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VRIJE VERKENNINGEN
D e Nederlandse Jaarbeurs heeft opnieuw haar poor-

ten geopend en trekt veel bezoek. Dat is op zichzelf
reeds een heugelijk teken, omdat hieruit een gezonde
belangstelling van het bedrijfsleven blijkt, hetgeen een
aanwijzing vormt, dat de zakenman niet voornemens is
bij de pakken te gaan neerzitten. Wie overigens in deze
dagen met een wat aarzelende verwachting in het hart
naar Utrecht *ijgt, zal daarvan verkwikt weder keren.
Want het levendig bezoek uit de zakenwereld blijkt
ten volle gerechtvaardigd' te worden door de onder-
nemingsgeest van onze industriëlen. Uiteraard oefenen
de tijdsomstandigheden -- men denke slechts aan de
beperkte aanvoer van grondstoffen - - een remmende
invloed op de ontplooiing der industriële bedrijvigheid.
Dit neemt echter niet weg, dat juist in deze moeilijk-
heden een prikkel kan liggen voor het betonen van
vindingrijkheid en ondernemingsgeest. Dat beide facto-
ren zich thans in ruime mate doen gelden bij de werk-
zaamheid van den Nederlandsen industrieel, daarvan
legt deze jaarbeurs een voldingend getuigenis af.
Wij hechten er aan ook in dit blad de aandacht hierop
te vestigen, omdat, bij een goede bedrijfsorde, het
ondernemersinitiatief te allen tijde een belangwekken-
de rol zal heben te vervullen. De distributie-voorschrif-
ten en verdere aanwijzingen, die van overheidswege in
het belang ener goede geregelde voortbrenging moeten
worden gegeven, bieden den ondernemer slechts schijn-
baar geringere mogelijkheden tot het ontplooien van
een vrij initiatief. Inderdaad is het uit met het volgen
van allerlei willekeurige invallen, die veelal slechts op
zeer toevallige winstoogmerken waren gericht. Wat dit
betreft is het inderdaad met de vrijheid gedaan, want
hier ging het slechts om een ongebondenheid, die zich
niet verdraagt met een harmonische opbouw van het
staatsgeheel. Maar de ondernemer, die verder kijkt dan
zijn neus lang is, zal nog altijd een ruime mate van
initiatief kunnen vinden, indien hij zich tracht te ver-
diepen in de grotere lijnen der maatschappelijke ont-
wikkeling. Door daarop zijn streven te richten, kan hij
tegelijk de gemeenschap dienen en zijn eigen bedrij f s-
positie versterken. Dat eist ongetwijfeld meer inzicht
en een ruimere blik dan voorheen vaak bij de leiders
van ons productie-apparaat werd aangetroffen. Hier
immers moet in socialistische zin worden gedacht, maar
de bedrijfsleider, die dit inziet, zal ongetwijfeld in toe-
nemende mate ervaren, dat zijn ondernemingsgeest,
wel verre van aan banden te zijn gelegd, in de toekomst
een wijdere vlucht dan ooit zal vermogen te nemen.
Dat dit besef in ons bedrijfsleven reeds gemeengoed is
geworden zouden wij niet willen beweren. De Jaarbeurs
getuigt tot dusver alleen van de aanwezigheid van een
gezonde wil om zich door de moeilijkheden van de tijd
heen te slaan. De kernvraag blijft echter hierin liggen,
dat deze op zichzelf begeerlijke l vensdrift thans ge-
leid moet worden binnen beddingen, die hem kanali-
seren en dienstbaar maken aan een nieuwe opbouw van
ons maatschappelijk leven, waarin ondernemer en arbei-
der gezamenlijk een dienende taak hebben.

In deze gedachtengang is uiteraard ook voor den arbei-.
der een belangwekkende functie weggelegd. Allereerst
kunnen velen zich spiegelen aan de ijver, waarmede de
zakenman ook in deze tijd zijn belangen tracht te be-
hartigen. De prikkel van het eigen belang is hierbij
ongetwijfeld de drijvende kracht. Daarop zal, bij het
voortschrijden der ontwikkeling, ter dege moeten wor-
den gekt om een verder scheef zakken van onze volks-
huishouding te voorkomen. Intussen blijft het een feit,
dat de ondernemer zich paraat toont. Kan hetzelfde
ook worden gezegd van den arbeider in het algemeen?
Wij zouden deze vraag niet voetstoots bevestigend
durven beantwoorden. Zoals de zaken op het ogenblik
liggen heeft het er sterk de schijn van of menige arbei-
der minder dan voorheen geneigd is om' op de bres te
staan voor de behartiging van -t.." n belangen. Er valt e^n
onmisbare matheid waar te nemen, een neiging om
zich afzijdig te houden van de gang van het maatschap-
pelijk gebeuren, die blijkbaar een voortvloeisel is van
de wel meer verbreide opvatting, dat in deze dagen een
politiek van onthouding als hoogste wijsheid moet
gelden.

Degenen, die zo spreken willen wij in de eerste plaats
verwijzen naar een bijdrage van den leider van de
sociaal-economische afdeling van het N.V.V. in dit
nummer, waarin men een even zakelijke als duidelijke
weerlegging vindt van de legende ris zoude voor de
vakbonden niet of nauwelijks een taak zijn gebleven.
Het gaat hiermede eigenlijk als met het ondernemings-
initiatief. Ook dit kan zich niet langer ongebreideld ont-
plooien. Maar zoals wij reeds aantoonden, is het een
sprookje te menen, dat het lam gelegd zou zijn. In-
tegendeel: voor den vooruitzienden ondernemer zijn er
voor en na rijke mogelijkheden gebleven om zijn kun-
nen in dienst van de gemeenschap te stellen. Zo gaat
het ook met het N.V.V. De werkmethoden mogen,
onder de drang der ontwikkeling, wijziging ondergaan,
de wezenlijke belangenbehartiging van de arbeiders
vindt voortgang en wel op een doeltreffender wijze dan
tevoren, nu de sociaal-economische werkzaamheid van
het vakverbond meer en meer bezig is een vorm ge-
vende factor in een harmonisch opgebouwde samen-
leving te worden.

Naar twee gezichtspunten is er dus alle aanleiding voor
den arbeider om een zo groot mogelijke paraatheid te
betonen. Hij ziet den ondernemer hem hierin voorgaan,
waar het de waakzaamheid voor diens eigen belangen
betreft en bovendien moet het hem in toenemende
mate duidelijk worden, dat, binnen het raam van de
door de tijd gegeven mogelijkheden, de vakbeweging
een krachtige rol in de maatschappelijke vernieuwingen
zal hebben te vervullen. Dit vereist de overwinning van
een bepaalde mate van denktraagheid en onlustgevoe-
lens. Alen moet leren inzien, dat ook langs andere en
nieuwe wegen belangwekkende dingen voor het arbei-
derswelzijn tot stand kunnen worden gebracht.
Wanneer dit besef doorbreekt, dan zal het organisatie-
leven doorstuwd worden met een nieuwe kracht, die de
vakbeweging inwendig zal versterken en haar aantrek-
kingsvermogen op het heirleger van ongeorganiseerden
zal vergroten.
Daarop houden wij aan!

Daartegen kan niet krachtig genoeg stelling worden
genomen. In de eerste plaats reeds vanwege het feit,
dat, wanneer zich een toestand ontwikkelt, waarbij de
ondernemer er ter dege voor zorgt op zijn tellen te pas-
sen, terwijl de arbeiders daarentegen in een soort lus-
teloosheid volhardt, het zonder meer duidelijk zal zijn,
wie hierbij aan het lanpste er wie aan het kortste einde
trekt. Ja maar, zo zal men ons wellicht tegenmoet voe-
ren, wat vermag de arbeider in deze tijd te doen ter
verbetering van zijn positie?
Deze vraagstellers zullen goed doen zich eens reken-
schap te geven van hetgeen het N.V.V. in werkelijk-
heid verricht. Natuurlijk is het ons niet ontgaan, dat er
fluisteraars rondwandelen, die vertellen, dat de vakbon-
den niet bij machte zijn enig inititatief te ontwikkelen.
Voorpagina: Foto: „Arbeid"; Bij onze reportage: „Sociale jeugdzorg in de praktijk?'.

IN MEMORIAM
C en tragisch ongeval heeft den hoofdbestuurder
^•van de Centrale Bond van Transportarbeiders
C. M. Swiebel en diens echtgenote van het leven
beroofd.
Ofschoon Swiebel gedurende de laatste vijf jaar in
de Maasstad zijn werkkring vond, heeft toch het
hoofdterrein van zijn rijke werkzaamheid in dienst
der arbeidersbeweging in Den Haag gelegen. Zelf
behorende tot het arbeidersmilieu is Swiebel, die
thans op zestigjarige leeftijd is overleden, zijn
gehele leven het type gebleven van den arbeider,
die uit innerlijke aandrift zich geroepen voelde
mede te werken aan de geestelijke en maatschap-
pelijke verheffing van zijn lotgenoten. Van huisuit
was hij behanger, maar bij zijn propaganda voor
de vakbeweging werd hij herhaaldelijk het slacht-
offer van broodroof. Daardoor kwam hij ten slotte
in het melkbedrijf terecht, waar zijn zin voor
Organisatie zich'echter niet 'minder deed • gelden.
Zo geviel het, dat hij spoedig een rol ging spelen
in de Bond van Transportarbeiders te land, waar-
van hij in 1913 hoofdbestuurder werd. Bij de fusie
van Transportarbeidersbonden in 1918, werd hij
eerst afdelingsbestuurder van de Centrale Bond,
terwijl in 1928 zijn opneming in het hoofdbestuur
plaats vond.
Bovendien trad Swiebel gedurende een reeks van
jaren op als voorzitter van de Nieuwe Haagse
Bestuurdersbond, terwijl hij verder ook deel heeft
uitgemaakt van de Haagse gemeenteraad.
In 1935 benoemde de Centrale Bond van Trans-
portarbeiders hem tot bezoldigd hoofdbestuurder.
Met Swiebel is aan de vakbeweging een eerlijk en
eenvoudig werker ontvallen, die zich ook onder
de tegenwoordige bedeling een man toonde, die
loyaal en in positieve zin wist mede te arbeiden
aan de nieuwe opbouw, welke thans in het belang
der arbeidersbeweging plaats vindt.
Hij ruste in vrede.

