair ge»
worden, want waar men den schip»

per tot voor kort niet meer nodig had,
omdat den mens en zijn vracht middelen
ten dienste stonden, welke het aanmer»
kelijk vlugger deden, nu is men door de
aard van de huidige omstandigheden
•weer op hem aangewezen. De capaciteit
van de andere vervoersmogelijkheden is
verminderd of weggevallen en toestan»
den van voorheen zijn weergekeerd.
Toch is er iets veranderd.
De schipper van het liedje bepaalde zelf
de vervoersprijs. De „vrije" schipper
van tegenwoordig kan dit niet meer. De
negentien secretariaten van de bevrach»
tingsdienst maken nu uit, welke de
eisen en de prijzen zijn, waaronder de
schipper mag en moet varen.
Dezer dagen zijn wij eens een kijkje
gaan nemen in de Amsterdamse „Schip»
persbeurs", waar het secretariaat van de
bevrachtingsdienst Amsterdam geves»
tigd is.

In de Schippersbeurs

In een zaal van het beursgebouw, aan de
zijde van het IJ, dat van oudsher de
hoofdslagader van Amsterdam is ge»
\veest, wordt de „Schippersbeurs" ge»
houden. Men merkt het al direct wan»
neer men" binnenkomt. Hier zijn mensen
van het water, met hun blauwe truien
en hun scheve schipperspetjes. Maar al
zouden zij deze kenmerken niet dragen,
dan nog haalt men er den schipper uit.
De gezichten zijn zon»verbrand, ver»
weerd, de strakke ogen zijn gewend in
de verte te staren en dan de loop, de
•chippersloop.... Hier in deze zaal

staan zij bijeen, om zo mogelijk een
„vrachie" op te kunnen pikken. Dit
gaat volgens de evenredige vrachtver»
deling, waarvan de naam de strekking
reeds voldoende weergeeft. Het gebeurt
als volgt. Een vracht en zijn bijzonder»
heden worden afgelezen en de gegadig»
den roepen, als weerklank, duidelijk hun
nummer, dat zij gekregen hebben. Zijn
er meerderen, die in aanmerking wensen
te komen, dan krijgt degeen, die het
laagste nummer heeft, de vracht.
Toen in Mei 1933 de wet op de even»
redige vrachtverdeling in werking trad,
•werden alle particuliere schippers ver»
plicht, een z.g. bevrachtingsbpekje te
bezitten, waarin alle bijzonderheden over
hun zelf en hun schepen waren opge»
tekend. Van die datum af is het voor
een schipper niet meer mogelijk geweest
om op zijn eigen houtje een vracht aan
te nemen. Hij moet zich bij de dichtst»

(Foto's: „Aroeid")

bijzijnde bevrachtingscommissie laten
inschrijven en alleen via die commissie
kan en mag hij aan werk komen. Voor
die bevrachtingscommissie is in Mei
1940 een secretariaat in de plaats ge»
komen, maar de practijk is dezelfde
gebleven.
De schipper, die, zoals gezegd, verplicht
is, ingeschreven te staan bij een secre»
tariaat van de bevrachtingsdienst, levert
daar zijn bevrachtingsboekje in, ont»
vangt daarvoor een genummerd ont»
vangstbewijs en wordt ingeschreven in
een officieel register.
Wanneer nu een bevrachter naar
scheepsruimte moet omzien, vult hij op
het secretariaat een opdracht in. Het
secretariaat berekent het tarief, de
vracht wordt met vermelding van aard
en bestemming op de beurs afgeroepen
en de schippers, die in aanmerking wen»
sen te komen, kunnen afnummeren.

'Noodzakerijke ordening

Vóór Mei 1933, toen de verschillende
bevrachtingscommissies nog niet inge»
schakeld waren, ging alles heel anders
in het werk. Toen had men nog de z.g.
kroegbevrachting. Schippers, die werk
zochten, moesten veelal de café's af om
hier en daar een „scheepsbevrachter" te
kunnen treffen, die misschien iets voor
hen te doen kon hebben. De scheeps»
bevrachter was heer en meester. Hij kon
een schipper naar zijn keuze uitzoeken
en wist dientengevolge de prijzen zo
gunstig mogelijk voor zichzelf te maken,
zodat hij vaak met het leeuwenaandeel
van de winst ging strijken.
Het is begrijpelijk, dat deze toestand tot
excessen moest leiden.
Op aandrang van de verschillende
schippersorganisaties kwam in Mei 1933
de wet op de evenredige vrachtverdeling
tot stand, die veel verbetering bracht.
Aan de eigenmachtige „kroegbevrach»
ting" was een einde gekomen en daar»
voor in de plaats werden bevrachtings»
commissies in het leven geroepen, die de
vrachten over de in aanmerking komende
en ook verplichte tussenpersoon voor
bevrachter en schipper.

Fouten der practijk

De wet op de evenredige vrachtver»
deling is in wezen goed geweest, maar
de practijk liet nogal eens wat te wen»
sen over. Dit kwam, omdat te weinig
practische en ter zake kundige mensen
de. nieuwe regeling uit te voeren kregen.
Van de te dien tijde grootste categorie,
„de wilde vaart", had slechts één ver»
tegenwoordiger zitting in de bevrach»
tingscommissie tegen zeven anderen.
Het gevolg was,- dat er te veel vracht
werd weggezogen door de beurtvaart en
het waren weer de vrije schippers, die
gedupeerd werden.
De bevoegdheden van de bevrachtings»
commissies zijn in handen gelegd van
bevrachtingscommissarissen, die in de
grote centra zijn aangesteld en recht»
streeks onder Waterstaat staan. Deze
regeling heeft de moeilijkheden zeker
niet opgelost. Wanneer men de belangen
van de vrije schippers naar behoren wil
behartigen, dan moet dit geschieden
door een beurtregeling in het leven te
roepen, aan het hoofd waarvan mensen
staan, die de practijk van de binnen»
vaart door en door kennen. Voorts
ware het gewenst, dat de beurt*regeling
alle groepen omvat, die met de binnen»
schippers te verdelen kregen, als enige
vaart in verbinding staan, zoals daar
zijn: het rederij»wezen, de scheeps»
bevrachters, de sleep*agenten en expe»
diteurs en zovele andere factoren, de
vrachtprijzen, het hypotheek» en assu»
rantiewezen, de kanaalgelden enz. niet
te vergeten. Een goede „werkverdeling"
is nodig, alsook een straffe concentratie
van de verschillende schippersorganisa»
ties. Want alleen dan kunnen zij de be*
langen van hun leden naar behoren
behartigen.

Huidige toestand

De binnenvaart verkeert overigens op
het ogenblik in een tamelijk gunstige
positie. De werkgelegenheid in de jaren
'39 en '40 was voor de schippers goed
te noemen. Een „vaargrage" schipper,
die voordien 7 a 8 weken op een vracht
moest wachten, heeft er nu zeker één
binnen 7 a 8 dagen te pakken. Een werk»
zame schipper is op het ogenblik in
staat zijn kost te verdienen.
Minder gunstig is het evenwel gesteld
met de mogelijkheden tot ontwikkeling
en ontspanning. Door de slechte ver»
houdingen op het gebied van werk» en
rusttijden, alsook door andere aan het
bedrijf eigen factoren, komen de schip»
pers weinig tot de dingen, die nodig
zijn, wil in het arbeidsleven ook het
onontbeerlijke element der vreugde tot
zijn recht worden gebracht. Terwijl ook
de zorg voor het schipperskind nog steeds
een onderwerp blijft, dat voor de
toekomst van deze werkersgroep van
groot belang mag heten. Met de orde»
ning van het bedrijf is men hier een
goed stuk op weg; de mens, in de
ruimere zin des woords genomen, komt
evenwel bijlange niet voldoende tot zijn
recht.
Ook hier valt nog pionierswerk te ver»
tichten.
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Tempoverwjsse/mg

I n ons nummer van 7 Februari hebben
wij gezien, dat het van veel belang

kan zijn, wie aan de zet is. Soms zou
een dammer wensen, dat hij zijn beurt
kon laten voorbijgaan, omdat alles, wat
hij doet, de stelling alleen maar kan
bederven. In zo'n geval is het wel eens
mogelijk „het tempo te verwisselen" of,
met andere woorden, de tijd naar zijn
hand te zetten.'Een leerrijk voorbeeld
hiervan is het volgende.

f ven <jf oneven?

Zwart

Wit

Zwart: schijf op 15. Dam op 36.
Wit: schijf op 20. Dammen op 24 en 47.

Als zwart moet beginnen, is de zaak
eenvoudig. Hij kan niet „los" staan op
31 of bijv. 22, want dan speelt wit 24—
35 met winst. Op zwart 36—9 speelt wit
24—29; zwart moet twee slaan en ver»
liest. De enige zet voor zwart zou dus
zijn 36—4. Dan volgt wit 47—36 en
zwart heeft geen goede zet meer.
Maar wit is aan de zet en dat ver»
andert de afloop. We gaan nu eens
proberen of wit op veld 36 kan komen.
Dus wit 47—42. Op 36—9 van zwart
kan wit nu zelfs op twee manieren win»
nen. Ten eerste., door 24—29 en in de
tweede plaats door 42—48, zwart 9X25
eri wit 24—30.
„We zijn op de goede weg", denkt wit.
Dus 47—42, zwart 36—4, wit 42—47,
iwart 4—36. En daar staat die hinder»
lijke zwarte dam alweer op veld 36! Hoe
moet die daar nu van worden ver»
dreven?
Er is een eenvoudig hulpmiddel. Wit
heeft 47—42 en 42-^7 gespeeld. Dat
zijn twee — en dus een even aantal —
zetten. Nu het op die manier niet lukt,
gaan we naar iets anders uitkijken. Nu
doen we precies hetzelfde, maar met dit
verschil, dat we er een oneven aantal
zetten voor gebruiken. Natuurlijk moet
zwart steeds belet worden, „los" te
staan, want dan zou hij van de lijn van
4 naar 36 ontsnappen. De winst, als
zwart op veld 9 speelt, kent men nu.
We bepalen er ons dus toe, aan te
tonen, hoe wit het „tempo" kan verwis»
selen. Evenals in de stand in ons nam'
mer van 7 Februari, Icomt het er voor
wit op aan precies „op tijd" te zijn.

WH
1.
2.
3.
4.
5.

Zwart

42—37
37—26!
26—42
42—47

36—4
4—36

36—4
4—36

Nu is de diagramstelling weer ontstaan.
Maar met dit verschil, dat zwart nu aan
de zet is. Zonder veel geleerdheid en
mét eenvoudige middelen heeft wit hu
bereikt, dat een lastig geval tot klaar»
heid is gebracht. Het gaat er alleen hier
om: „Kom ik er niet met een even
aantal zetten, dan maar met een oneven
aantal. In dit geval waren er dat vijf.
„Maar kan het dan niet in drie zetten?"
xal men vragen. Even proberen! Dat zou
dan moeten gebeuren op de lijn van 15
naar 47. Dus wit 47—42, zwart 36—4,
wit 42—38. Maar nu heeft wit zijn voor»
naamste hulpmiddel uit handen gegeven,
want zwart speelt nu 4—9. Wit mist nu

het antwoord 24—29, want dan zou
zwart nog winnen.
Wij bepalen ons tot de eenvoudigste
winst. Wie lust heeft om het dieper te
bestuderen, zal tot de ervaring komen,
da*f wit de „tempo»klok" ook kan ver»
zetten door na 47—42 de zetten te
zoeken op de lijn van 48 naar 25 om
dan tenslotte altijd weer op veld 47
terug te keren. Het geheel is een aardig
en voor beginnelingen zeer nuttig geval,
waarvan zij in een partij pleizier kunnen
beleven.

Onze wedstrijd
Nu volgt de op één na laatste serie
problemen van onze eerste oplossers*
wedstrijd. Ervzijn nog velen, die tot nog
toe alle oplossingen juist hadden. Daar
de termijn voor het inzenden van de
oplossingen der nummers 11 en 12 nog
niet is afgelopen, valt nog niet te zeg»
gen, hoe groot de lijst zal worden van
oplossers, die niets gemist hebben.
Mogelijk zullen deze vraagstukken som»
migen in staat stellen, de achterstand
van een tevoren gemiste oplossing in te
lopen.
De nu volgende vraagstukken hebben
weer een ander karakter. In de A»klasse
wordt bij vraagstuk no. 13 gevraagd:
„Hoe redt wit zich, als zwart 12—"-18
speelt?" In no. 14 wordt een damzet
voor wit gevraagd en het kortste win»
nende vervolg voor wtt.
In de B»klasse geldt voor beide vraag»
Stukken: „Wit begint en wint." Bij no.
13 moet men voorzichtig te werk gaan,
want hier kan de oplossing door ccn
verkeerde zet worden bedorven. Na<=
tuurlijk mag er geen remise voor zwart
in blijven'zitten! Bij no. 14 wordt het
volledige winnende verloop voor wit
aangegeven. Uit de oplossing moet dus
blijken, dat men bij alle verdedigingen
van zwart de winnende voortzetting
voor wit weet!

K l a s s e A.
No. 13.

Wit

Zwart: 13 schijven op 2, 3, 8, 10 t/m 15,
17, 19, 21 en 26.
Wit: 13 schijven op 22, 25, 28, 32, 35,
36, 37, 38, 40, 43, 45, 47 en 48.

Als zwart 12—18 speelt, wat moet wit
dan spelen?

No. 14.

Zwart

Wit

Zwart: 16 schijven op l, 3, 5, 6, 8 t/m
14, 17, 19, 20, 23 en 24.
Wit: 16 schijven op 22, 25, 27, 28, 32.
t/m 36, 38, 39, 43, 45, 47, 48 en 49.

Wit speelt en wint.

K l a s s e B.
No. 13. "
Zwart

Wit
Zwart: 7 schijven op 9, 12, 14, 15, 22,
32 en 36.
Wit: 7 schijven op 23, 24, 25, 29, 30, 41
en 49.
Wit speelt en wint.

No. 14.
Zwart

Wit

Zwart: twee schijven op 35 en 39.
Wit: één schijf op 45. Dam op 5.
Wit speelt en wint. Alle verdedigingen
voor zwart aangeven met de zetten, die
wit dan speelt!
Oplossingen worden ingewacht tot uiter»
lijk 31 Maart.
Adresseren: Red. Weekblad „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam.
Op de omslag of briefkaart duidelijk
„Damrubriek" vermelden.

Oplossing Puzzle No. 7
De oplossing van het wielraadsel,
verschenen, in „Arbeid" ' van
21 Februari, is als volgt:
De volgorde, waarop de woorden
moeten worden ingevuld is: kant -
oorlam - pion - Ier - land - huis -
werk - ster - kers - rood - huid
- kleur - stof - jas - mijn - gang
- spil - ziek - "bed - erf - recht -
bank-schroef - draad-nagel - nieuw-
jaar - tal - hout - schroef - water.
Toegekend zijn drie boekprijzen en
wel aan: J. W. Siebert, Nystad 11,
Genemuiden; A. Verbrugh, Sana-
torium "Zonnegloren", Soest; B.
Jacobsen, Hoogeweg llOhs., Amster-
dam (O.).
De prijswinnaars kunnen een keuze
doen uit een boekenlijstje, dat hun
zal worden toegezonden.

Een eenvoudig huismiddeltje
tegen rheumatiekkwalen en

lendenpijn.
Dit huismiddeltje tegen rheumatiek.
dat U zelf kunt klaarmaken, zal U
snel verlichting van Uw pijnen bren-
gen. Het is eenvoudig maar doeltref-
fend. Neem een schoone flesch en
vermeng hierin, door goed texschud-
den, 85 gram terpentijn en 15 gram
Rheumagic-olie (geconcentreerd), die
U beide bij Uw apotheker of drogist
kunt koopen. Een 15 grams-fleschje
Rheumagic-olie (geconcentreerd) kost
U maar 66 cent, dus met de terpentijn
bent U voor ongeveer drie kwartjes
klaar. Bevochtig de pijnlijke plaatsen
met de/aldus verkregen olie. Vooral
niet wrijven of masseeren. Het ge-
heim ligt in de Rheumagic-olie, die

vijf krachtige, pijn-
doodende bestand-
deelen bevat, welke
snel in de huid
doordringen. Het
zal U goed bevallen
en is zoo gemakke-
lijk klaar te ma-
ken, dat het in elk
geval de moeite
van het probeeren
waard is.
Knip dit recept
uit en haal het
vandaag nog in
huis.

Inaien ae benoodigde terpentijn niet
verkrijgbaar is, kunt U een zelfde
hoeveelheid brand-spiritus gebruiken.

Mededeling van het N V.V.
9e Verantwoording Stichting „Winter-
hulp Nederland" van 28 Februari '41
t/m 6 Maart 1941.

•Totaal der 8e Verantwoording ƒ20.140.14
Hoofdbestuur Alg. Ned. Bond
van Textielarbeiders ,,De Een-
dracht"
Hoofdbestuur Bond van Werk-
meesters, Technici en Opzicht-
houdend personeel
Idem Bezoldigden
Bestuurdersbond Apeldoorn ...
G. A. v. A. te A
Bezoldigden Ned. Sigarenma-
kers en Tabakbewerkersbond
Bezoldigden Nederlandse l oon-
kunstenaarsbond
Hoofdbestuur Alg. Ned. Bond
van Meubelmakers
Hoofdbestuur Centrale Bond
van Transportarbeiders
Bezoldigden Alg Nea. Metaal-
bewerk ersbond
J. E. te A
Bezoldigden Nederlands Ver-
bond van Vakverenigingen ...

250.—

100.—
19.20
10.—
2.75

8.67

12.80

100.—

250.—

58.50
3.50

175.15

Totaal /21.130.V1

Correspondentie
A. de V., Amsterdam. Geef ons uw
straat en huisnummer op, dan kunnen
wij uw brief beantwoorden.
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de f iguur van boven naar beneden 9. waarborg;
jorden van onderstaande betekenis in 10. dikke overjas;

te vullen. Bij juiste oplossing verschijnt
op de lijn, die door de vakjes el, d2, c3,
b4, c5, d6, e7, f8, e9, dlO, ell, f12, g!3,
f14, e!5 loopt, een Spreuk.
De betekenis der in te vullen woorden

1. in te grote hoeveelheid;
2. niet oorlogzuchtig;
3. dun en lang koekje in een bepaalde

vorm;
4. industrie;
5. nijverheid;
6. gebrek, kommer;
7. waarschuwing;
8. vertrek in een huis aan de straat»

zijde;

11. balspel in het water;
12. hoogste deel van. een kerk;
13. nu het grootste meer -van Neder*

land;
14. niet op het goede ogenblik;
15. middel om de'werking van een ver*

gif onschadelijk te maken.

Oplossingen van bovenstaande puzzle
worden ingewacht tot uiterlijk 27 Maart.

Adresseren: Redactie .Weekblad ,,hf'-
beid", postbus 100, Amsterdam.

Op de omslag duidelijk „Puzzle no. 10"
vermelden. Als prijs wordt wederom een
fraai boekwerk beschikbaar gesteld.



Wat de pot schaft

Onze aardappel

I s er wel één Nederlands gezin, waar
niet iedere dag aardappelen op tafel

komen?
We kunnen ons riet voorstellen, dat er
een tijd is geweest — een paar eeuwen
geleden — waarin men zich met wan»
trouwen afkeerde van het uit Amerika
overgebrachte, nieuwe voedingsmiddel.
We kunnen niet begrijpen, dat er een
hongersnood voor nodig is geweest om
de mensen tot het proeven van aard»
appelen te dwingen — met 't gevolg
echter, dat binnen betrekkelijk korte tijd
het onbekende en dus onbemind^e voed»
sel ingang vond en zich in de gezinnen
een plaats wist te veroveren als een al'
gemeen gewaardeerd nationaal dagelijks
gerecht.
Als men ons thans vroeg, waaróm we zo
op onze aardappel gesteld zijn, wat
zouden we dan antwoorden?
„Omdat de smaak ons bevalt", zegt de
één.
„Maar ook, omdat hij zo goed de hon»
ger stilt", vult een ander aan.
„Ja, en omdat hij goedkoop is in verge»
lijking tot andere levensmiddelen", ver»
klaart een derde.
„Je kunt aardappelen bij groente, bij
vlees en bij "vis eigenlijk niet missen",
oordeelt een vierde.
„En ze vervelen je eigenlijk nooit",
oppert een vijfde.
Wie de zaak uit een iets meer weten»
schappelijk oogpunt beschouwt, voegt er
allicht nog bij:
„De aardappel helpt ons — niét het
brood — aan de hoeveelheid zetmeel, die
we dagelijks nodig hebben om onze
•werkkracht op peil te houden."
Dat alles zou al ruim voldoende zijn
om ons dankbaar te stemmen jegens de
aardappel; maar er is nog méér.
Nog niet lang geleden hebben onderzee»
kers op het gebied van de voedingsleer
gevonden, dat aan de aardappel ook
waarde moet worden toegekend om het
eiwit, dat hij bevat. Niet, omdat er van
deze voedingsstof nu juist zo'n grote
hoeveelheid in voorkomt, maar vooral
omdat de soort eiwit op één lijn is te
stellen met die uit vlees, uit melk en uit
eieren en niet — zoals vroeger algemeen
werd aangenomen — tot een lagere
orde zou behoren.
We zouden onze lof over de aardappel
dus nog kunnen aanvullen' met:
„De aardappel voorziet in een gedeelte
van onze dagelijks benodigde eiwithoe»
veelheid en doet dat zelfs op zeer ver»,
dienstelijke wijze".
En laat ik er dan nog aan toevoegen:
„De aardappel verschaft ons ook ver»
schillende andere bestanddelen, die we
in onze voeding niet kunnen missen, n.l.
vitaminen en mineralen".
Maar nu komt het grote punt voor
de huisvrouw: al deze voordelen hebben
\ve alleen te verwachten, als we de aard»
appel op doelmatige wijze bereiden.
Verschillende vragen doen zich daarbij
voor.

Ten eerste: Zullen we ze schillen of
niet?
Betreft het een "werkelijk goede soort
aardappelen, dan laten we beter het
schillen achterwege. Daarmee sparen we
een zevende van onze hoeveelheid aard»
appelen uit, zodat we één dag per week
om zo te zeggen gratis aardappelen eten.

' Maar we sparen ook bepaalde voedings»
stoffen, die gedeeltelijk in de schil, ge»
deeltelijk, er vlak onder te vinden zijn
en die met de schillen dus voor ons
verloren zouden gaan. Van een goede
soort aardappelen smaakt de schil niet
onaangenaam, integendeel, ze geeft iets
pittigs te proeven; wie zich daaraan
echter nog niet wenst te wagen, die kan
op 't bord de aardappelen pellen — een
werkje dat al heel spoedig vlug van
stapel loopt, als men er zich eenmaal aan
heeft gewend. Vertrouwen we de aard»
appelen niet geheel — er komen op 't
ogenblik nogal wat mindere soorten in
de handel! — dan schillen we ze wél.
We doen dat echter niet uren van te
voren, want door het blijven staan in
Water gaan de aardappelen in voedings»
waarde sterk achteruit; we schillen ze
dus zo kort mogelijk voor 't gebruik.