Commissaris van het N.V.V.

Mededeling van het N.V.V.
Toetreding van Werklozen tot
het N.V.V.

Door den Commissaris van het N.V.V.
zijn maatregelen getroffen, waardoor

werklozen en arbeiders, werkzaam bij de
werkverruiming, kunnen toetreden tot
de bij het N.V.V. behorende vaKorga»
nisatie.
Door hen behoeft slechts een verlaagde
bondscontributie betaald te worden van
10 a 13 cent.
Tegelijk met de toetreding tot de orga»
nisatie, worden zij lid van de werklozen»
kas. Het gevolg hiervan is, dat deze
arbeiders onmiddellijk alle voordelen
krijgen, die het lidmaatschap van een
door de overheid gesubsidieerde kas
meebrengt, dus 50 cent meer steun» of
werkverruimingsloon per week. Daar»
naast beginnen hun rechten op werk'
lozenkasmitkering te lopen, met dien
verstande, dat de voorgeschreven wacht*
weken en werkweken in acht moeten
worden genomen. De contributie voor
het kaslidrnaatschap is als volgt ge»
regeld:
1. De werkloze, die steun krachtens een
steunregeling geniet en de arbeider,
werkzaam bij de werkverruiming, moeten
de kasbijdrage betalen, welke gemiddeld
30 cent per week bedraagt, maar afhan»
kelijk is van het beroep en de inkomsten.
2. Werklozen, die geen steun» of kas»
uitkering, geen loon of geen vergoeding
genieten, kunnen vrijstelling verkrijgen
van het betalen der kasbijdrage.
Samenvattend komt de regeling dus
hierop neer: werklozen, die steun ge»
nieten en arbeiders in de werkverrui»
ming, betalen rond 10 cent bondscontri»
butie plus gemiddeld 30 cent kasbijdrage,
waartegenover staat, dat zij 50 cent
steun' of werkverruimingsloon meer per
week ontvangen.
Werklozen, die generlei inkomsten ge»
nieten, behoeven slechts de 10 cents
bondsconlributie te betalen.
Door deze maatregelen worden de werk»
lozen niet lanyer van de vakbeweging
uitgesloten. Zij krijgen, waarop zij recht
hebben: het als volwaardige Nederlandse
arbeidskrachten deelnemen aan de op*
bouw van het sociale leven

Mededeling
van „Vreugde en Arbeid"
Goedkoop zwemmen

Het zwemmen in overdekte gelegen'
heden is tot dusver slechts het voor»

recht geweest van degenen, die zich de
hiervoor geldende toegangsprijzen kon'
den veroorloven. Daarmede bleef deze
nuttige vorm van sportbeoefening buiten
het bereik van het overgrote deel der
bevolking. Een weinig bevredigende toe»
stand, wanneer men in aanmerking
neemt, dat in ons: waterrijke land de
zwemkunst nog altijd verhoudingsgewijs
in veel te geringe omvang wordt be»
oefend, terwijl bovendien'hét zwemmen,
uit gezondheidsoogpunt bezien, een
factor van groot sociaal belang ver'
tegen woordigt.
De werkgemeenschap van het N.V.V.
„Vreugde en Arbeid" zal nu, met ingang
van 27 Maart a.s., een proef nemen met
het scheppen van de gelegenheid tot
zwemmen tegen een buitengewoon lage
prijs. Leden van het N.V.V. en hun
gezin kunnen hiervan gebruik maken
tegen betaling van 15 cents. Voor werk*
lozen en kinderen tot en met 16 jaar is
deze prijs op 10 cents gesteld.
Er zal begonnen wordert in het Zuider»
bad, Hobbemakade te Amsterdam, vanaf
7—10 uur, elke Donderdagavond, op ver»
toon van het N.V.V.slidmaatschap.
Als deze proef slaagt, zullen ook de
overige Amsterdamse overdekte zwem»
inrichtingen worden ingeschakeld op ver»
schillende avonden van de week, waar'
na dit zwemmen ook landelijk zal worden
georganiseerd.
Bij d-- toegangsprijs is ook inbegrepen
het leren zwemmen en het leren van
reddend zwem-nen, waarin ook eeo
diploma zal kunnen worden behaald.
Van harte hop^n wij, dat dit nieuwe
initiatief van „Vreugde en Arbeid" een
ruirne mate van belangstelling zal
trekken.

V



Wat doet het N.V.V.
in deze tijd? door A, VERMEULEN, leider van de

sociaal-economische afdeling van het N.V.V.

n de laatste 10 jaren, voorafgaande aan de hui-
dige oorlogstoestand, heeft het z.g. vrije maat-

schappelijke leven zich meer en meer bewogen in
de richting van de geleide economie. Deze ont-
wikkeling heeft in het afgelopen jaar in een ver-
sneld tempo voortgang gevonden.
Deze stelling vindt zijn beste bewijs in de gevolg-
de prijspolitiek. Was een vijftiental jaar geleden
nog sprake van een prijsvorming, welke onder-
Worpen was aan de wet van vraag en aanbod,
door het doorzetten van de crisis werd men ge-
dwongen de prijsvorming te leiden, zoals b.v.
voor landbouwproducten geschiedde. Thans heb-
ben wij de figuur van de gebonden prijspolitiek,
t-w. den gemachtigde voor de prijzen, die beslist
°f de prijzen niet, of in hoeverre, mogen worden
Verhoogd.
Het is vanzelfsprekend, dat de te volgen prijs-
politiek van groot belang is voor de loonpolitiek.
'Wanneer de wetgever het economische leven wil
leiden, zou hij zijn doel voorbij schieten, indien
hij de prijspolitiek regelde, maar de loonvorming
ongemoeid liet. Hoe heeft zich de loonpolitiek
nu ontwikkeld?

Vóór Mei 1940 was eigenlijk sprake van een min
of meer vrije loonvorming. Het min of meer was
afhankelijk van vraag en aanbod op de arbeids-
markt en de machtspositie van werkgevers en
Werknemers. Wel vertoonde het overleg tussen
Werkgevers- en arbeidersorganisaties een gun-
stige ontwikkeling en ook bood de Arbeidsge-
schillenwet 1923 de mogelijkheid om. machts-
conflicten te voorkomen, resp. op te lossen,
maar men kan moeilijk beweren, dat van een
ïeleide loonvorming sprake was. Een schuchtere
Poging daartoe was de Wet op algemeen bindend
eti onverbindend verklaren van collectieve
arbeidsovereenkomsten van Mei 1937. Een
schuchtere poging, want tot Mei 1940 werden
slechts een achttal contracten verbindend ver-
klaard.
^a Mei 1940 kunnen wij echter een snelle en
ltlSrijpende ontwikkeling waarnemen.
Qp 17 Mei maakte de Opperbevelhebber van
de Duitse Legergroep in Nederland bekend, dat
de verhoging van prijzen en lonen verboden was,
lt* zoverre geen uitdrukkelijke uitzondering was
toegestaan.
"U Verordening van 27 Augustus 1940 werd be-
Paald, dat verlaging van lonen en salarissen ver-
boden was, tenzij goedkeuring was verleend door
^et College van Rijksbemiddelaars.
tenslotte is op 28 November 1940 een verorde-
ftlng afgekondigd betreffende de totstandkoming
van regelingen inzake lonen, salarissen en andere
arbeidsvoorwaarden.
^'t deze opsomming blijkt, dat de wetgever
'hans de loonpolitiek geregeld heeft. Gaan wij nu
Ceris na hoe die regeling eigenlijk in elkaar zit
etl welke taak daarbij aan de vakbeweging is
toebedeeld.

de loonsverlagingsverordening van 27 Augustus als
door de verordening inzake loonvorming van 28
November.
Immers, in deze verordeningen wordt bepaald, dat
zowel voor loonsverlaging als voor loonsverhoging
de goedkeuring nodig is van het College van
Rijksbemiddelaars, het staatsorgaan.
Betekent dit nu, dat de staat voortaan eenzijdig de
lonen vaststelt? Dit is geenszins het geval. De
vakbeweging, en met name het N.V.V., speelt
daarbij wel degelijk een belangrijke rol. Immers,
tussen de werkgeversorganisaties en de vakbonden
bestaat regelmatig overleg. Bij dit overleg wordt
er allereerst naar gestreefd onredelijke verlagin-
gen tegen te gaan en lage lonen te verhogen. Daar-
bij dient tevens als richtsnoer, dat de loondiepten
in de verschillende bedrijven genivelleerd worden.
Zo wordt b.v. in de landbouw, die in het algehele
bestek van lonen een diepte vertoonde, thans meer
loonsverhoging vereist dan in bedrijven, die reeds
op het hoogste niveau liggen. Hetzelfde geldt voor
het kantoorpersoneel, dat tot nu toe ook vef ten
achter was gebleven.
Wanneer de werkgevers en werknemers het in
onderling overleg niet met elkaar eens kunnen
worden, dan wordt de voorgestelde correctie voor-
gelegd aan het College van Rijksbemiddelaars ter
goedkeuring. Dit college toetst het voorstel aan
richtlijnen voor algehele loonpolitiek, die nauw
verband houden met de prijspolitiek, en geeft dan
zijn beslissing.
Van hoe grote betekenis het optreden van de vak-
bonden bij de looncorrectie is, moge blijken uit het
feit, dat sedert December 1940 reeds tientallen
verzoeken door hen bij het College van Rijksbe-
middelaars zijn ingediend, en ettelijke pogingen tot
loonsverlaging door hun toedoen door dit college
werden afgewezen.

e huidige loonpolitiek heeft een tweeledig karak-
er> n.l. looncorrectie en loonvorming.
et corrigeren geschiedt zowel door middel van

Naast de looncorrectie staat de loonvorming. Dit
is een veel moeilijker probleem, dat uitsluitend
beheerst wordt door de Verordening betreffende
de loonvorming van 28 November 1940.
In deze Verordening is n.l. bepaald, dat:

Ie. tot het aangaan van collectieve arbeidsover-
eenkomsten, werknemers en werkgevers,
respectievelijk werkgeversorganisaties en ar-
beidersvakbonden bevoegd zijn;

2e. bij het niet totstandkomen van een onderlinge
regeling het College van Rijksbemiddelaars
een regeling bindend kan voorschrijven;

3e. nieuwe, resp. gewijzigde arbeidsovereenkom-
sten de goedkeuring behoeven van het Col-
lege van Rijksbemiddelaars.