Ten tweede: hoe regelen we de hoeveel»
heid watet bij het koken?
We breken met de ouderwetse methode
van een pan vol water; in plaats daar»
van brengen we — even goed voor de
ongeschilde als voor de geschilde aard»
appelen — in de pan een bodempje wa»
ter aan de kook. Daarin doen we aard»
appelen, laten die vlug aan de kook kö»
men en makeri ze dan in de stevig
gesloten pan op een zacht vuur tegelij»
kertijd gaar en droog. Binnen het halve
uur, nadat de aardappelen aan de kook
zijn gekomen, is dat het geval. Het doet
er niet toe of we voor de bereiding
gebruik maken van gas, van electriciteit,
van een kolenfornuis of-zelfs van petro»
leum; immers, zodra de pan met aard»
appelen kookt en we ze op een zachter
vuur aan de kook houden, komt het
op hetzelfde neer of de toegevoerde
warmte afkomstig is van gas of van
kolen (alleen het aan de kook brengen
zal iets langer tijd kosten wanneer we
b.v. beschikken over een petroleumstel).
Misschien zal bij het nemen van de
eerste proef met deze betere methode
nog wat water op de gare aardappelen
zijn overgebleven; ook wel kan het ge»
beuren, dat de bodem droog is nog vóór»
dat de aardappelen gaar zijn. In 't eerste
geval laten we dan het overtollige water
even op een flink vuur in de open pan
verdampen; in 't tweede geval vullen we
het bodempje water tijdens het koken
wat aan. Bij onze tweede proef zijn we
dan zekerder in het kiezen van de juiste
hoeveelheid water en bij de derde keer

• gaat alles al van een leien dakje. Dat
is de ondervinding, die verscheidene
huisvrouwen op dit punt al hebben op»
gedaan!
Ten derde: hoe doen we met het schud»
den van de in de schil gekookte aard»
appelen?
Dat hangt er van af.

-Schudden we de aardappelen, dan bar»
sten de schillet j es en komt het kruim
er uit.
Zijn we van plan de aardappelen op ons
bord te pellen, dan zal dat 't gemakke»
lijkst gaan als de schillet j es nog gaaf
de aardappelen omhullen en de aard»
appelen dus niet geschud zijn. Geven we
daarentegen de voorkeur aan kruimige
aardappelen en zien we niet op tegen
het meegebruiken van de schil, dan, dro»
gen en schudden we de aardappelen
precies zo alsof het de geschilde betrof.
Volgens de laatste methode vragen ze
veel jus en dat. is voor menigeen ook
juist 'de reden waarom het kruimige
lekker wordt gevonden. De gladde, op 't
bord gepelde aardappelen pakken lang
niet zoveel jus of saus: een voordeel
•weliswaar in deze tijd, maar aan de
andere kant een oorzaak dat men zich
toch maar liever houdt aan de van ouds
geliefde kruimige piepers!
Iedere huisvrouw moet nu voor zichzelf
maar uitmaken, welke methode ze kiest;
maar in elk geval moet ze zich de ge»
woonte van het koken „met een bo»
dempje water" eigen maken — zowel in
't voordeel van de huishoudbeuis als in
't voordeel van de gezondheid.
De volgende keer zullen we ons bezig»
houden met het bespreken van verschil»
lende sausen, die én bij de geschilde én
bij de ongeschilde aardappelen goed
smaken zonder dat ze te diep in de
vetpot grijpen.

VRAGENBUS
A. v. H.—D. te P. Eieren, die u in wa»
terglas hebt ingelegd, kunt u minstens 8
maanden bewaren; in normale tijden
gold steeds, dat ze van Augustus tot aan
de „nieuwe leg" werden bewaard, d.w.z.
tot 't vroege voorjaar (omstreeks Pasen).
T. W.—De B. te H. Uit 't bovenstaande
zult u lezen, dat ik het u reeds toege»
zonden mosterdsausrecept nog met
andere voorbeelden hoop aan te vullen.
Kunt u in 't voorjaar niet een klein
plekje bezaaien met peterselie en met
bladselderij? U hebt er 't hele jaar ple»
zier van en u verhoogt er de vitamine»
waarde van de maaltijden door. Beide
kruidensoorten laten zich gemakkelijk
kweken: ik zaai ze in mijn tuin ook altijd
zelf. — Soep van grauwe erwten kunt u
geheel volgens 't recept van bruine»
bonensoep klaarmaken.

Helpt elkaar
Schoenen insmeren met oude
tandenborstel
Uit ondervinding schrijft ons een lezeres
uit Deventer, dat tandenborstels, die
voor hun doel niet meer geschikt zijn,
nog heel goede diensten kunnen doen in
de „schoenpoetsdoos".
„Ik zelf heb zwarte, bruine en rode
schoenen te poetsen. Eerst had ik alleen
één insmeer»borsteltje voor zwarte
schoenen. Ik had er zeker bijgekocht,
als m'n man niet op het idee kwam om
de oude tandenborstels te gebruiken
voor insmeren. Het resultaat is fijn. Je
kunt goed tussen bovenleer en zool
komen, wat de schoen ten goede komt.
Zonder onkosten heb ik nu voor de
verschillende schoenen een insmeerbor»
steltje. Oude tandenborstels zijn boven»
dien zacht en zij spatten in 't geheel
niet bij insmeren. Voor kinderschoentjes
zijn ze reuze."

(foto: „Arbeid")

Schoonmaken met slaolie
Een lezeres uit Assen schrijft ons: Ik
heb enige gelakte presenteerbladen, die
ik af en toe met een paar druppels sla»
olie schoonmaak. Slaolie is wel erg
schaars, maar men heeft er zó weinig
van nodig, dat dit geen bezwaar' kan
zijn.

Mijn bladen, die ik al jaren heb, blijven
bij deze behandeling als nieuw.

Twisted Matting
De lezeres, die vraagt hoe zij twisted
matting het beste schoon kan maken,
antwoorden wij: Deze matting kan het
best met lauw zeepsop worden schoon»
geboend. Daarna met schoon lauw water
naspoelen.
Als de matting goed droog is, kan men
er een prachtige glans aan geven door ze
met wat witte was op te wrijven

Van haardkachel tot kookkachei

Een van onze lezers uit Amsterdam
schrijft ons het volgende:

In verband met de rantsoenering van
gas en de moeilijkheden, die hieruit
ontstaan voor de huishouding, meen ik
een goede oplossing gevonden te heb»
ben voor hen, die in het bezit zijn van
een fronthaard, welke alleen voor ver»
warming wordt gebruikt. De oplossing
m.i. bestaat hierin, dat de bovenstaande
deur van de haard uitgenomen en
vervangen wordt door een gepolijst
plaatijzeren bakje, dat op dezelfde
manier wordt bevestigd, als het oor»
spronkelijke deurtje. Dit bakje moet
grpot genoeg zijn om er een ketel of
een pan op te kunnen zetten, terwijl er
aan de bovenkant een paar openingen
moeten zijn, welke naar verkiezing ge»
opend of gesloten kunnen worden.
De uitstraling van de gloeiende kolen
zal dan het water in de ketel op het
bedoelde bakje doen koken enz. enz
Het spreekt vanzelf, dat het één en
ander passend moet sluiten en dat men
gebonden is aan maatgrenzen, die be»
hoorlijke resultaten waarborgen.

Fis ontgraten.

Als schol, schar of bot aan weerskanten
van kop tot staart een inkerving krij»
gen, kan men er zonder moeite vier
mooie gelijke delen vis afhalen.

[De jas in Maart J
„Moeder, het is zulk mooi weer, mag
ik vanmiddag m'n jas uit laten?"
Moeder kijkt haar jongen eens aan. De
zon geeft nu in deze tijd al heerlijk veel
warmte, we hebben nu, en dan al een
lentegevoel. Het is dus alleszins begrij»
pelijk, dat de jeugd, die deze verande»
ring natuurlijk ook voelt — zoals altijd
met haar het geval is — spontaan
reageert.
Als moeder zegt, dat de jas nog niet
uit mag, omdat het weer elk ogenblik
kan omslaan, als moeder beweert, dat
de zon niet zoveel kracht meer heeft als
de school uitgaat en dat.het dus veel te
koud zal zijn om zonder jas te lopen,
verwekt dit bij de kinderen protesten.
„Ik stik gewoon in die jas. Het is
gloeiend heet U bent ook altijd zo
bang...."; dat zijn de opmerkingen, die
moeder dan te horen krijgt.
Moeder is echter verstandiger dan haar
kroost. Zij weet, dat het in deze tijd
van het jaar juist oppassen is, omdat
het temperatuurverschil tussen zon en
schaduw zo groot is.
In de zon is het heerlijk warm. Je kan
je dan zo lekker koesteren. Maar het
kan voorkomen, dat men, even in de
schaduw, dadelijk de neiging krijgt de
jaskraag wat hoger op te zetten.
Hebben de jongens een trui aan, dan
kunnen zij daaronder best een oude
blouse aantrekken. Dan zal het geen be»
zwaar zijn, de jas met mooi weer eens
uit te laten. De jassen belemmeren de
jongens bij hun spel; dus hoe eerder zij
die uit kunnen laten, hoe prettiger dat
voor hen is.
Moeder moet er echter steeds voor zor»
gen, dat haar kinderen een vervangend
kledingstuk aan hebben. Juist omdat de
jongens geen gelijkmatige beweging
nemen — het is bij hen altijd: hard
lopen of stilstaan — hebben zij eerder
kans het „te pakken" te krijgen dan een
volwassene.
Kleden wij onze kinderen doelmatig,
dan lopen zij minder gevaar kou te
vatten. Dat wil nu óók niet zeggen, dat
men gezonde kinderen in de watten zou
moeten pakken. Het is zelfs glad ver»

keerd om de jongens met dassen, truien
en pullsovers in te bakeren. Een flinke,
Hollandse jongen kan heus wel tegen
een beetje kou.
Wij hebben echter een veranderlijk
klimaat. Daar moeten wij met onze
kleding rekening mee houden en voor
de jongelui geldt, dat moeder het laatste
woord over de jas heeft.
Het kan heel goed zijn, dat Maart zulke
mooie dagen geeft, dat wij met een ge»
rust hart onze jongens zonder jas kun»

nen laten lopen. Gaan zij echter enige
uren van huis, dan dienen wij toch reke»
ning met de tijd van het jaar te houden.
Dan geven we ze, als de jas uit blijft,
een extra trui of pull*over aan. . . . on»
danks de protesten van de lieve jeugd.
Heel veel kinderen en ook volwassenen
dragen tegenwoordig winter en zomer
hetzelfde ondergoed.
Voor hen, die dit echter niet doen, deze
raad: Verwissel vooral niet te vroeg uw
winter» voor uw zomcrgoed. Men kan
beter een maand te lang warm gekleed
gaan, dan twee dagen te vroeg de dun»
ncre kleren aantrekken.
Maart roert zijn staart en één mooie,
warme dag maakt nog geen zomer.