Uit deze opsomming blijkt duidelijk, dat het over-
leg tussen werkgeversorganisaties en arbeidersvak-
bonden primair is en de taak van het College van
Rijksbemiddelaars secundair. Dit is ook volkomen
juist. In het huidige stadium hebben wij te maken
met een geleide loonvorming, niet met een gebon-
den loonpolitiek, zodat het initiatief in handen van
de medewerkers in het bedrijfsleven moet blijven.
Naar onze mening heeft de bezettende overheid
doelbewust in het belang van de Nederlandse
arbeiders gehandeld, door deze figuur te creèeren.

Dat het N.V.V. daarbij tot voorlichting heeft ge-
diend, mag in dit verband niet onvermeld blijven.
Hoe zullen nu de lonen en de arbeidsvoorwaarden
in de toekomst gevormd worden? Voorop staat,
dat getracht moet worden te komen tot het stel-
len van bepaalde minimumlonen en algemene be-
drij f sarbeidsvoorwaarden onder wettelijke garan-
tie.
Het middel om tot doel te geraken, is het bedrijfs-
gewijze algemeen bindendverklaarde collectieve
contract, waarbij iedere werker die beloning ont-
vangt, welke in overeenstemming is met zijn bij-
drage tot de volkswelvaart.
Als men bedenkt, dat thans in Nederland honder-
den collectieve contracten bestaan, met wisselende
lonen en loonklassen, en daarnaast tienduizenden
arbeiders nog geen contract bezitten, dan is het
duidelijk, dat de opgelegde taak een moeilijke is.

Het kan daarom zijn nut hebben mede te delen,
hoe het N.V.V. met de daartoe behorende vak*
organisaties deze taak zullen vervullen.
De vakorganisaties stellen in overleg met het
N.V.V. algemene collectieve contracten op, welke
zij ter bespreking aanbieden bij de werkgevers-
organisaties. In deze contracten worden zowel de
lonen als de arbeidsvoorwaarden, (vacantie, ziekte-
toeslag, pensioen, regeling opzegtermijn etc.) ge-
regeld. Plaatselijke verschillen worden zo nodig bij
de loonvaststelling in acht genomen. Indien in een
bedrijf reeds een veelheid van contracten bestaat,
dan worden deze vervangen door een uniform-
contract. Dit geschiedt thans in de landbouw, waar,
gestreefd wordt de 360 plaatselijke contracten te.
vervangen door een uniform landelijk contract,
met gewestelijke loonregelingen.
Leidt het overleg tot een redelijk resultaat, dan
wordt het ontwerp-contract met de toonregeling
aan het College van Rijksbemiddelaars ter goed-
keuring aangeboden. Dit college toetst het voorstel
weer aan de richtlijnen voor de loon- en prijspoli-
tiek en geeft zijn beslissing.
Ingeval het overleg niet tot het gewenste resultaat
leidt, kunnen de vakorganisaties zich tot het Col-
lege van Rijksbemiddelaars wenden met het ver-
zoek, om een bindende regeling voor te schrijven.

Wanneer wij het geheel nu eens overzien, dan
blijkt, dat de loonverordeningen thans de gelegen-
heid bieden om de maatschappelijke positie van de
arbeiders aanzienlijk te verbeteren. Rechtszeker-
heid en beloning overeenkomstig zijn bijdrage tot
de volkswelvaart kunnen den a-rbeider geboden
worden. Dat het algeheel loonniveau onder de hui-
dige omstandigheden niet met sprongen omhoog
kan gaan, is vanzelfsprekend. Er moeten nu een-
maal offers gebracht worden, maar de garantie is
geschapen, dat het de hoge inkomens zijn, die deze
offers het zwaarst zullen voelen.
De vakbeweging heeft voor de arbeiders een
grootse taak te vervullen. Het N.V.V. is mede
daartoe ten volle berekend. Na de voorbereiding
van de verordening stelt het thans de daad: het
strijden voor een waarachtig socialisme.



, het
Cewtïaal Comité

O nder de veelzijdige ellende, die de werkloosheid met zich
pleegt te brengen, neemt de jeugdwerkloosheid wel een

eerste plaats in. Wat is er ontmoedigender voor den jongen
mens, die arbeiden wil, dan al dadelijk bij de poort des levens
te wórden afgestoten? Nu gaat het in de regel wel zó, dat de
jongen, die van de schoolbanken komt, met niet al te veel
moeite bij den een of anderen baas wat te doen vindt. Loop» en
fietswerk, of andere eenvoudige arbeid, die geen bijzondere
vakkennis vereist. Maar deze jaren gaan snel voorbij en al te
spoedig breekt de tijd aan, waarop deze jonge mensen voor dit
soort werk te oud zijn geworden. Zij moeten dan als onge*
schoolde arbeidskracht een bestaan zien te vinden. De prac*
tijk heeft geleerd, dat dit laatste veelal een hopeloos onderne?
men was en onder de jongere werklozen ingestelde onderzoe*
kingen wezen dan ook uit, dat zij voor het overgrote deel be«
stonden uit ongeschoolden, die op jeugdiger leeftijd wel het een
en ander hadden kunnen uitrichten, maar nu volkomen on*
bruikbaar bleken te zijn, waar het gold de inschakeling van
vakbekwame arbeidskrachten.
De scholing en voor een deel ook de herscholing van deze jeug»

De werkloze

dige werklozen vormt nog altijd een ern»
stig maatschappelijk probleem, dat door
onderscheidene organisaties in den lan»
de, met medewerking van het departe»
ment van sociale zaken is ter hand ge»
nomen. In Amsterdam, bij voorbeeld,
wordt door het Amsterdams Centraal
Comité voor Sociale Jeugdzorg op dit
gebied belangwekkende arbeid verricht.
Dit Comité, dat met overheidssubsidie
van rijk en gemeenten werkt en ten dele
ook op particuliere bijdragen steunt,
zoekt de jeugdige werklozen zo nodig
in hun huizen op. De gegevens hiertoe
ontvangt het van de Arbeidsbeurs. Het
komt er dan op aan den betrokkenen
duidelijk te maken van welk een grote
betekenis het voor hun verdere leven
mag heten, indien zij besluiten een be*
paalde vakopleiding te gaan volgen, het»

Foto's:



Vervolg: Jonge werklozen.

zij om zich van de grond af in een vak
te bekwamen, hetzij om verloren gegane
kennis te hernieuwen. De opleiding ge»
schiedt in centrale werkplaatsen en
strekt zich uit over verschillende vak»
ken. Zo heeft men een keurig ingerichte
werkplaats voor metaalbewerkers, waar
op het ogenblik een zeventigtal jongens
van tussen de 14 en 25 jaar aan de slag
zijn. Daaronder bevinden zich knapen,
die het A. B. C. van het vak nog moeten
'eren, maar ook bedreven krachten, die
een hek kunnen smeden of kampbedJen
kunnen vervaardigen. Degenen, die zich
niet zozeer tot het industriebedrijf voe»
len aangetrokken, kunnen een tuinmans»
opleiding volgen, waarbij hun de theorie
en de practijk van dit vak ter dege
Wordt bijgebracht Wij laten het bij deze
enkele voorbeelden, doch er is een ruime
keuze uit heel een reeks van vakmoge»
lijkheden. Bovendien wordt, naast de
Vakopleiding, ook algemeen vormend on»
derwijs gegeven (een herhaling en aan»
vulling van de lagere school), terwijl ook
voor de lichamelijke opvoeding, met
name voor zwemmen en turnen, verschil»
lende lesuren per week zijn uitgetrokken.
Ook wordt in de vorm van zakgeld voor
een kleine geldelijke vergoeding gezorgd.
Deze varieert, naar gelang van de leef»
tijd. tussen de vijftig cents en de drie
gulden.
Wij brengen vandaag in „Arbeid" een
aantal beelden van dit nuttige en veel»
zijdige sociale werk. Want dat hier den
mensen iets wordt geschonken, waarvan
ZÜ hun leven lang de vruchten kunnen
Plukken is buiten kijf. Jammer, dat het
nogal eens voorkomt, dat een cursist er
tussen uit knijpt om toch weer het een
°f andere baantje, dat geen scholing ver»
eist, op te knappen. De verleiding om
fietsjongen of iets dergelijks te worden
"lijkt dan te sterk, maar het eind
draagt ten slotte de last. wanneer de
Jonge man op de duur toch onherroepe»
'ijk in het kamp der blijvend ongeschool»
den terecht komt. Natuurlijk spelen hui»
selijke omstandigheden hierbij ook wel
een rol. De op deze wijze te verkrijgen
vermeerdering van de gezinsinkomsten is
Vaak bijzonder nodig en welkom. Maar
dit neemt niet weg, dat de einduitkomst
Voor den betrokken jongen man even
ongunstig blijft. Hier ligt dan ook stel»
lig een probleem, dat nadere beschou»
\ving verdient.
De wachtgeldregeling, tengevolge waar»
van talrijke arbeidskrachten tijdelijk bui»
ten het productieproces geraken, heeft
voorts het aanzien gegeven aan een
nieuw vraagstuk, namelijk het onderhou»
den van de vakbekwaamheid der wacht»
Selders. Binnenkort hoopt het Comité
°ok zijn werkzaamheid uit te kunnen
strekken tot dit gebied.
"ij een meer diepgaande beschouwing
Van het probleem der jeugdwerkloosheid,
Waarmede het ongeschoold zijn zo nauw
Samenhangt, blijkt alras, dat hier sociale
vragen rijzen, die alleen een duurzame
en bevredigende oplossing kunnen vin»
den, indien wordt overgegaan tot een
meer doelbewuste leiding der beroeps»
keuze, een der taken, die aan het nieuw
'ngestelde Rijksarbeidsbureau is toebe»
deeld.
*n afwachting van een en ander verricht
achter het Amsterdamse Comité voor
"Qciale Jeugdzorg (samen met verwante
'nstellingen m andere plaatsen des lands)
een uitnemend werk door de jeugdige
Werklozen verre te houden van het
asfalt en zijn verleiding en hen een toe»
komst tegemoet te voeren, waarin, naar
*!J mogen hopen en vertrouwen, voor
j^der vakbekwaam handenpaar arbeid en
"rood te vinden zal zijn.
e'j de foto's:
' De aanmelding geschiedt op een ver-

trouwelijke en prettige wijze, zodat
_ de jongen zich. al dadelijk thuis voelt.
* Met inspanning en concentratie werkt

de timmerman in de dop aan zijn op-
_ gekregen taak.
* Bij het reclame-schilderen komt de

artistieke aanleg bij uitstek naar
voren.