f Van huis tot huis J

Beste Cor,
l e brief heeft hier in huis heel veel

J opschudding veroorzaakt. Jan, de jon»
gens en Rie zijn er allemaal voor, dat ik
er eens een dagje tussenuit ga.
„Mens, neem het er van", zei Jan, „wie
weet hoe lang het anders duurt, eer je
er toe komt eens een dagje naar Cor te
gaan."
Jan was het bovendien roerend met jou
eens, dat het goed was, eens met de
nieuwe mevrouw van Rie kennis te
maken. „Als je weet, waar Rie is en je
ziet, dat ze goed bezorgd is", was zijn
oordeel, „is dit voor jou een hele gerust*
stelling."
Nu meid, eerlijk gezegd, voelde ik on=
middellijk veel voor je plan, maar, weet

je, ik ben nog nooit een dag van huis
geweest en nu was ik bang, dat ze het
zonder mij niet konden redden. Weet je
waar je ook niet aan gedacht hebt? Wat
ik met de kleinsten moet beginnen.
Jan had alweer een oplossing: „Ga met
de trein en neem die twee mee! Dan
zijn die er óók eens uit."
Het was jammer, dat je er niet bij was.
De groteren hebben die kleine kinderen
gewoon dol gemaakt. Ze .probeerden
hen aan het verstand te brengen, dat
ze met de trein mee mochten. Die twee
kleine schatten hebben, geloof ik, nog
nooit een spoortrein gezien, maar door
het enthousiasme van de groteren be*
grepen ze toch, dat het iets heel erg
prettigs moest zijn. Ze vragen nu een

hele dag niets anders dan: „Gaan we
strakjcs met 't spoortje mee?"
Ik ben blij als de jongens thuis komen,
dan kunnen die zich met hen bemoeien.
Rie en ik hebben het nu erg druk. Ik
wil graag, dat zij in haar nieuwe betrek*
king zo goed mogelijk voor de dag
komt. Van gebloemde zomerjurken,
waar ze uit was gegroeid, hebben wij
leuke schorten gemaakt. Je weet wel
hoe het gaat: iedere keer na de was
houd ik het naai= en verstelwcrk bij,
maar toch kijk je het nu wel even nauw*
keuriger na. Ik moet nu niet alleen het
wintergoed, maar ook de zomerkleren
van Rie onder handen nemen. Dat geeft
natuurlijk allemaal extra werk.
Rie zelf is in de wolken. Die doet pres
cies of ze met vacantie gaat. Als ik. haar.
niet zo goed kende, zou ik denken, dat
zij het thuis niet zo prettig vond. Ik
weet nu wel beter. Het is het nieuwe,
dat haar aantrekt. Terwijl ik vind, dat
de dagen, die zij nog bij ons is, veel te
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Een huisvrouw aan het woord

H è, nu heb ik die hiel versteld,
dat vond ik een geweldige op-

lossing, een teen in een hiel breien,
maar die afkanttoer vind ik toch
eigenlijk niet mooi.
Wacht eens,- ik heb wel eens ge-
hoord, dat je 2 manieren kan toe-
passen, gewoon afkanten, en, oh
ja met een aanmaastoer. Ja,
hoe ging dat ook weer precies.
Misschien vind ik de Oplossing in
„Arbeid". Zowaar: Vooruit, mijn
blaadje erbij en eerst eens oefe-
nen. Zo kan het bijna niet meer
verkeerd gaan, en wat fijn, door
die voorbeeldjes kom je ineens
weer op de idee, kousen, sokjes,

wanten, ze zijn alle af te maken
door de aanmaastoer. Brei of maas
je een stuk in een knie, ook dan
heb je hem nodig eri hoe dikwijls
gebeurt het niet, dat die kleine
wildebrassen in hun mooie- broek
een gat vallen.
En dat is waar ook. Als breiwerk
erg gerekt is en je wilt er een
stuk tussen uit halen, kun je, waar
het nodig is, doorknippen, dan uit-
halen 'en weer met de aanmaas-
toer aan elkaar zetten, dan heb
ik meteen fijn weer een bolletje
wol ook, waarmee ik misschien
nog andere dingen kan repareren,
want nietwaar in deze tijd van
wolschaarste zijn we extra zuinig!
Ik ben maar blij dat ik nu weer
weet, hoe het met die aanmaas-
toer zit, de beschrijving ga ik nu
ook nog eens goed lezen, hoewel
het eigenlijk niet meer nodig is.

Tussen de losse steken onder- en
bovenaan ontbreekt l toer, die er
door aanmazen ingewerkt wordt
Men begint aan te hechten, zoals
bij het overmazen (is men met een
werkstuk bezig, dan gebruikt men
natuurlijk de werkdraad, dus is
het niet nodig aan te hechten).
Men begint een paar steken vóór
de losse toer en zorgt, dat de
naald uitkomt in een steek die ge-
lijk ligt met de onderste rij losse
steken, m.a.w. in dezelfde toer dus
als de losse steken. Nu maast men
eerst een paar steken over, tot
men aan de opening komt en
steekt dan van de vaste steek van
voren naar achteren in de 1ste
losse steek. De draad doorhalen,
daarna aan dé bovenkant ook weer

de lus van de vaste en de losse
steek samen op de naald nernen
en doortrekken. Nu aan. de onder-
kant weer eerst in de steek, die al
gebruikt is en gelijk van achter
naar voren in de nieuwe lus ste-
ken.
Er zijn dus altijd 2 lussen gelijk
op de naald. Zo gaat men door tot
alle losse steken gebruikt zijn. Bij
het ,• overgaan op het vaste werk.
moet men even goed opletten in
de goede toer te steken. Om dit
te controleren is een eenvoudige
manier: het werk. even op de ver-
keerde kant bekijken, daar moeten
de steekjes dan keurig naast
elkaar, tussen dezelfde rij averechte
steken, als stiksteken te zien zijn.
Nu maast men weer een paar ste-
ken over en hecht de draad naar
beneden af.

vlug omgaan, gaan ze haar veel te lang»
zaam. Zij kan haar ongeduld haast niet
bedwingen.
Het nieuwtje, dat Rie in Werkendam
ging dienen, was hier in 't dorp al gauw
bekend. M'n buurvrouw bood aan, als ik
mee wilde, de kinderen een hele dag
bij zich te nemen. Jan en de jongens
kunnen ook bij haar eten. Ik vond het
reuze aardig, want ik ken de mensen
amper, omdat ze nog maar zo kort
naast ons wonen. Het aanbod voor Jan
en de jongens heb ik graag aangenomen.
Wat Hansje en Jopie betreft, die neem
ik toch maar liever mee. Als het voor
jou tenminste niet te lastig is.
Van de stad ingaan zal dan misschien
wel niet zoveel komen, maar ik ben al
best tevreden, als we elkaar weer eens
gezien en gesproken hebben. Alleen zou
ik je willen vragen, 's middags op ze te
passen. Je zal niet zoveel last van ze
hebben, want dan slapen ze altijd nog
een uurtje.
Ik heb Rie op het hart gedrukt, dat zij

' haar eigen kleren moet onderhouden. Je
zou me een heel groot plezier doen, als
je daar op zou willen letten. Als ze haar
goed direct maakt, als er iets stuk is,
zal dat haar niet veel tijd kosten en dan
gaan haa-r kleren langer mee.
Ik heb bij kennissen hier een handig
laddersophaalsapparaatje gezien, dat zij
in "Werkendam hadden gekocht. Het
werkte zo keurig, dat je niet kan zien
waar een steek is gevallen. Het is een
soort haaknaaldje, waar een pennetje
overheen zit.
Ik heb Rie beloofd, dat zij ook zo'n
apparaatje mocht kopen. Zij haalt altijd
ladders in haar kousen en als je een*
maal zo'n lange stop in het been hebt,
zijn de kousen oud, ook al zit er nog
geen stopje in de voet.
Rie mag wat zij verdient zelf houden.
Voor de goede gang van zaken zou ik
echter wel graag willen, dat zij haar
uitgaven opschrijft en door jou laat
controleren.
Ik durf je dit allemaal vragen, omdat
ik weet, dat je het niet te veel .moeite
is. En jij zal kunnen begrijpen, dat Rie
leren moet, haar geld op de juiste
manier uit te geven. Onder jouw leiding
zal dat best gaan. Zij is nog zo jong
en ze heeft nog nooit zelfstandig haar
inkopen gedaan, zodat zij dus de raad
van iemand met ejvaring wel nodig
heeft.
Nu, als je ons kunt hebben, komen we
dus met ons vieren. Ook namens Jan
bedankt voor de moeite, die je voor
ons gedaan hebt en tot ziens.
Harrelaar, 12 Maart 1941. RIEK.

Wacht U voor
verkoudhridsbacillen!

Laat ze U niet de baas worden!
Een opkomende verkoudheid is
zoo gemakkelijk met Aspirïn te
onderdrukken.
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W elk een geriefelijk voertuig kan een
kruiwagen zijn! U meent, dijt ik

Scherts? Neen, dat is niet het geval. Er
Zijn omstandigheden, waaronder men
koninklijk rijdt in zo'n knarsende bak~
niet één wiel. Het is maar de vraag
waar men vandaan komt en waar men
heen gaat. Ik dan, kwam van de ver*
laten ru ïne der verbrande boerderij en
v^erd in triomf meegevoerd door een
arbeider met een volkstuintje, die mij
Van den boer had overgenomen. Ik geef
toe, dat hier een klein beetje overdrij*
Ving inzit. Want ik moet aannemen, dat
de volkstuinder^ niet mij, Blauwe van
Zeeland, pootaaidappel aan lager wal,
Op het oog had, toen hij een bod deed
Van ƒ 8.—. Het was hem om de krui*
"Wagen begonnen en men kan zelfs voor*
Stellen, dat hij mij, arme aardappel, die
in het slik op de bodem van de krui*
>vagen verstopt zat, nauwelijks, of zelfs
niet, heeft gezien. In dat geval is zijn
koop nog beter geweest dan hij ver»
rnoedde, want hij kreeg méér dan een
kruiwagen. Hij ontving Mij, die hoopt
eens het aanzijn te geven aan een talrijke
familie van nieuwe Zeeuwse Blauwen.
Het zal U duidelijk zijn, dat mijn stern»
ming sinds de vorige week aanmerkelijk
Verbeterd is. lemand's stemming pleegt
omhoog te lopen, als zijn vooruitzichten
weer beter worden. Men zou zeggen, dat
men juis t zijn goede stemming moet be*
waren, als de vooruitzichten slecht zijn,
•want juist als je in de put zit, heb je je
geestkracht het meeste nodig. Meestal
ziet men echter, dat men de moed laat
zinken bij tegenslag en dat men zijn
wanhoop weer vergeet, zo spoedig de
kansen omslaan. Ik zal niet ontkennen,

dat ik er zelf ook een beetje aan gele»
den heb, hoewel ik met ere van mijzelf
mag getuigen, dat ik deze gehele afschu»
welijke winter door niet aan mezelf ge*
wanhoopt heb. En ziehier het resultaat
van rotsvast zelfvertrouwen: een \Tmdet
lijke volkstuinder rijdt mij weg in een
equipage, die bij de omstandigheden al
zeer goed paste. Een equipage, waarvan
ik de enige inzittende was; en werkelijk,
toen ik zo reed langs het fietspad, had
ik een neiging om naar links en rechts
.te buigen en kushandjes te werpen naai-
de voorbijflitsende wielrijders. Ik • was
dankbaar uit de grond van mijn aard*
appelhart, dat ik deze wanhopige boer*
derij verliet.
Er was zeker niets verloren aan de
boerderij, waar ik de laatste weken door»
bracht. U weet dat het er een smeer*
boel was, — dat de boer zijn koeien
niet best verzorgde en dat hij door con*
troleurs en inspecteurs moest worden
opgejaagd om zijn bedrijf te verbeteren.