• -Als praktische les bij de metaalbe-
Werkingscursus wordt een oud fordje
gedemonteerd. Dat, wat met de hamer

s niet stuk gaat, wordt doorgebrand.
• Plamuren in de schilders-afdeling.

w Een voorjaarsbeeld uit de tuinbouw-
vpleiding: Het omspitten van de
ffrond

In gesprek met
dr. R E. Posthuma

Wij zitten tegenover den man van wien Trad*
stra eens gezegd heeft, dat hij zich in het

bezit verheugt van zenuwen als kabeltouwen: de
presidentsdirecteur van Centraal Beheer, dr. F. E.
Posthuma, aan het Nederlandse volk nog altijd be*
kend als de leider van onze voedselvoorziening
tijdens de wereldoorlog. Een kleine, gedrongen ge*
stalte, waarin eeri wat boerse kop is geplant, door
en door Hollands=eenvoudig in woord en verschij*
ning, maar, ondanks zijn zes en zestig jaren, nog
altijd van een bijkans jeugdige frivieid.
In de jaren 1914—1918 was minister Posthuma
waarschijnlijk wel de meest omstreden figuur in
ons land. Van een onnoemelijk aantal politieke
prenten, felle polemieken en scherpe Kamerdebatten
is hij het middelpunt geweest, maar hij ging onver»
stoord zijns weegs, onontvankelijk voor lof* zowel
als voor smaadredenen. ledere dag kon men hem
's ochtends aantreffen op de Kneuterdijk en 's mid;
dags op het Bezuidenhout, met een uur werkpauze
in de Witte. Als hij om zes uur zijn arbeid aan het
departement staakte, dan sjouwden een paar bodes
steevast met dikke tassen naar
zijn huis, waar in avond' en nach*
telijke uren werd afgedaan wat
des daags was blijven liggen.
's Morgens waren de stukken dan
ter verdere bewerking gereed.
Veel critiek • wij zeiden het
reeds — viel in die jaren aan den
bewindsman ten deel, maar dat
hij een eerlijke en harde werker
was kon niemand hem in rede*
lijkheid betwisten. En later, toen de stormen van
de distributietijd reeds lang waren verstild, gaf het
„Handelsblad" hem, bij het bereiken van de zestig-
jarige leeftijd, het getuigenis mede, dat het in de
oorlogsjaren door hem gevoerde beleid in zijn grote
lijnen stellig juist mocht heten. Dat was — zij het
dan laat — ten minste een erkenning.

Dr. F. E. Posthuma Foto: „Arbeid"

woord te laten. Immers, het gaat hier om een zaak
van zo vitaal belang, dat er niet genoeg nadruk op
kan worden gelegd.

„Produceert
meer voedsel!"
zij het parool van
deze tijd

rfe lichamelijke opvoeding wordt
oeoe/end.

Overigens heeft de critiek, die hem in de oorlogs*
jaren ten deel viel, niet belet, dat al spoedig na de
oorlog van alle kanten een beroep op dr. Posthuma
wordt gedaan om zijn arbeid voor de publieke zaak
te hervatten.
Landbouw, nijverheid en handel leggen als om
strijd beslag op hem voor het vervullen van belang*
rijke functies. Toen dit alles ten slotte te veel werd,
kon hij in één jaar tijds ontheffing verzoeken uit
niet minder dan twee dozijn ambten. Een duidelij»
ker erkenning van zijn bekwaamheid en werk*
kracht heeft dr. Posthuma moeilijk kunnen verlan-
gen. Een omstreden figuur is hij desondanks geble*
ven tot op de huidige dag. Maar dat maakt op
dezen .n<sn met „zenuwen als kabeltouwen" kenne*
lijk geen indruk.
Evenals in de oorlogsjaren gaat hij ook nu weer
onverstoorbaar zijns weegs. De ervaring van
1914 — 1918, met de later gevolgde erkenning van de
toen verrichte arbeid, is hem blijkbaar een zo gron*
dige leerschool geweest, dat hij zich geenszins be*
kommert jm het gerucht van hen, die zijn propa*
ganda voor het voeren van de „Productiesiag 1941"
misprijzen. Evenals destijds gaat het er nu om de
voedselvoorziening van ons volk in moeilijke om»
standigheder te verzekeren en daarbij moet men
niet terugdeinzen vooi boze beschuldigingen.
In een vorig nummer tekenden wij reeds in grote
lijnen de achtergrond van deze productieslag, die
zich naar men weet er op richt zoveel mogelijk voe-
dingsmiddelen voor mens en dier van eigen bodem
te verkrijgen. Waar dr. Posthumt. in deze oorlog
wederom op dit gebied een stuwende kracht blijkt
te zijn, die zich reeds op persconferenties en voor
de radio*microfoon ter dege weerde meenden wij
goed te doen hem ook in „Arbeid" nog eens aan het

„Men kan het ons volk niet genoeg inhameren —
aldus de geïnterviewde dat het verderfelijk
zou zijn om, wat onze voedselproductie betreft,
God's water maar over God's akkers te laten
lopen. Indien ergens, dan moeten wij thans de
hand, die God ons in de natuur reikt, grijpen, om
door de moeilijkheden op het gebied der voedsel»
voorziening heen te komen. Nu weet ik wel, dat er
lieden zijn, die betwijfelen of het wel nut heeft
meer te produceren. Immers — zo redeneren zij —

de bezettende overheid is gerech»
tigd dat meerdere op te vorde»
ren. Daartegenover stel ik een
eenvoudige en voor ieder begrij*
pelijke rekensom. Wanneer wij
honderd kilogram graan produ*
ceren en de D-iitse autoriteiten
verlangen, dat wij hiervan vijf*
tig kilogram afstaan, dan hou*
den wij voor eigen gebruik vijf*
tig kilogram over. Bedraagt de

productie honderd en vijf en twintig kilogram,
dan wordt het restant vanzelf vijf en twintig kilo*
gram groter. Mocht men nu van Duitse zijde in
deze ruimere opbrengst aanleiding vinden de
vordering te vergroten, dan zal er toch altijd wel
over de verdeling van die vijf en twintig kilogram
vallen te praten, zodat ook onze eigen bevolking
in het voordeel blijft. En in het illerongunstigste
geval houden wij dan nog vijftig kilogram over,
die, indien het zo mocht nijpen, bij een kleine:e
productie ook licht in gevaar zouden zijn geko*
men. Hoe men het ook keert of wendt: een ver*
groting van de voedselproductie zal altijd in het
voordeel der Nederlandse bevolking blijken te zijn."
Ziedaar, in een notendop samengevat, dr.
Posthuma's boodschap in deze tijd. Daarnaast
blijkt hij een warm voorstander te zijn van een
rationele aanwending van de beschikbare hoeveel*
heden voedsel. Dat betekent een krachtige pro*
paganda voor het ingang doen vinden van de
nieuwere denkbeelden op voedingsgebied, die nog
te vaak worden miskend en waarvoor helaas nog
altijd van overheidswege een te zwakke propa»
kanda wordt gevoerd. Tijdens de vorige oorlog,
toen de deskundigen op dit gebied nog veel min*
der ervaring hadden, was dr. Posthuma al een
voorstander van het bruine brood. Johan Braken»
siek tekende in die dagen een prent in „De
Groene", waarin de bewindsman een dansje deed
met een bruin brood. „Minister Posthuma kiest
het bruine brood" - zo luidde het onderschrift.
Het was een verstandige keuze!

MEDEDELING VAN „VREUGDE EN ARBEID"
Leiders Gezelschapsreizen
De Werkgemeenschap van het N.V.V., „Vreugde en Arbeid",
heeft de afgelopen winter benut om gezelschapsreizen voor den
Nederlandsen arbeider te ontwerpen. Binnen enkele weken zal
zij een programmaboekje doen verschijnen, waarin alle reizen
in groepsverband zijn opgenomen.
De prijzen der reizen zijn zo laag mogelijk gesteld, in de hoop
dat velen in de gelegenheid zullen zijn aan de reizen deel te
nemen. Deze lage prijzen zijn mogelijk gemaakt, doordat velen
het goede in het werk van „Vreugde en Arbeid" ziende, hun
volle medewerking verlenen om de opzet van „Vreugde en
Arbeid" te doen slagen.
Voor de verschillende gezelschapsreizen bestaat echter behoefte
aan leiders en personen, die uit ideële overwegingen — dus
belangeloos — zich hiervoor beschikbaar willen stellen worden
verzocht, zich schriftelijk op te willen geven aan „Vreugde ea
Arbeid", Amstel 224, Amsterdam.
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M eer dan honderd duizend Neder»
landse arbeiders hebben thans werk

in Duitsland gevonden. Dat is wel niet
zoveel als in vroeger tijd soms het geval
is geweest, maar het betekent niettemin
toch een aanzienlijke vermindering van
de werkloosheid hier te lande. Men moet
deze tewerkstelling van Nederlandse
arbeiders dan ook allerminst uitsluitend
zien als een oorlogsverschijnsel of als
een min of meer verplicht eenzijdig
dienstbetoon jegens de Duitse arbeids»
markt. Inderdaad komt men aan gene
zijde van onze landsgrenzen handen te»
kort en een ruime toevloed van uit'
heemse arbeidskrachten wordt daar dan
ook als een zeer gewenst verschijnsel be»
groet. Maar hiermede is de kous toch
niet af. De plaatsing van buitenlandse
arbeiders in Duitse bedrijven moet wel
degelijk in een breder verband worden
bezien. Zij vormt deel van de nieuwe
Europese economische ordening, die
groeiende is. Een ordening, waarbij ge»
streefd zal worden naar een zo harmo»
nisch mogelijke opbouw van de produc»
tieve krachten van het Europese levens»
gebied. Daarin past vanzelf een uitwisse*
ling van arbeidskrachten.
Van Duitse zijde ziet men dan ook de
overkomst van een groot aantal Neder»
landse arbeiders als een wederzijds hulp»
betoon. De hier geschapen werkgelegen»
heid beduidt een aanzienlijke verminde»
ring van de werkloosheid in ons land,
terwijl het toegepaste middel geheel
strookt met een jaren lange practijk. En
voor de Duitsers zijn de Nederlandse
werklieden welkome medewerkers, wier
verschijning men niet alleen gaarne ziet,
doch die men ook aanstonds als vol»
waardig kameraad in het arbeidsleven
wenst te zien opgenomen. De behande»
ling, die aan den Nederlandsen arbei»
der tebeurt valt, staat dan ook in sociaal
opzicht op hetzelfde peil als voor de
Duitse werkkrachten k*>n worden bereikt.
De huisvesting vindt veelal in kampe»
inenten plaats, maar hierbij wordt alles
beproefd om den arbeider een zo groot
mogelijke gezelligheid en een goede ver»
zorging te verschaffen. Voor kamplei»
der worden alleen diegenen aangewezen,
welke hiervoor een speciale opleiding
hebben genoten, want het gaat ten deze
om een belangrijke sociale functie. Bo»
vendien wordt de Duitse kampleider bij»
gestaan door een vertrouwensman der
Nederlandse arbeiders, die uit hun mid»
den wordt aangewezen, zodat voor de

Nederlands karakter gegeven. Dan
brengt men landslieden bij voorkeur bij
elkaar; als het kan zelfs met inachtne»
ming van de streken waaruit de mensen
afkomstig zijn. Ook de medische verzor»
ging mag uitnemend heten. Men gaat bij
de tewerkstelling van ieders lichamelijke
gesteldheid uit en elke arbeider ziet zich
dan ook, vóór hem een taak wordt toe»
bedeeld, aan een medisch onderzoek
onderworpen. In Duitsland beschouwt
men nu eenmaal de arbeid als de grond»
zuil van de gemeenschap en het spreekt
daarom vanzelf, dat de socinal=hygië»
nische verzorging als een zeer belangrijke
factor wordt beschouwd.
Uit een zelfde gezichtshoek moet ook de
voeding worden gezien. Wie van het ene
land naar het andere trekt, maakt nu
eenmaal onvermijdelijk kennis met een
andere keuken. Dit is voor velen een
teer punt. Voorop zij echter gesteld, dat
de voeding, die aan den Nederlandsen
arbeider in Duitsland wordt verstrekt,
volkomen toereikend is voor de instand»
houding van zijn lichamelijk welzijn.
Men beseft zeer wel, dat men de paarden
achter de wagen zou spannen, indien
men niet voor een goede en toereikende
voeding zou zorgen. Er kunnen zich ech»
ter verschillen in bereidingswijze voor»
doen. De aanpassing hieraan is echter
niet heel moeilijk en bovendien streeft
men er van Duitse zijde naar om aan
wensen op dit gebied tegemoet te komen.
Het staat den arbeider vrij naar eigen
believen over zijn loon te beschikken.
Hoeveel hij daarvan, indien hij in Hol»
land gezins» en familieverplichtingen
achterlaat, ten behoeve van deze begun»
stigden wil afzonderen, moet hij met
zichzelf uitmaken. Intussen hebben zich
gevallen voorgedaan, waarin arbeiders
hun gezinsverplichtingen helaas verwaar»
loosden. Daar dit een a»sociale handel»
wijze is, heeft men de mogelijkheid ge»
schapen om in deze omstandigheden een
loonaftrek van zestig procent toe te pas»
sen, die dan ter beschikking van het be»
trokken gezin wordt gesteld.
Vallen dus de Nederlandse arbeiders,
evenals hun Duitse kameraden, geheel
onder de verzorging van het Duitse Ar»
beidsfront, ook het N.V.V. heeft een
vinger in de pap. Nederlanders, die in
Duitsland gaan werken, worden door het
N.V.V. niet vergeten. Integendeel, hun
belangen worden bij voortduring ook van
hieruit behartigd. Als verbindingsscha*
kei heeft men een in Berlijn zetelend ver»
trouwensman aangewezen, die, in samen»
werking met een reeks van over de kam»
pementen verdeelde vertrouwenslieden,
voortdurend voor de belangen van de
tewerk gestelde arbeiders waakt.

(Foto: „Arbeid")

behandeling van allerlei wensen en be*
zwaren een gemakkelijk toegankelijk con»
tact»orgaan aanwezig is.
Zodra de arbeiders in Duitsland zijn aan»
gekomen, staan zij onder de hoede van
het Duitse Arbeidsfront. Dit laatste is er
op uit om alle zorg te besteden aan het
menselijke element in de nieuwe arbeids»
verhouding. Men wenst, dat de arbeiders
zich op hun gemak voelen en besteedt
daarom bijzondere aandacht aan hun
ontspanning. Voor zover mogelijk wordt
aan de culturele verzorging ook een eigen



[MEDISCHE VRAGEN]
(Vragen voor deze rubriek richte men tot

den medischen medewerker van het
Weekblad .^Arbeid", Postbus 100. A'dam).

S. V. te H. Het optreden van hevige
3euk en onpasselijkheid na het gebruik
van vis heeft niets te maken met een
hoge bloeddruk; het is een reactie van
Uw organisme op het gebruik- van vis, die
°P een, in de regel tijdelijke, overgevoelig-
heid ten opzichte van dit voedingsmiddel
berust. Nu een en ander reeds 10 jaar
Beleden is en u toch weer gaarne vis zoudt
Sebruiken, bestaat tegen een proefneming
Been bezwaar. U moet dan echter niet
zonder meer een flinke portie vis veror-
beren, maar 3 kwartier vóór u de maal-
tijd met vis zult gaan gebruiken, een
kleine hoeveelheid van deze vis (4 a l
eetlepel visvlees) opeten. Wanneer u dan
3 kwartier later aan tafel zit, is uw orga-
nisme reeds gewaarschuwd voor wat
komen gaat, waardoor de kans op een
herhaling van de minder prettige ervarin-
Sen van 10 jaar geleden zeer gering wordt.
Wanneer u de vis nu wel blijkt te ver-
dagen, blijft het veilig om gedurende de
eerste jaren zich het „snoepen van te-
Voren" tot gewoonte te maken.

P. H. O. te Z. Uw klachten wijzen op
een aandoening van de aangezichts-zenuw.
E>e oorzaak kan zeer onschuldig zijn en
berusten op een soort rheumatische ont-
steking (door kouvatten) van het opper-
vlakkige deel van de zenuw. In dat gevpJ
kunt u, zij het vaak eerst na enige maan-
oen, op een volledig of nagenoeg volledig
"erstel rekenen. De oorzaak kan echter
°°k, maar dat is véél zeldzamer, in de
hersenen aanwezig zijn. Hoe het bij u
Besteld is, kan alleen uit een genees-
kundig onderzoek blijken. Ik zou u daarom
gillen raden, zich onder geneeskundige
behandeling te stellen.

G. v. E. te A. Het door u genoemde
Verschijnsel kan door tal van aandoeniii-
Ben optreden. Het is daarom inderdaad
n°dig, dat een dokter wordt geraadpleegd.

C. E. de P. te R. Cosmetische chirurgie
18 een moeilijk vak, waar zich helaas ook

;1 chirurgen aan wagen, die er minder
feschikt voor blijken te zijn. Op adver-
tenties afgaan is dan ook niet aan te
"•aden. Vraagt u hierover raad aan uw
«Ulsdokter.

W. H. te A. Uw wat nerveuze aard
speelt zonder twijfel bij de overmatige
transpiratie een rol. De zweetafscheiding
*ordt vanuit een centrum in het zenuw-
Stelsel geregeld. Mensen met een over-
Bevoelig zweetcentrum reageren bij de mm-
* aanleiding, terwijl bij de gemiddelde

^ens eerst het (angst) zweet uitbreekt bij
e.en heftige emotie. Voldoende nachtrust,
^haamsbeweging in de buitenlucht en
een evenwichtig gemoed kunnen hier won-
°eren doen.

Ter bescherming van uw kleding zou ik
u raden, dagelijks een vers laagje watten.
dat met salicylpoeder wordt bestrooid, on-
Qer de armen aan te brengen

J- F. M. te U. Zonder onderzoek is over
96 Pijnen in uw arm geen oordeel mogelijk

J- B. te W. Het is mogelijk, dat u thans
7=1 zoudt mogen trouwen van uw huis-
"okter en dat de kans om kinderen te

riJgen voor u evezi groot is als voor een
"Qer. Laat u zich nog eens door uw
'Uisdokter onderzoeken.
,J- H. v. te A. Ter vervanging van lever-

&an staan nog verschillende praepara-
*n> die eveneens uit visleveroliën zijn be-
e'd, ten dienste, waarvan het gehalte
an de vitamines A en D in de regel
«geveer 10 maal zo groot is als dat van
*̂1 goede levertraan.
Ook is het misschien nog mogelijk, dat
voor uw zoontje gevitamineerde melk

a
uiu krijgen. Laat u zich dit alles eens
^or uw huisdokter inlichten.