.Dus het was wel: zó boer, zó boerderij
en het heeft me dan ook helemaal niet
verwonderd, dat deze man, nu zijn be*
drijf toch afgebrand was, een andere

. werkkring zocht. Als boer ging aan hem
evenmin iets verloren als aan zijn be»
drijf als boerderij. M^aar wat me wel
heeft verbaasd is, dat onze vrind een
baantje op de kop tikte, waarvoor ik,
als aardappel van goede afkomst, hem
helemaal niet geschikt acht. Ik geef U
te raden, wat hij nu geworden rs! De
man is controleur bij de aardappelhandel
geworden. U weet wel, de aardappelhan*
del is vastgelegd. De grossiers hebben
met elkaar een grote' landelijke organi*
satie en die alleen mag aardappels bij

de boeren opkopen. ledere vracht aard*
appels moet dus „gedekt zijn", zoals
dat heet, door een vervoerbewijs en voor
de controle op die bewijzen heeft men
een aantal mensen nodig. .Naar mijn ge»
voel is er iets mis, ats een ondeugdelijke
en bovendien afgebrande boer contro»
leur wordt bij- het aardappelvervoer.
Maar dat schijnt meer voor te komen.
Ik hoorde, toen van de week een steüe*
tje boeren hier op het erf stonden te
praten, dat het wel leek of de goede
boeren gecontroleerd moesten worden
door de slechte. Want wie zijn bedrijf
niet meer gaande kon houden, kon altijd
nog wel een baantje krijgen als contro*
leur of inspecteur! Ik neem aan, dat
daar wel wat overdrijving inzit, hoewel
ik het voor mezelf en mijn familie een*
voudig een schande vindt; als zo'n type
als onze schilleboer moet uitmaken, of
wij al of niet volgens de regelen van
de wet langs de weg getransporteerd
worden. Tenslotte hebben wij ook ons
sraiidsgevoel.
Ik geloof, dat ik het met mijn volks*
tuinüer beter getroffen heb. Hij had de
kruiwagen nog niet m zijn tuinhuisje
ondergebracht, of hij haalde al een em*
mer water en begon mijn equipage ste*
vig af te boenen. Daarbij werd ik ont*
dekt. Een verkwister, of een schilleboer,
of een tuinder*zonder*verstand zou mij
misschien verachtelijk op de mesthoop
gesmeten hebben, maar dat deed mijn
.volkstuinder niet. Hij pakte me voor»
zichtig uit de klei en zei: „Ha, nog een
aardappel op de koop toe. Een aard*
appel met een paar gezonde spruiten aan
zijn lijf. Die zal ik bewaren. Ik zal hem
bij de andere poters leggen en ik zal
hem planten. Ik zeg maar zo: ledere
poter is er een. ledere poter betekent
volgend najaar twintig grote aardappels
en nog een handvol kriel. Laten we
zuinig zijn op iedere maaltijd en niets
weggooien dat nog waarde heeft." Toen
bracht hij mij bij de andere poters, die
in bakjes in het tuinhuisje stonden en
gmg daarna pas verder met het schrob*
ben van zijn kruiwagen. Dat waren
woorden en daden naar mijn hart. Ik
kan dan ook niet anders zeggen, dan
dat ik nu de naaste toekomst in een
zeer rooskleurig licht bekijk. Ik heb het
gevoel alsof ik thuis gekomen ben.

BLAUWE VAN ZEELAND.

Babbeltje
VAN OOM NIEK

Brie/wisse/ing

„Wij moeten eens ernstig samen praten,
Oom Niek", zei de hoofdredacteur deze
"Week tegen me. A waai misschien
kennen jullie zo'n begin óók dan
zwaait er wat.
Ik zette al dadelijk een heel ernstig
gezicht — met enige moeite lukt dat wel
eens — en verzekerde, dat ik aandachtig
luisterde.
„Kijk eens, Oom Niek, je wordt te lang."-
Ik moet wel heel vreemd hebben ge-
keken, want ik dacht, dadelijk, dat mijn
Vrouw — jullie tante — daar nog niets
en niemendal van had gezegd.
„Je praatje wordt te lang", vervolgde
de baas-van-de-krant heel ernstig. „We
hebben je al met de kleine letter gezet
en nog hebben we er de grootste moeite
mee, het te plaatsen. Het kan er haast
niet in."
Ik wachtte even of de hoofdredacteur
Was uitgesproken — dat doet een beleefd
mens altijd — maar toen er verder niets
meer kwam, kuchte ik een paar maal
en gaf toen doodbedaard jullie de
schuld.
„Dat komt door de jongens en meisjes,
die me elke week weer zulke aardige en
prettige brieven schrijven. Die móét ik
Wel beantwoorden. En verleden week was
er dat lange kruiswoordraadsel. Daar had-
den al zo lang om gevraagd. Maar als het
korter moet?"
IX keek den hoofdredacteur hoopvol
aan, maar die bleef ernstig kijken. „Ik
kon verleden week nauwelijks correspon-
dentie meenemen", zei hij mistroostig. „Je
babbeltje moet een beetje korter — je
dijt te veel uit."
Nu begreep ik wel, dat de baas niet
bedoelde dai ik zélf te dik werd, maar
Jk begreep ook, dat het menens was en
om nu eens te laten zien, dat Oom Niek
ook kort kan zijn, begin ik nu maar
meteen aan de

En dadelijk zit ik al met een moeilijk-
heid. Want die Aukje de Vries vertelt
me daar zo veel aardige dingen van Brit-
sum, het dorp waar ze woont, dat ik me
zelf geweld moet aandoen, om er niet wat
van na te vertellen. Nee hoor, ik doe het
niet. Bedankt Auk. Leuk, dat je het boek
nog als verjaardagscadeau kon beschou-
wen'.
Dat verjaardagscadeau üoet me denken
aan de briefkaart van Japie '.van Ham
te Vlissingen. Japie wil zo graag weten
wanneer Oom Niek jarig -is. Niks hoor
Japie. Voorlopig nog niet.
Fred Kok, Van Peltlaa'n 122a te Nijmegen,
vraagt, een postzegelruilrubriek te openen.
Pred wil graag ruilen, maar hij begrijpt
misschien wel,' dat Oom Niek er nu niet
bij den hoofdredacteur mee aan durft
komen. Als er lezertjes zijn, die er ook
wat voor voelen, weten ze nu, dat ze aan
Pred kunnen schrijven.
Henk Ruules te Groningen heeft een rap-
port dat er zijn mag. Ik wou, dat mijn
zoon met zulk een mooie lijst thuis kwam.
Het raadsel, dat Henk zelf heeft bedacht,
komt in de krant, evenals dat van Nannie
van Esch te Sluiskil en die van. Jules rfe
Langen te Rotterdam, dat van Arie
Hayoort te Klaaswaal, van Piet van Leeu-
loen te Rotterdam en van Dolf Boomer,
Breda.
Dat zijn, net als de inzendertjes van eigen
bedachte verhalen en tekeningen, jongens
en .meisjes, waar Oom Niek wat aan
heeft. Bedankt!
Lammie Wierenga te Garmerwolde (Oom
Niek heeft op de kaart moeten zoeken,
waar dat dorp precies lag) schreef ook al
zo'n gezellige brief.
En dan Joke van Gemert te Groningen.
Joke is 8 jaar lang op Bomeo, te Balik-
papan geweest. Zij heeft haar ouders en
een broertje "van vier jaar ih Indië en zij
vindt het heel jammer, dat zij nu nooit
naar haar ouders in Ind'ië kan schrijven.
Je moet maar zo denken Joke: geen
tijding, goede tijding; Oom.Niek heeft een
broer én een zuster in Indiè. Die zijn heel
wat jaartjes ouder dan het breertje van
Joke. Oom Niek kan zich heel goed be-
grijpen, dat Joke graag eens naar Indië

schreef. Laten we maar dankbaar zijn
voor de 25 woorden, die het Rode Kruis
ons toestaat te schrijven. Nu horen we
tenminste zo nu en dan, dat het goed
gaat. Wie weet, hoe gauw we weer gewoon
met Indië kunnen corresponderen. Het
kan soms vreemd gaan. Ik dacht, dat
Joke een heel bijzondere meisjesnaam was
en nu schrijft me die Fieneke Vinck te
Maastricht, dat ze een nieuw neefje heeft
gekregen, 'dat Joke heet. Oom Niek
kan zich voorstellen, dat je blij bent,
Pieneke.

Arendje van Embden, Vlaardingen.-Dat is
knap. Een 8 en toch niet van tekenen
houe,en. Oom Niek kan helemaal niet
tekenen. Nee, elke week strafwerk is wat
bar.
Ik zou met de briefwisseling willen stop»
pen, als Jo Lindgreen, Louise de Coligny-
straat 4III te Amsterdam, er niet was,
die mij mededeelt, dat zij met jongens en
meisjes van 14 jaar wil corresponderen.
Nu Jo, je naam en adres staan nu in de
krant. Misschien heb je succes. Dan moet
ik ook nog Annie en Jo v. d. Eijk bedan-
ken voor het aardige luchtbeschermings-
oefening-verhaal. Jullie mogen de raadsels
heus wel in één envelop doen. Dat spaart
postzegels.
Nu eerst onze nieuwe

Prijsraadsels
lijkt.
Daar

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Eerst één, die heel gemakkelijk
Denk echter aan de boekenworm!
komt het:
Een kleermaker moet 15 meter stof in
stukken van l meter knippen. Voor elke
meter knippen heeft hij l minuut nodig.
Hoe lang doet hij over die 15 meter?

(Ingezonden door
J. Kat)

Het tweede raad-
sel is — misschien
— wat gemakke-
lijker. De figuur
hiernaast moet
zo worden inge-
vuld, dat we in
de hokjes l, 4, 7,
2, 5, 8 dezelfde
letter hebben.
Een andere let-
ter komt in de
hokjes 3-, 6, 9. We
hebben dus slechts
twee verschillen-
de letters nodig. Is de figuur goed ingevuld,
dan lezen we van l naar 3, van l naar 9,
van 7 naar 3, van 7 naar 9 en van 4 naar
6 hetzelfde woord.

De goede oplossingen
der raadsels uit het nummer van 21 Fe-
bruari luiden: Arbeid verwarmt, Luiheid
verarmt. De bekende stad uit het tweede
raadsel is Amsterdam. De woorden, die
moesten worden ingevuld: VaAls, HaMert

-biSon, HTer, hoEra, leRen (NoRen),
heDen, krAai, zoMer.
Tot slotrde

Prljswinnertjes
Een prijs kresen: Wuppie Tuin, HL, 13
jaar, Pabriekswoning no. N 69, Veelerveen;
Marie Boone, m.. 12 jaar. Parallelweg 28,
Goes (beiden voor het raadsel Amsterdam)
Voor het eerste raadsel kregen een prijs:
Wim Krenning, j'., 7 jaar, Prov.weg 88,
Bunnink, en Cor de Gruil, j., 8 jaar, Corn,
Ketelstraat. 8, Gouda.
Den prijswinnertjes m'n gelukwensen.
Oplossingen van onze nieuwe prijsraadsels
worden ingewacht vóór 13 Maart door

OOM NIEK,
Postbus 100. Amsterdam-C.