-• J- v. d. M. te 's Gr. Een kleine tuber-
longafwijking kan vlot genezen,

^ - men moet dan niet alleen raad
s

 a6en aan zijn huisarts en aan den
öeciaiist voor longziekten (consultatie-

Vofeauj' maar men moet werkelijk leven
iSens de gegeven voorschriften.

S-j- N- L- te 's Gr. Zonder onderzoek- en
«der kennis te hebben genomen van een

u Roerig verslag van de operatie, die hij
s heeft plaats gehad, kan ik u tot mijnwJt geen raad geven.
ele'

 J- H. te A. Het gebruik van een
gg^trische broodrooster is een luxueuse
f *°°nte, die in deze tijd van brandstof-
Voj chaarste moeilijk kan worden aanbe-
gg etl- tenzij op medisch advies gedurende
tlfüiJI01te tl^i' De meninS. dat het ge-werif Van geroosterd brood stoppend zou
de ken, heeft Wel enige grond. Het Kit
hepff

chlter n^et l f l het roosteren, maar in
ljeu "Jné wittebrood, dat men bij voor-
ter 'hiervoor gebruikt. Dit brood is ech-
te^ 'thans niet meer verkrijgbaar; het

*nwoordige wittebrood is van grover
vervaardigd, al werkt het nog niet

zó gunstig op de stoelgang als het bruine
brood.

Over de mogelijke schadelijkheid van
surrogaat-theetabletten kan ik niet oor-
delen.

De door u bedoelde cursus „Toegepaste
psychologie" is mij niet bekend. Het ver-
werven van enig psychologisch inzicht kan
inderdaad zeer veel bijdragen, om minder-
waardigheidsgevoelens te doen verdwijnen.

J. D. te R. Ook wassen en baden kan
men overdrijven, maar voor de functie van
de huid is het zich 3 maal per week was-
sen na de training zeker aan te raden.

P. d. D. te S. Thee en koffie zijn op-
wekkende dranken. Wanneer men last
heeft van „zenuwen" en daardoor onder
een zekere spanning leeft, heeft men van-
zelfsprekend geen behoefte aan dranken,
die deze spanning nog vergroten. Maar dat
men thee en koffie drinken in dit geval
slecht zou willen noemen, gaat te ver.

Zonder onderzoek kan ik over uw oog-
aandoening niet oordelen

Ontharingspoeder is af te raden. Het
werkt prikkelend op de in de huid ge-
legen groeiplaats van het haar, waardoor
de later weer opkomende haren dikker
worden en sterker groeien. Electrische ont-
haring is een langdurige en ook kost-
bare geschiedenis. Leest u hierover nog
eens mijn antwoord aan R. M. v. G. te
A. in „Arbeid" van 7 Maart.

J. S. te R. Niet alleen dagelijks, maar
's morgens en 's avonds moeten de trans-
pirerende voeten gewassen worden, daar-
na afgewreven met 2 pet. salicylspiritu-s on
vooral tussen de tenen met salicylpoeder
worden bestrooid. Bovendien moet men
elke dag van kousen wisselen en, als het
mogelijk is, ook van schoenen.

Wanneer aspirine aanleiding geeft tot
hartkloppingen en men toch gaarne üij
hoofdpijn of gevatte koude er gebruik
van maakt, kan men l of 2 aspirinetablet-
ten innemen met een beetje warme melk,
waarin een theelepeltje bicarbonas natri-
cus (zuiveringszout) wordt opgelost. Hart-
kloppingen zullen dan niet meer op-
treden.

E. H te R. Uw puistjes zijn gewone
vetpuistjes; ik zou er maar niet te veel
aan willen doen. Over enige jaren neemt
hun aantal wel af.

H. W. S. te Z. Een varicocfüe of spat-
aderbreuk is een verdikking, die gevormd
wordt door een uitzetting van de aderen
van de zaadstreng. Een dergelijk aan-
doening is een onschuldig bezit, dat boven-
dien de neiging heeft, om uit zichzelf te
verdwijnen. Door de plaats, waar deze
verdikking zich voordoet, maakt men zich
echter toch vaak bezorgd. De gebruikelijke
operaties, die hierbij worden toegepast,
kunnen de kiemklier éérder schade doen,
dan de spataderbreuk zelf.

L. K. te A. Ook al maakt u een tinc-
tuur van duizendblad, dan kan de werking
hiervan een geheel andere zijn dan die
van de thee, die u gewend bent te zetten.
De beste oplossing voor u lijkt mij, nu u
's_ avonds geen gelegenheid meer hebt om
de thee klaar te maken, dat u 's morgens
een kwartiertje eerder opstaat en het dan
doet. Wanneer u-de thee van de bladeren
afschenkt, verandert ze de eerste dagen
niet van samenstelling; ze is koud niet
minder werkzaam dan warm.

K. K. te H. Ai-t. 72 van de Invaliditeits-
wet zegt: „Invalide is hij, die ten gevolge
van ziekte of gebreken buiten staat is oin
met arbeid, die voor zijn krachten en be-
kwaamheid is berekend en die met het oog
op zijn opleiding en vroeger beroep hem ir.
billijkheid kan worden opgedragen, ter
plaatse waar hij arbeid verricht of het
laatst verricht heeft of op een naburige
soortgelijke plaats een derde te verdienen
van hetgeen lichamelijk en geestelijk
gezonde personen, van dezelfde soort en
van soortgelijke opleiding, op zodanige
plaats met arbeid gewoonlijk verdien<::i.

In uw geding betreffende Invaliditeits-
rente bestaat gedurende een maand, nadat
de beslissing werd genomen, beroep. Of
deze termijn voor u nog niet is over-
schreden kan ik uit uw brief niet op-
maken.

Wanneer ü nog beroep zoudt kunnen
instellen, lijkt me de kans gering, dat u
alsnog Invaliditeitsrente zal worden toe-
gewezen.

D. K. te W. Het advies van uw huis-
dokter was uitstekend. Elke goede voeding
behoort, zo mogelijk, een zekere hoeveel-
heid verse groenten te bevatten Dat u
wegens aanleg voor rheumatiek geen kaas
gebruikt, is niet verstandig. Kaas is een
prachtig voedingsmiddel en ik zou u wil-
len raden van de gedistribueerde hoeveel-
heid een volledig gebruik te maken. Dit
bevordert zeker niet het optreden van
rheumatiek. Wanneer u bovendien 'nog uw
portie aardappelen van ^425 grain' op 500

i brengt, zal het hongergevoel wel
tot het verleden behoren.

G. d. E. te A. Laat u toch in ieder geval
de urine van uw vader eens bij den dokter
brengen. Er is kans, dat daarin suiker
zal worden aangetroffen. De dokter komt
hem dan vanzelfsprekend wel bezoeken.

J. G. te R. Een normale tong is altijd
beslagen. Doet u hiertegen dus niets.

L. L R. te 's Gr. Een erosie is een
scherp begrensd plekje op een slijmvlies,
waarvan het alleroppervlakkigste laagje
i; verdwenen. „Erosio" betekend letterlijk:
afknagirig.

S. v. R. te V. Wel is het melksap, dat
uit de stengel van de wolfsmelkplant vloeit
bij het afsnijden vergiftig. Dat er echter
een bruin vlekje in de hals zou ont-
staan, dat niet meer verdwijnt, is uit-
gesloten. In het algemeen moet men.met
het verwijderen van bruine vlekjes in de
huid voorzichtig zijn.

TI. A. te A. Met een flesje „Cuprex" kunt
u platluizen afdoende verwijderen. Dit
niet-giftige middel verdelgt niet alleen de
dieren, maar ook de aanwezige eieren.
Men wrijft de behaarde huid ermee met
de hand in, laat de vloeistof een vol uur
lang inwerken, waarna met warm water
en zeep wordt gewassen. De urine, die na
de behandeling, welke slechts l maal be-
hoeft plaats te vinden, wordt geloosd, ziet
vaak groen, maar dit heeft geen bete-
kenis.

J. L. H. te A. De lijder aan colitis heeft
meer behoefte aan eiwit, aan mineralen en
aan vitamines dan een gezond mens. In
de laatste tijd wint de overtuiging meer
en meer veld, dat een dieet met veel eiwit,
veel vitamines, veel mineralen en weinig
zetmeel en suiker de ziekte gunstig beïn-
vloedt. Een dergelijk dieet zal men vooral
willen doorvoeren in de periodes van tijde-
lijke „genezing" van deze ziekte.

W. A. S. te M. Van de aard van uw
werk hangt af, of het verlies van
l i lid van de rechterduim u recht op
Invaliditeitsrente kan geven. Leest u s.v.p.
mijn antwoord aan K. K. te H.

M. V. te A. Zonder twijfel is voor u, die
9 maanden in een sanatorium hebt door-
gebracht, een zo goed mogelijk samen-
gestelde voeding van groot belang. Gaarne
wil ik u daaromtrent enige aanwijzingen
geven. Kunt u mij echter eerst eens
precies opgeven, wat u gewend bent te
gebruiken, b.v. 's morgens 2 kleine bruine
boterhammen, dun gesmeerd met marga-
rine, l plakje kaas, l beker melk, enz., en
dit liefst gedurende enige dagen.

B. W. te W. Bij tijden kunnen maden
in de endeldarm hinderlijke jeuk veroor-
zaken, die eerst gemakkelijk kan worden
bestreden, wanneer de maden althans voor
een belangrijk gedeelte zijn verwijderd.
Stelt u zich dus maar spoedig onder be-
handeling van uw huisdokter.

J. B. te E. 't Spijt mij dat ik u moet
teleurstellen; zonder onderzoek is het aan-
geven van een oorzaak niet mogelijk.

Gezellige
bijeenkomsten
(Mededeling van „Vreugde en

„Vreugde en Arbeid" organiseert vier
buitengewoon gezellige bijeenkomsten voor
de leden van het N.V.V. en hun huis-
genoten op Zaterdag 29 Maart te Den
Haag in de grote zaal van de Dierentuin,
Benoordenhoutseweg, aanvang 's avonds
7.30 uur; op Zondag 30 Maart te Amster-
dam in Gebouw „Bellevue". Leidsekade,
aanvang 7.30 uur 's avonds; op Maandag
31 Maart eveneens te Amsterdam, ook ge-
bouw „Bellevue", aanvang .'s avonds 7.30
uur; op Dinsdag l April te Utrecht,
Schouwburg Tivoli, Kruisstraat l, aan-
vang 7.30 uur 's avonds.
Gegeven wordt een specialiteiten-pro-
gramma onder leiding van Henri Orvan,
met medewerking van een groot orkest,
kapelmeester John Crawford. Als confé-
.rencier zal optreden John Kloos,

P r o g r a m m a :
1. Openingsmars.
2. Ouverture.
3. Piet Brechts en partners, komische

buitensporigheden.
4. Dan Louis, Instrumentale virtuose.
5. ??? Leberto ??? Tempo-manupulator

en grootmeester in de goochelkunst.
6. Tummers en Angela, geest en humor

aan de vleugel.
7. De 3 Rettichines, Phenomenale dans-

fantasiën.
PAUZE

8. John Kloos.
9. 4 Kentons, groot acrobatic intermezzo.

10. Brook en Rosfield, excentrieken (De
een dwazer dan de ander).'

Dit programma spreekt wel voor zich zelf.
Teneinde de gezelligheid te verhogen, wor-
den de zalen cabaretsgewijze ingericht,
d.w.z. men zit allen aan tafeltjes als een
grote familie.
De toegangsprijs is wederom zo laag
mogelijk gesteld en wel voor georganiseer-
den en hun huisgenoten 60 et. per per-
soon en voor ongeorganiseerden 85 et. per
persoon.
Als bijzonderheid wordt aan de keurig
uitgevoerde toegangskaart, "welke tevens
als programma dient, een coupon be-
vestigd, welke recht geeft op een ^atis
consumptie.
Juist in deze tijd, welke voor vele arbei-
ders en vooral voor vele huisvrouwen zo
moeilijk is, wil „Vreugde en Arbeid" ook
eens een avond organiseren, waarin be-
schaafde lichte kleinkunst wordt geboden.
Orvan en zijn groep (alle Nederlandse
artisten) garanderen ons een avond van
ronde Hollandse gezelligheid, een avond
waarin eens frisch van de lever zal wor-
den gelachen.
Door de bijzondere inrichting van de zaal
zijn met zoveel plaatsen beschikbaar als
gewoonlijk. Wij raden u daarom aan:
voorziet u tijdig van kaarten. Voor de
voorverkoopadressen verwijzen wij naar
de „Vreugde en Arbeid"-agenda elders.

Ontvangen boeken
N. Samson N.V., Uitgever, Alphen aan
den Rijn, zond ons de 5e wijziging op
„De Steungids", door Jac. de Pree,
inhoudende 21 wijzigingsbladen.

Onder het lichte grijze dak der lucht
bloesemt een stille tere dag: het jaar
gaat open, en botten vult onhoorbaar
als een groot werk van innigheid, de lucht.
Over de bomen hangt de last nog maar
als lichte schimmer, en het zoet gerucht
van vogels klinkt verstolen: zo beducht
weert dit ontwake' al wat luid is en zwaar,
't Leeft al doodstil van hope': o kon het zijn
dat in zo zuiv're aandacht en vree, de staat
der mensen overging tot een nieuw licht
als een glans, die glijdt over 't aangezicht
der aarde, tot zij gans verheerlijkt staat:
maar déze groei moet zijn van strijd en pijn.

HENRIETTE ROL AND HOLST.
(Uit: De nieuwe geboort.)
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Drie dammen tegen één

h et zal menig beginnend dammer
vreemd voorkomen, dat een eindspel

van drie dammen tegen één enkele dam
in de meeste gevallen remise is. Te
meer omdat men met drie schijven
tegen één schijf gewoonlijk gemakkelijk
wint. Die ene schijf kan dikwijls „opge*
vangen" worden. Maar de dam kan over
een hele lijn verplaatst worden en is
Biet zo gemakkelijk te vangen.
Toch zijn er wel standen, waarin met
drie dammen tegen één gewonnen kan
•worden Dit is ook het .geval in de
onderstaande stelling, die een leerrijke
\vinst bevat.

Zwart

Wit
Zwart: één dam op 25.
Wit: drie dammen op 37, 41 en 42.

In dit eindspel moet men rekening hou*
den met de regel, dat men maar één
keer over hetzelfde stuk mag slaan. En
dok, dat de stukken pas na de slag van
"set bord mogen worden genomen.
Wit begint met 37—19. Een mooie zet,
want de dam zal later op deze ruit veel
kracht kunnen ontwikkelen. De hele lijn
van 25 naar veld 48 is nu voor zwart
onbegaanbaar. Bijv. op zwart 25—34
volgt wit 42—29 en zwart moet slaan.
Op zwart 34X10 wint wit met 41X5.
Zwart slaat dus met 34X5 en wit speelt
41—46. Zwart moet nu zijn dam afgeven.
Als zwart met 34X46 slaat, volgt een
gelijksoortig verloop. Wit speelt dan
19—5
Zwart kan het nog iets anders spelen,
bijv. 25-—48, maar dan maakt wit een
„tijdzet" door 19—10 te spelen. Zwart
verliest op de aangegeven manier.
Nu we dit gezien hebben, blijkt, dat er
voor zwart (na 37—19 van wit) maar
twee zetten overblijven, n.l. 25—9 en
25—3. In beide gevallen volgt wit het»
zelfde systeem van winnen. Wij behoe*
ven dus alleen maar de gevolgen van
de zet 25—3 te behandelen. (Op zwart
25—9 speelt wit 41—36. Het komt er op
aan steeds een dam in een hoekveld te
zetten tegenover de zwarte dam en het
slot komt op dezelfde wijze, als we na
de zet 25—3 van zwart aangeven. Maar
soms in een andere hoek van het bord.
Wij raden dus beginnelingen aan om
deze winst eens verder uit te werken.)
In de diagramstelling wordt dus ge»
speeld:

Wit Zwart
1. 37—19 25—3
2. 42—26 3—20

Op zwart 3—25 speelt wit 26—3, zwart
25—39. wit 19—30, zwart 39X25, wit
41—14 met-'winst.
Op zwart 3—9 speelt wit 41—36 en de
twee zetten van zwart kunnen niet hel*
pen, want op zwart 9—4 volgt wit 19—
13 en op zwart 9—20 volgt wit 36—9,
zwart 20X3 en wit 19—8.
Hiet ziet men, hoe sterk het was van
•wit om bij de eerste zet de dam op veld
19 te zetten!
We gaan nu verder met:

3. 41—47
Wit past steeds maar hetzelfde systeem
toe Op zwart 20—25 volgt wit 26—48
en men ziet nu de winst. Op zwart
20—9 volgt wit 41—36 en zwart kan
niet 9—20 spelen, want dan volgt wit
36—9 met winst.
Het gaat er dus alleen maar om, het
tysteem van spelen te begrijpen, dat wit
moet volgen en dat op een eenvoudige
manier id aangegeven. Een enkele maal

moet een „tempo" gewonnen worden.
U weet wel: zu spelen, dat de tegen*
stander aan de zet is, op een ogenblik,
dat hem niet gelegen komt. Zoals ook zo
goed uitkwam in de rubriek van 7 Febr.

Op/ossingen
K l a s s e A .

No. 7. (Van C. G. Verdoet.)
Wit lokt een foutzet uit door 38—33 te
spelen. Als zwart dan dam neemt, ver»
liest hij als volgt:
38—33 (25—30), 34X5 (13—19), 5X23
(18X47), 39—33 (47X45), 28—22 (17X28),
32X23 (45X18), 27—21 (16X27), 31X2.
De stelling is zeer goed en doet aan een
partij denken.
No. 8.
Wit begint met 26—21 en zwart zal
minstens een schijf verliezen. Wit dreigt
21—17 te spelen. Op zwart 23—29 kan
wit met 35—30 een schijf winnen. Beter
is nog: wit 21—17 (11X22), 27X18 (13X
22), 35—30 (24X35), 33X4.
Het enige voor zwart zou dus 13—18
zijn. Maar dan volgt er:
33—29 (24X42), 43—38 (42X33), 39X28
(23X32), 27X38 (16X27), 31X15 (14—19),
25—20 (19—23), 35—30 met snelle winst
voor wit, omdat hij 30—25 en 20—14 kan
spelen.

K l a s s e B.
No. 7.
31—27 (22X31), 42—37 (31X42), 34—30
(25X34), 43—39 (34X43), 32—27 (21X
32), 28X39 (19X28), 33X13.
Enkele zetten zijn verwisselbaar. Men
kan ook met 34—30 beginnen. Voor een
vraagstuk is dit niet zo mooi, maar het
is een voorbeeld om slagen te leren
kennen. Natuurlijk is een oplossing, die
een andere volgorde van zetten aan*
geeft, ook goed. Als wit maar wint.
No. 8.
36—31 (17—22). De beste zet voor zwart,
want op zwart 17—21 en wit 46—41 is
het bij de volgende zet afgelopen. Ver*
der: 31—27 (22X31), 46—41 met -winst
op „tijd".
De cijfers tussen haakjes zijn de zetten
van zwart.