KNUTSEL-
RUBRIEK
N u het voorjaar

weer op komst is
en wij dus weer wat
meer buiten komen,
gaan wij eens iets I2CM.
maken, van wat wij
daar buiten kunnen
vinden. Ik bedoel een -
\vilgenfluitje.
Je hebt daar voor
nodig een gaaf stukje
wilgentak van onge»
veer 12 cm. lengte.
Met een mes snijd je
voorzichtig de bast
rondom door, op 7J
cm. van de bovenkant,
zoals tek. A aangeeft.
Wij bekloppen nu de bast rondom, zo*
dat hij loslaat van het merg en schuiven
hem er voorzichtig af. Volgens tek. B
geef je nu een keepje op 21 cm. van de
bovenkant in de afgeschoven schors.
Je hebt nu een stukje hout overgehou»
den, zoals op tekening C aangegeven
staat. Daarvan snijd je een stukje van 2}
cm. af en deelt dit volgens tek. D in
de r icht ing van de nerf in twee stukjes
die zich ongeveer verhouden als 1:4.

Het grootste , stukje doe je boven en
het overgeschoten deel van de tak
onder in het bastomhulsel. Zie tek. E.
Schuif nu het onderstuk net zo lang in
het andere deel heen en weer tot je bij
het blazen een fluit toon hoort.
Dan is het f l u i t j e goed afgesteld.
Eén raad no,4. Probeer het in de tuin,
want anders gaan de oren van je huis»
genoten misschien tuiten.
Doe je best.



V O O R D E K L E I N T J E S

Hij kon sich niet bedwingen en sloeg een
krachtige roffel.

Die domme Paul

Een paar weken voor Paultje zijn
achtste verjaardag zou vieren, was de

jongen er aj vol van, dat hij jarig zou
worden. Toen het nog tien dagen zou
duren, vóór het grote feest er zou zijn,
had Pauls vader hem de raad gegeven,
dat hij de dagen maar moest afturvea.
„Kijk Paul, dat doen we zó: elke dag
een streepje — vier streepjes naast
elkaar en dan het vijfde er dwars door.
Vijf is een turf — als je vandaag begint,
heb je precies twee turven als je jarig
bent"
Paultje vond dat prachtig, maar moeder
verweet vader een paar dagen later, dat
hij dien jongen nog gekker maakte dan
hij al was. Op de meest onverwachte
plaatsen, tot zelfs op het behang in haar
mooie kamer, had moeder streepjes van
Paul aangetroffen
„Jou ondeugende bengel", had moeder
tegen haar zeven jarigen zoon gezegd.
„Als je me dat nog eens een keer
levert. Je zet je turven maar op je lei,
of op een stukje papier. Als ik je nog
eens op het behang zie schrijven, dan
slaan we jouw verjaardag ditmaal
over dan doen we maar net, of je
niet jarig bent Het is trouwens hele»
maal geen tijd om verjaardagen te
vieren."
Met een benauwd gezicht keek Paultje
2,'n vader aan. Maar deze lachte eens en
zei, dat moeder het zo kwaad niet
meende en dat hij heus wel wat zou
krijgen — tenminste„.. als hij niet
overal turven op kalkte. Paultje zag nu
óók aan het gezicht van moeder, dat
vader gelijk had. En dadelijk maakte hij
van de gelegenheid gebruik, eens wat
meer over zijn verjaardagscadeau te
weten te komen. „Weet u, wat ik graag
zou willen hebb'en?" vroeg hij.
„Geen idee van", antwoordde vader
lachend. „Of, wacht eens: een echte
automobiel, waar je moeder en ik ook
eens een keertje mee kunnen toeren."
„Zeker zonder benzine", zei Paultje sma»
lend, omdat z'n vader dat niet eens
scheen te weten. „Niks hoor. , Wéét a
het niet? Een trommel — een mooie
trommel met stokken erbij."
„Zeker om mij de oren van het hoofd te
trommelen", zei moeder dadelijk. „Nee,
hoor, zet jij die trommel maar uit je
hoofd — daar beginnen we niet a-an —
wat jou, vader?"
Natuurlijk vond vader nu ook, dat een
trommel veel en veel te veel lawaai
maakte. De belofte van Paul, dat hij
alleen maar buiten zou trommelen,
scheen hij niet eens te horen en toch..
toch merkte de jongen, dat vader wel
wat voor dat trommelplan scheen te
voelen. Plotseling scheen het Paultje toe,
dat een trommel het enige cadeau was,
dat hij graag zou willen hebben — dat
zijn verjaardag niet echt zou zijn als hij
géén trommel kreeg

Er moesten nog maar een paar streepjes
gezet worden. Dan had Paultje de
tweede turf op z'n lei vol. „Nog drie
nachtjes slapen", had z'n vader lachend
gezegd.
Maar voor Paul die drie nachtjes had
geslapen, deed hij een ontdekking. Heel
toevallig moest hij wat zoeken in de
diepe kast, die in de mooie kamer was.
Paul deed de kastdeur open en zette

grote ogen op. Daar stond, op de grond
van die kast, een prachtige trommel met
twee echte trommelstokken er bij. Eerst
bleef de jongen sprakeloos van blijd»
schap staan. „Een trommel.... tóch een
trommel", mompelde hij toen zacht. Hij
keek eerst om of er niemand in de
kamer was en nam toen heel voorzichtig
de trommel in z'n handen. O, wat een
prachtstuk was hett een trommel met
echt kalfsvel, dat je met touwen strak
kon zetten Paul greep de trommel
vast en spande het vel. Toen nam hij
de stokken en toert Hij kon zich
niet meer bedwingen en sloeg een krach»
tigé roffel. Drommels, wat klonk dat
goed wat veerde dat vel lekker.
Heel wat anders dan het blikken trom»
meltje, waar zijn vriend Gerrit altijd
zo'n drukte mee maakte.
Helaas l
Nauwelijks was Paultje met z'n eerste
roffel begonnen of moeder kwam snel
toelopen. Ze nam hem dadelijk de trom»
mei af, zette hem met de 'stokken weer
in de kast, deed de kast op slot en zei:

Och, och, wat zat die Paul in de put.
Wel honderd keer zei hij tegen z.ich zelf,
dat hij reuze dom was geweest en dat
het zijn eigen schuld was, dat hij nu die
prachttrommel niet zou krijgen. Want
vader had óók al zo ernstig gekeken,
toen moeder hem het verhaal vertelde en
er aan toe voegde, dat hij, Paultje, niet
voor dat lawaai*speelgoed geschikt was.
Paultje vergat zelfs, z'n turven vol te
maken
Toch kwam de verjaardag. Over de
trommel hadden vader en moeder niet
meer gesproken, maar toen Paultje die
ochtend wakker werd, werd hij met
een stevige roffel gewekt.
Wat was dat, dacht de jongen slaperig.
Soldaten, die voorbij kwamen?
Toen hij echter, rondkeek, zag hij vader
en moeder met lachende gezichten om
zijn bed staan. Vader had de mooie
trommel omgehangen eu hij sloeg een
roffel nee maar, het daverde.
„Zou je niet opstaan, luilak?.... Is dat
een manier, op je verjaardag zo lang in
bed te liggen?" vroeg vader, terwijl hij
even ophield met trommelen. „Een

schandaal gewoonweg.... Hier, pak
aan!"
Vader deed de trommel af en wilde die
op het bed van Paul leggen.
„Is'ie toch is'ie toch?"
„Natuurlijk is=ie voor jou", zei moeder
lachend. „Of dacht je soms, dat vader
hem mee naar z'n werk zou nemen?"
Paultje vroeg maar niet naar het arme
kind, dat zijn mooie trommel zou
krijgen. Hij vloog zijn bed uit — liet
zich eerst door vader en moeder felici»
teren en hing toen, heel voorzichtig, de
trommel om.
„Eén keertje?"
„Vooruit dan maar.... omdat je jarig
bent vandaag. Maar in 't vervolg buiten,
hoor", zei vader.
Toen'- trommelde Paultje zó'n harde
roffel, dat van alle kanten de mensen
kwamen kijken wat er toch aan de hand
was.
Buiten heeft Paultje ook na zijn verjaar»
dag nog vaak met de trommel gespeeld,
maar binnen nee hoor, dat had hij
wel goed geleerd: binnen maakte de
trommel veel te veel lawaai.

f Eigen werk van lezertjesj

Zo» je niet opstaan 'luilak?
sen manier.

Is dat

„Zo, dat is meteen afgelopen. Die
trommel is niet voor jou. Jongetjes, die
zo'n lawaai in huis maken, krijgen geen
trommels en zijn niet jarig óók. We
zullen hem maar naar het een of andere
arme kind brengen."

Van uitstel komt afstel
Met een klap sloot Annie haar boek.
Ze ging in een stoel liggen en zei: „Zo,
dat zit er in. Nu morgenvroeg in bed
Frans en tussen de middag aardrijks»
kunde. Ba, ze hadden Frankrijk, dat was
moeilijk. Ze soesde nog een beetje door
en op eens zei een stemmetje: „Van uit»
stel komt afstel".
Annie schrok op.
„Ja, kijk maar niet zo verbaasd", ver»
volgde het stemmetje, „ik ben het, • de
atlas. Je moest Frankrijk leren, maar
dat heb je niet gedaan."
Annie deed net alsof ze niets hoorde.
Het Franse boek zei: „Ze slaapt".
„Zeg", sprak de atlas, „Frans leert ze
morgenvroeg in bed, maar daar zal wel
niet veel van komen. Ik voor mij vind
aardrijkskunde trouwens ook veel be»
langrijker dan Frans."
Het Franse boek was hevig verontwaar«
digd: „Frans niet zo belangrijk als aard»
rijkskunde!" riep het. „Als Annie geen
Frans leert, kan ze niet naar Frankrijk."

„Dat is waar", zei de atlas, „maar de
^mensen vinden aardrijkskunde net zo
belangrijk als Frans, en ik vind, dat
Annie beide moet leren en van uitstel
komt afstel."
Op eens riep Annie's moeder: „Annie,
eten!"
Annie schoot overeind. Hè, ze had ge»
slapen. Ze zou tóch haar aardrijkskunde
en Frans maar leren, want wat de atlas
zei, was waar. „Van uitstel komt afstel."

Fenna Suvee, 13 jaar.
Wijhe.

Sneeuw
Witte vlokken zweven
Neder op ons dak.

. Witte vlokken weven
't Mooie winterpak.

Ze vallen neder op het veld,
Als was een toverland verrezen.
Nee, 'k zou voor geen geld
De sneeuw kwijt willen wezen.

Aaltje Dijkema, 12 jaar.
Thesinge, Gem. Ten Boer, Groningen.

DE AVONTUREN VAN K A R E L T J E K R A A N
Kareltje Kraan vergeet z'n fiets op slot te zetten • Een grappigetekenfilm • Beeld: Jan Lutz • Regie en tekts:N.J.P.Smith

Vrolijk fluitend Onbezorgd Niks te zien

UIT
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VREUGDE EN ARBEID

TONEELVOORSTELLINGEN
Programma: Een blijspel uit het volksleven „Niet voor de Poes...F" te spelen door
„De Voortrekkers", medespelenden: Minny Erjmann, Mien v. d. Lugt Mfilsert,
Adri Dozy, Ko van Sprinkhuysen, Piet Rienks, Lou van Dommelen, Karel Baars,
Henri Menning. Spelleiding: Adriaan van Hees.
De toegangsprijs voor onderstaande voorstelling is f 0.36 per persoon, alle rechten
inbegrepen.
WAUBACH: Zaterdag 15 Maart, zaal van J. Dörenberg, Steenenkruis, aanvang
7 uur n.m.
Kaartverkoop: J. Rozema, Gulikstraat 53, Eijgelshoven; J. Koedam, Reeweg 58,
Waubach; J. de Bie, Hovenstraat 9, Waubach; V. Caamo, Kantstraat 37, Waubach;
P. Boerjan, Prins Hendrikstraat; 9, Nieuwenhagen; bij de boden der vakbonds-
af telingen ; bij de Bestuurdersbond en 's avonds aan de zaal.
BRUNSSUM. Zondag 16 Maart, „De Burcht", aanvang 7 uur n.m.
Kaartverkoop: Bij de besturen der vakbondsafdelingen en 's avonds aan de zaal.
MIDDEN-BEEMSTER. Zaterdag 22 Maart, zaal Beunder, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. Ton, Midden-Beemster 194 en 's avonds aan de zaal.

SPECIALITEITEN-VOORSTELLINGEN
DEVENTER. Zondag 16 Maart, Gebouw „Help Uzelf", aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Secretariaten Vakbondsaf delingen; Het Hoekhuis, Dijkmanstraat
en 's avonds aan de zaal.
MEPPEL. Maandag 17 Maart, zaal „Ogtröp", aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop. Secretariaten Vakbondsafdelingen en 's avonds aan de zaal.
EMMEN. Dinsaag 18 Maart, Concertzaal „Groothuis", aanvang 7.30 -uur. n.m.
Kaartverkoop' Secretariaten Vakbondsafdelingen, café Groothuis en 's avonds
aan de zaal.
ARNHEM. Maandag 24 Maart, Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Arnhemse Bestuurdersbond, Beukenlaan 96; gebouw De Opbouw,
Velperweg 13 en 's avonds aan d* zaal.
NIJMEGEN. Dinsdag 25 Maart, Kleine zaal „De Vereniging", aanvang 7.30 uur n.m.

FILMVOORSTELLINGEN
De toegangsprijs bedraagt f 0,25 voor georganiseerden en ƒ 0,35 voor ongeorgani-
seerden, alle rechten inbegrepen.-
Programma: Hoojd/ilm „De School des Levens", met Kdthe von Nagy, Theo
Lingen en Hans Moser.
STRIJEN. Zaterdag 15 Maart, „Het Wapen van Strijen", aanvang '8 uur.
Tevens wordt 's middags om 3 uur een uitstekend verzorgd kinderprogramma
gegeven. Toegangsprijs voor kinderen ƒ0,05, voor begeleiders ƒ0,10. Kaartverkoop
's avonds aan de zaal.
HEINENOORD. Maandag 17 Maart, Verenigingsgebouw, aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: Bij de bestuursleden van de Landarbeidersbond en 's avonds aan
ce zaal.
KATWIJK AAN ZEE. Dinsdag 18 Maart, zaal Gesink, aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: Gebouw C.B.T., Elleboogsteeg 17; J. C. Hendriks, Wijborghstraat 22;
C. Schaap, 4e Kanaalstraat 13; C. v. d. Bent, Duinhofstraat 6c; J. C. Zwanen-
burg, Nieuwe Commandeurlaan 42 en 's avonds aan de zaal.
LEKKERKERK. Woensdag 19 Maart, „Amicitia", aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: bij de bestuursleden der aangesloten vakbondsaf delingen en
's avoncs aan de zaal.
WOERDEN. Donderdag 20 Maart, Hotel Buys, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: secr. Woerdense Bestuurdersbond, Molenstraat 21 en bij de secre-
tariaten der aangesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.
RIDDERKERK. Vrijdag 21 Maart, zaal St. Joris, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, Oranjestraat l, Slikkerveer; P. V. D.
v. d. Spoel. Hovystraat 3, Ridderkerk; L. Knuistingh—Neven, Julianastraat 50,Bolnes;
P. de Ruiter, Mauritsweg 48, Rijsoord en 's avonds aan de zaal.
BOSKOOP. Zondag 23 Maart, Veilinggebouw, aanvang 3 uur n.m.
Kaartverkoop: Boskoopse Bestuurdersbond en 's middags aan de zaal.
Programma: Hoofdfilm „Koning en Kruier".
ZWARTEWAAL. Dinsdag 18 Maart, café De Zon, aanvang 8 uur n.m.
Tevens wordt 's middags om 3 uur een uitstekend verzorgd kinderprogramma
gegeven. Toegangsprijs voor kinderen ƒ 0,10, voor begeleiders ƒ 0,20.
Kaartverkoop: G. Bravenboer, Kerkpad 151 en 's avonds aan de zaal.
AMMERSTOL Zaterdag 22 Maart, café „Het Gebouw Lekdijk", aanvang 7.30 n.m.

ZONDAGOCHTEND-BIJEENKOMSTEN
DEN HAAG. Zondag 16 Maart, filmvoorstelling „De school des Levens", met Kathe
von Nagy, Theo Lingen en Hans Moser, tevens optreden van Tummers en Angela,
humor aan de vleugel, in het Odeon Theater, aanvang 10.30 uur.
"Toegangsprijs ƒ 0,35 per persoon, alle rechten inbegrepen.
Kaarten verkrijgbaar voor leden van het N.V.V. en huisgenoten op vertoon van
bondsboekje bij: Buffet Volk&gebouw en kantoor Bestuurdersbond, Prinsegracht 73,
Handels- en Kantoorbediendenbond „Mercurius", Prinsegracht 33; Metaalbewerkers-
bbnd, Prinsegracht 72; Schildersgezellenbond, Huygensstraat 10; Toonkunstenaars-
bönd, J. P. Coenstraat 22 en 's morgens aan de zaal.
ROTTERDAM. Zondag 16 Maart, Gebouw Odeon, Gouvernestraat, aanvang 10.30
uur. Een filmvoorstelling, met de bijzondere mooie Indische Cultuurfilm „Tanah
Sabrang", toegelicht door Mannus Franken.
Toegangsprijs ƒ 0,35 per persoon, alle rechten inbegrepen.
Kaarten verkrijgbaar voor leden van het N.V.V. en huisgenoten op vertoon van
bondsboekje bij: Rotterdamse Bestuurdersbond, Van Vollenhovenstraat 35; bi.1 de
secretariaten der aangesloten organisaties; Gebouw NV.V,, 's-Gravendijkwal 95 en
's; morgens aan de zaal.
AMSTERDAM. Zondag 23 Maart, City-Theater, aanvang 10.30 uur.
Optreden van Anton Verheyen in zijn voordracht van Peter Krasnow „Van den
dubbelen adelaar naar het rode vaandel".
Toegangsprijs bedraagt ƒ0,35 per persoon, alle rechten inbegrepen.
Kaarten verkrijgbaar voor leden van het N.V.V. en huisgenoten op vertoon van
bondsboekje bij: Amsterdamse Bestuurdersbond, Frederiksplein 14; Ambtenaarsbond.
Sarphntistraat 92; Bouwarbeidersbond, De Kempenaerstraat 51; Diamantbewerkers-
bond. Plantage Pranselaan 9; Pabrieksarbeidersbond, Haarlemmer Houttuinen 10;
Ijandels- en Kantoorbediendenbond, P. C. Hooftstraat 179; Bond van Hotelpersoneel.
Stadhouderskade 126; Metaalbewerkersbond, 2e Jan van der Heijdenstraat 101;
Meubelmakersbond, Da Costakade 69; Bond van Overheidspersoneel, Stadhouders-
kade 126; Transportarbeidersbond, Stadhouderskade 139; Typo- en Litografenboncl,
Leüegracht 47; Bond ir de Vogdinstsbedrijven, Sarphatikade 21; Bond in de.Kleding-
uidustrie, Reguliersgracht 80; Schildersgezellenbond, Palckstraat 10; aan het kantoor
van „Vreugde en Arbeid", Amstel 224—226.

UIT EIGEN KRING
OVERSCHIE. Zaterdag 15 Maart, „Ons Huis", aanvang 7.30 uur n.m.
Feestavond Alg. Ned. Bouwarbeidersbond, medewerking van Roland Wagter,
conférencier en Sikkens, goochelaar. , .
WADDINXVEEN. Toneelvoorstelling „Als men Meisjes topt", te spelen door'de
toneelvereniging „Morgenrood", met medewerking van de Arbeidersmuziekvereni-
ging „Voorwaarts". Op 11 Maart in de zaal van „v. d. Water," en op 15 Maart in
„Het Centrum".
Toegangsprijs ƒ0,25 per persoon, kaarten aan de zaal verkrijgbaar.

Koorts
GRIEP?
Indien U kou gevat hebt,
of zich grieperig voelt,
misschien koortsig zijt,
aarzel dan niet dadelijk
'n "AKKERTJE" te nemen l

'n "AKKERTJE" mits tijdig
genomen, voorkomt het -
doorzetten van de Griep
of kou en morgen zult U
zich weer "fit" voelen l

"AKKERTJ€S" zijn ook ongeëvenaard bij hoofdpijn,
rheumatische pijnen, vrouwenpijnen, zenuwpijnen.

Neem'n //AKKERTJE
De Nederlandsche Pijnstiller

KRAMER'S W O O R D E N B O E K E N
IN KL'XSTLEDEKEN BANDEN

PHIMA PAPIERFrans f 4.70 «Duits f 4.70 «Engels f 4.70
Totaalprijs f 14.10 betaalbaar met i 1.50 of meer per maand
In de prijs is de omzetbelasting inbegrepen.

BESTELBIUET
Ondergetekende wenst franco te ont-
vangen van Blankevoort's Abonne-
ineiitsltoekliiiiulel. Zuider Amstel-
laan 62, Amsterdam, Tel. 91244.
postgiro 141995, bovenstaande woor-
denboeken in kunstlederen banden,
totaalbedrag ƒ 14.10. te betalen
met ƒ per maand. *

Naam:

Adres:

Verzoeke in te vullen welk bedrag men per maand wenst te betalen.

j — -,,vm„..,„v« -
Ambtenaren en vast particulier perso-
neel tot maandinkomen ZONDER BORG.

( Wettelijk tarief Vlug en discreet. i
Inlicht, en afwlfck.. mondel ol schriftel. l

Rotterdam-C.: Maiirttsweg 45:
, Amsterdam-C.: Sarphatlstraat 3f>:

's-Gravenliage: Riviervist-hmarkl 4.

beginn. schrift, lessen: I'ntnf,
Duits, Engels. Ned. Taal en

Rekenen, Boekh. Steno enz. v.a. 65 et. p. ir..
Schrijf om gratis proefles Cui-sus Zelfoiitw.,
Bosboom Tuiissaintstraat 4« t. Amsterdam.

Olyntpta Schrijfmachines N.V.-A'dam
Kantoor: Keizersgracht 626. tel. 35000.
Winkel : Kalverstraat 103, tel. 35960.

Koopt bij onze adverteerders

—; MEER WAARD —
•wordt ieder mensch door een goed
geleide mental-training, die Uw slui-
merende talenten vrijmaakt. Uw zelf-
vertrouwen en slagvaardigheid aan-
kweekt en Uw conversatietalent en
concentratievermogen opvoert. Doet
als vele Nederlandsche mannen en
vrouwen reeds met succes deden en
volg den wereldbekenden •

PELMAK MENTAL TRAINING
Meer waard worden vereischt -óók een
goede algemeene ontwikkeling. Wij
helpen U ook daarmede voorwaart;-,
door onzen specialen, interessanten
cursus AlAiEMEKMC ONTW1KKEL1NO,
die o.a omvat: goed taalgebruik: brie-
ven schrijven; de aarde en haar vol-
ken; de mensch. gezond en ziek. lit-
teratuur- en kunstgeschiedenis; goede
omgangsvormen, enz. — sl'Kt'. AKU.
voor HAVDSCHfUFTONDERZOEB.. -
Vele spontane attesten uit Nederland-
sche arbeiderskringen. — LAGS LES-
GELDEN INDIV. LEIDING. — GEÏLL.
BOEKJES GRATIS OP AANVRAAG.

PELMAN INSTITUUT
Opger. 1900

D:imr:ik (ig - Amsterdam - Tel. 4I87X

voor gratis boekjes.

Naam ^

Straat:

Plaats: *... .-•
Te verzenden in open briefomslag
'li et.i
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Erkent men in u den mensch, dié gij zijt?
De moge!
hiertoe
/oor U

ALTIJD en
. OVE.

zal U dit ten goede
komen.

De tragedie van duizenden
is, voor anders, voor min-
der te worden aangezien
dan men zélf innerlijk
weet, dat men is. Niet
alleen lijdt U dan veelal
onder het verdriet, dat
anderen een verkeerde
meening over U hebben,
maar bijna altijd zal U dit
doen achterstellen bij
anderen, zelfs als zij min-
der begaafd zijn dan gij.
Zi| weten zich echter beter
te doen gelden.

En dit verhindert U dan

de plaats in te nemen, die U toekomt.
Wie zich hierbij niet kan of wil neerleggen — en als mensch mogen wij ons hier niet. bij neerleggen
— die moet veelal zijn leven doorbrengen in strijd, in worstelen en weer opstaan. Velen, zoo niet de
meesten, sneuvelen in dien strijd: den strijd des levens, of worden zóó geknot, dat zij hun leven
voortsleepen als flauwe schimmen van wat zij eens beloofden te worden en hetgeen zij veelal ook
hadden kunnen worden, indien zij een bekwamen gids op hun levensweg hadden ontmoet, een gids,
volleerd in de wetenschap van den mensch en zijn eigenschappen en van de wereld. In het kort toch
komt het er op aan Uw PERSOONLIJKHEID zóó te ontwikkelen en de eigenschappen van uw per-
soonlijkheid zóó te vervolmaken en te richten, dat gij onder alle omstandigheden den moed erin
weet te houden, tegenover iedereen, wie ook, Uw zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en zelfbeheersching
kunt handhaven, en daarbij van de vermeerderde vermogens van Uw geest en ziel het grootste nut
voor de practijk van het leven leert trekken. Om kort te gaan, die gids moet op Uw levensweg weten
te bewerken, dat Uw ^

Persoonlijkheid Nummer!
wordt Dit toch is in alle tijden gebleken de zekere weg te zijn om U te handhaven niet alleen, maar
tevens om de achting en de medewerking van Uw omgeving te verwerven, doordat gij dan op Uw
juiste waarde zult worden geschat.

Die GIDS VOOR UW LEVEN staat tot Uw beschikking!

DALMEIJER'S CURSUS LEERT U DIT! 28 JAREN VAM SUCCES

De grootste kansen in het leven komen onverwacht,

als men er het minst op voorbereid is om er profijt

van te trekken. Hoe staat het op dit punt met U?
Wilt U klaar zijn voor Uw kans, als die zich

voordoet? Wie met Dalmeijer's methoden vertrouwd

is, behaalt groote successen, doordat hij zijn kansen

leert zien, ze leert scheppen en E R V O O R

K L A A R l S, als zij zich voordoen.

Elk doel in het leven zult O sneller,
gemakkelijker en vollediger bereiken, als
ge U vertrouwd maakt met Dalmeijer's
psychologische methoden. Een eerste ver-
eischte voor elk succes is een beschaafde
spraak, is gemakkelijkheid in het voeren
van gesprekken, is de routine, overtui-
gingskracht te kunnen doen uitgaan van
uw woorden, is onbevangenheid tegen-
over iedereen, is onder alle .omstandig-
heden uw meening te kunnen uiteenzet-
ten en doen begrijpen, onverschillig of U
tot één persoon, of tot honderden spreekt.
Maar daarnevens zullen Dalmeijer's PER
POST gegeven Psychologische Persoon-
lijkheidscursussen waar noodig uw geest
scherpen, uw geheugen verbeteren, uw
combinatie-vermogen ontwikkelen. En niet
het minst beoogen deze Cursussen U de
heerschappij over Uzelf, uw vermogens
en eigenschappen te verzekeren of te ver-
beteren. Gij wordt meester van uw ziel,
inplaats van her- en derwaarts te worden
getrokken 'door uw gevoelens. Gij leert

' AL uw krachten concentreeren op één
doel en dit doelbewust verwezenlijken. Al
wat. negatief in U is. wordt omgezet in
positieve krachten. Kortom: de .onschat-
bare gaven, de verborgen talenten, die
DALMEIJER'S METHODEN in U zullen
ontwikkelen, zullen uw leven in nieuwe
banen leiden, zullen U een goed figuur
doen slaan in allerlei niet-alledaagsche,
zoowel als dagelijksche gevallen. Maar
bovenal zullen deze methoden U capabel

' maken datgene te bereiken, wat uw ziel
begeert en te voldoen aan de verwach-
tingen en eisenen, welke men aan U stelt.
In het kort: Dalmeijer's Methoden zullen
den toegang voor U vrij maken tot enorm
grootere mogelijkheden en gelegenheden.

DIT IS UW KANS!
Grijp de betere dingen, die
onder uw bereik zijn. Dal-
meijer's beroemde methoden
zullen U helpen, zooals zij
honderdduizend anderen heb-
ben geholpen. Besluit thans
die paar gulden per maand
te besteden aan uw hoogste
innerlijk wezen, aan uw Zim
en om U te doen gelden in
de buitenwereld.
Dit is uw levenskans in deze
wisselende tijden! MAAK ZE
U TEN NUTTE!

Vraag
inlichtingen

NU

DALMEIJER'S PERSOONLIJK-
HEIDSCÜBSUSSEN zijn wereld-
beroemd. Zij werden gevolgd dooi
tienduizenden personen in Neder-
land, Oost- en West-Indië, België,
Zuid-Afrika en de heele wereld
over, waar Nederlanders wonen,
ledere Cursist is een Propagandist;
alle Cursisten zijn eenstemmig in
hun lof over 'de zéér bijzondere uit-
werking, niet het minst ook op de
levenswijze, het karakter, het werk,
de persoonlijkheid en het maat-
schappelijke succes.

VOLGT U OOK DEZEN CURSUS

U en UW WERK worden er beter
van'.
Wij hebben attesten in overvloed
van personen, die ons onderricht
hebben gevolgd en daarover bi.i/on-
der voldaan zijn. Deze origineele
attesten liggen eiken werkdag van
10 tot 4 uur voor belangstellenden
ter inzage.

Hieronder laten wij enkele personen
aan tiet woord van de duizenden, die
steeds bereid zijn aan lederen oelang-
stellende getuigenis af te leggen om-
trent ons onderricht en tiet succes, dat
zij erdoor hebben behaald.
Deze verklaringen zijn ontleend aan nel
GEDENKBOEK, dat bij het 25-jarig
bestaan van DALMEIJER'S EFFICIENCY
INSTITUUT in 1937 door de Feestcom-
missie, bij monde van Professor Dr. F.
ROELS eii Kolonel P W. SCHARROO.
den stichter dezer Cursussen, voor een
succesrijk leven aangeboden. Een een-
voudige, verkleinde reproductie van dit
GEDENKBOEK is op aanvrage op
onderstaanden BON voor belangstellen-
den verkrijgbaar. Daaronder zijn hoog-
geplaatste ambtenaren, kleine en groote
kooplieden, bankiers. vakarbeiders,
chefs en onderchefs, geneesheeren. ad-
vocaten, leeraren, officieren, enz enz.
Een Jong Mr. m de Rechten en Cana;-
daat-Notaris schrijft: „Naar mijn mee-
buig vormen Dalmeijer's Persooni Uk-
heidscursussen, als opvoeding ..van
binnen uit", voor lederen volwassene
een noodzakelijke aanvulling op de
methode van opvoeding ,,van buiten at",
zooals die op hem in ? i jn jeugd is t.oe
gepast."
Een Telegraflst scnrijtt; „Mijn aiuuw-
achtigheid, welke vroeger herhaaldelijk
voorkwam, is nu boven mijn verwach-
ting verdwenen. Dalmeijer's Cursussen
zijn volgens mijn meening ontegenzeg-
gelijk een steun en onmisbaar voor een
ieder, die in de maatschappij vooruit
wil komen."
Een Handelsreiziger schrijft: „Ik vind
de lessen buitengewoon interessant en
bijzonder ontwikkelend. Het grondige
ervan waardeer ik in het bijzonder, om-
dat ik niet meer dan lager- en her-
halingsonderwijs neb genoten. Ik ben
nu 34 jaar oud en ben van winkelbe-
diende opgeklommen tot handelsreiziger
met een zeer goed salaris. Voor een
groot deel heb ik dit te danken aan
de Dalmeijer Cursussen, die ik nooit
genoeg kan aanbevelen."
Een Architect schrijft: „Dalmeijer's
Efficiency Cursussen vormen m.i. voor
hen, die zich voor het practische leven
willen bekwamen, een voortreftelijken
leergang en, bij toegewijde oefening, in
veel omstandigheden, een fcrachtigeii
steun."
Een Bloembollenkweeker schrijK: „Ik
volgde den Cursus in de Persoonlijkheid
en vind deze zijn gewicht in goud
waard. De voordeelen zijn practisch niet
te noemen; waar de stof in het geneele
menschzijn doorwerkt en zich uit in al
onze daden met een opwaarts streven.
Als voordeel zou ik noemen: meer
levensvolheid en geluk, hetwelk met de
jaren groeit."
Een Indischman schrijft: ,,De Dalmeijer
Cursussen zijn m.i. aan te bevelen voor
een ieder, in welke branche of tak van
nijverheid ook werkzaam, die het /elf-
vertrouwen gaat verliezen of, mogelijk
beter uitgedrukt, voor wankelmoeiüge
naturen. Ik mocht er een zeer grooten
steun door ondervinden tijdens een
werklooze periode, waardoor er 01.1 mij
de moed inbleef."
Een Gemeente-Opzichter schrijn. ,JL)e
door mij gevolgde „Volledige Persoonlijk-
heids-Cursus" heeft aan de gestelde
verwachtingen beantwoord. De gedegen
lessen met de daarin verwerkte raad-
gevingen over practische levensKunst
zijn met het lesgeld niet te betalen. Dit
dankbaarheid zal ik steeds Dalmeijer's
Cursussen waar mogelijk, propageeren "

Hierlangs afknippen en als briet eenden
aan de Administratie van DALMEIJER'S
CURSUSSEN. Koninginneweg 182, Amsrerr
dam-Z. Links bovenaan op de enveloppu
zetten: ^.PERSOONLIJKHEID"

v. kostelooze toezen-
ding van brochures
met- volledige inlich-

^^_ __ _ tingen omtrent de
methode om door PER POST gegeven.
lessen een

SUCCESRIJKE; PERSOONLIJKHEID
te worden. Alsook een verkleinde repro-
ductie van het GEDENKBOEK. Als bij-
drage in de kosten zal 15 cent in POST-
ZEGELS op prijs worde^ gesteld.
(Alleen bestemd voor belangstellenden>•

zetten: „PERSOONI

BON

Naam:

vat* Succet!
Beroep: Leeftijd:

Straat: No

Plaats:
(Invullen in ürukletters s.v.p.) (Arta.3-4l)