Onze wedstrijd
En hier dan de nummers 15 en 16, waar»
mee onze eerste oplosserswedstrijd wordt
besloten. De volgende week begint een
nieuwe wedstrijd, nu een, die telkens
over één week loopt. Dit laatste als
proef om te zien, wat nu eigenlijk het
meest in de smaak valt. Voor nieuwe
lezers is het natuurlijk pleizieriger om
met een pas beginnende wedstrijd aan
te vangen. Maar het grote aantal oplos»
singen, dat wij zowel in klasse A als B
hebben ontvangen, toont voldoende, dat
onze lezers ook voor een achtweekse
wedstrijd niet vervaard zijn!
Natuurlijk zullen we van de uitslag van
de lopende wedstrijd niets kunnen zeg*
gen, vóórdat de oplossingstermijn voor
de nummers 15 en 16 is verstreken. Op
verzoek van vele oplossers is de termijn
ruim gesteld, zodat men, wat de uitslag
betreft, nog even geduld zal moeten
hebben.
De nummers 15 en 16 zullen de oplos*
sers in de A*klasse nog al meevallen.
Voor hen bevatten de vraagstukken in
de rubriek van 7 Maart de grootste
moeilijkheden.
De B*klassers zullen vreemd opkijken.
Want lijkt vraagstuk 15 niet erg op
vraagstuk 12? Ja, in vraagstuk 12 stond
een witte schijf op veld 30 en nu is die
schijf opeens een dam geworden! Dit is
niet toevallig gekomen. We hebben wil»
len laten zien, wat een groot verschil
dat in de oplossing van een vraagstuk
kan geven. Vraagstuk 15 is veel moei*
lijker op te lossen dan nummer 12.
De nummers 15 en 16 in de B*klasse
zijn de laatste loodjes, die wel het
zwaarst zullen wegen. U denkt er wel
aan, dat alle verdedigingen van zwart
moeten worden aangegeven? En natuur*
lijk, wat wit daarop speelt. Uit deze
vraagstukken valt veel te leren, zodat
de voldoening van een gevonden oplos*
sing tegen de moeite opweegt. En als
het niet l u k t . . . . , wel dan ligt er in de
volgende wedstrijd een nieuwe kans!

Oplossingen worden ingewacht tot uiter»
lijk 8 April. Adresseren: Redactie Week*
blad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.
Op de omslag of briefkaart duidelijk
„Damrubriek" vermelden.

Inzendingstermijn
Met de vraagstukken in deze rubriek
sluit onze eerste wedstrijd, waarna een
nieuwe dadelijk met de volgende rubriek
aanvangt.
Het is dus noodzakelijk, dat oplossin=
gen ook uiterlijk op 8 April in ons bezit
zijn. Onmiddellijk hierna beginnen we
de „balans" op te maken. De ruime
termijn voor het inzenden van oplossin*
gen is zó gesteld, dat alle bezwaren, die
aan een postbestelling verbonden kun»
nen zijn, geheel wegvallen.

K l a s s e A.
No. 15.

Zwart

Wit
Zwart: 8 schijven op 6, 8, 9, 10, 13, 16,
18 en 19.
Wit: 8 schijven op 22, 25, 26, 28, 29, 38,
39 en 40.
Wit begint en wint.

No. 16.
Zwart

Wit
Zwart: 10 schijven op 6, 7, 9, 12, 13,
19, 20, 23 en 25.
Wit: 10 schijven op 16, 21, 22, 27,
32, 33, 35, 37 en 40.
Wit begint en wint.

K l a s s e B.
No. 15.

Zwart

'5
8

18,

28,

Wit
Zwart: schijf op 24. Dam op 47.
Wit: drie dammen op 4, 19 en 30.

Wit begint en wint tegen de sterkste
verdediging van zwart in.

No. 16. -
Zwart

Wit

Zwart: drie schijven op 14, 26 en 38.
Wit: drie schijven op 8, 18 en 47.

Wit begint en wint. Ook hier „varian*
ten" aangeven!

Vrijmoedig antwoord
De innerlijke zekerheid geeft aan den
mens, die weet iets te zijn en die het
aan bewijzen in dit opzicht niet heeft
laten ontbreken, soms de vrijmoedigheid
het tegen koningen op te nemen.
Bekend is in de annalen der geschie'
denis, dat koning Frederik. II' zijn Han*
noversen lijfarts Zimmermann eens }nt'
ving met de woorden: „En, waarde
vriend, heb je al veel mensen naar de
andere wereld geholpen?"
„Niet zoveüel en niet met zoveel roem
als uwe majesteit", moet Zimmermann
daarop geantwoord hebben.
Minder ver in het verleden liggen de
belevenissen van de vermaarde Italiaanse
actrice Eleonora Duse, die het ruim vol'
doende vond, wanneer zij zich op de
planken geheel aan haar kunst gaf en
die er allerminst op gesteld was, ook
tussen de bedrijven van een stuk nog te
moeten „spelen". Toch deed de nood»
zaak daartoe zich nog al eens voor.
Want wanneer gekroonde hoofden haar
voorstellingen bijwoonden, verwachtten
die, dat zij in de pauze haar opwachting
zou komen maken in de koninklijke
loge.
Eleonora Duse, die hardnekkig alle jour'
nalisten weerde, voelde er niet voor,
nieuwsgierige koningen anders te be*
jegenen dan onbescheiden kranten*
mensen. Toen zij op een Europese tour*
nee in de Brusselse schouwburg optrad,
was in de stampvolle zaal ook Louise
van België tegenwoordig, — de dochter
van Leopold II, die met prins Philip van
SaksensKoburg huwde, maar in 1906
weer van hem gescheiden werd.
Prinses Louise zond een boodschap naaf
de kleedkamer van Eleonora Duse, dat
zij de actrice in haar loge verwachtte
om haar met haar prachtige spel te
complimenteren. 'Maar de toneelspeelster
weigerde te verschijnen. Aan den wan*
hopigen impresario bleef niets anders
over dan in persoon die weigering aan
prinses te gaan mededelen.
„U zegt, dat mevrouw Duse niet kan
komen?", vroeg de teleurgestelde dochter
van den koning van België. „Het zij zo-
Brengt u haar dan mijn verering over
en voeg er aan toe, dat zij werkelijk
gerust zelf had kunnen komen. Al heeft
mijn vader zich ook naam gemaakt door
de Congo: ik eet artisten niet op."
Hans Joachim von Zieten, de legenda'
rische huzaren»officier van Frederik den
Groten, heeft op zijn manier menige
botsing met koningen gehad. Hij was
het type van den ijzervreter en zag er
niet tegen op, zijn oordeel op ongewone
wijze kenbaar te maken. Bijzonder prik*
kelde het hem, dat Frederik de Grote
op een dag aan al zijn generaals schrif»
telijk een strategisch probleem te beant*
woorden gaf, om hun inzichten onderling
te toetsen. Dat was in de ogen van Von
Zieten onduldbare bureaucratie. Vechten
deed hij daarbuiten met zijn troepen,
maar niet op papier.

„Ik ben huzaar, potseldrement,
Geen klerk of eerstejaarsstudent!"

Zó moet hij bij die gelegenheid hebben
gerijmd. Hij greep een ganzenveer, smeet
er vijf inktkladden mee op een vel
papier en liet dat bij den koning
brengen.

Mededeling van het N W
10e Verantwoording Stichting „Winterhu'P

Nederland" van 7-3-'41 t/m 14-3-'41
Totaal der 9e Verantwoording ƒ21.130.71
Bezoldigden Ned. Ver. va,n
Gezagvoerders en Stuurlieden
ter Koopvaardij
Alg. Ned. Diamantbew.bond ...
Vereniging van Scheepswerjc-
tuigkundigen
Idem Bezoldigden
Afd. Amsterdam Alg. Ned.
Bond van Meubelmakers
Idem Bezoldigden afd. R'dam
Idem Bezoldigden afd. A'dam
H. A. W. te A
P. M. B. te A
Bezoldigden Ned1. Ver. van
Fabrieksarbeiders (sters)
Bezoldigden Ned. Bond van'
Arbeiders in het Landbouw-,
Tuinbouw- en Zuivelbedrijf ...
Afd. Nijmegen Ned. Schilders-
gezellenbond
Alg. Ned. Mijnwerkersbond ...
Idem Bezoldigden
Bezoldigden Centrale Bond
van Ned. Post-, Telegraaf- en
Telefoonpersoneel
Ned. Ver. van Spoor-en Tram-
wegpersoneel
Idem Bezoldigden
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W aarde lezer, Maart heet nie.t voor
niets Lentemaand. Als het in

Februari een dag zacht is (al kan ik me
van de afgelopen maand Februari niet
één zachte dag herinneren), heb je nog
het gevoel, dat het een buitenkansje is
tijdens de winterperiode. Maar Maart is
van nature zacht; dan kan het nog wat
sneeuwen en stormen en guur zijn, maar
je ruikt in ieder geval het voorjaar.
Misschien merken de mensen dat minder
goed op dan wij, aardappels, die uit de
aard der zaak dicht bij de natuur staan.
Ik meen tenminste, dat dat zo de geijkte
term bij de mensen is, al begrijp ik niet,
dat de mens. die toch ook een levend
wezen is, minder met de natuur te
maken zou hebben dan ik. Doch laat ik
niet filosofisch worden, dat past mij
niet. Maar om op dat lente»achtige van
Maart terug te komen, — als vogels zo
maar voor hun plezier in de kale takken
gaan zitten zingen en als er katten mid»
den in de nacht staartzwaaiend en kaak»
blazend elkaar krijsend beminnen, dan
kan men er zeker van zijn, dat de lente
voelbaar is. Ook ik, aardappel, voel dat
voorjaar naderen. Mijn spruiten ontwik*
kelen zich steeds forser en zij kriebelen
gewoon van verlangen om zich in de
grond te boren. U herinnert zich mis»

schien nog, dat ik een paar weken ge»
leden al zo'n kietelig gevoel over me
had, maar nu ben ik als het ware tot
tranen toe geroerd in het diepst van
mijn aardappelziel. En dat is heus niet
alleen van die vogeltjes, waarover ik
het zoeven had. Hoewel, dat moet ge»
zegd worden, die vogels een ware weelde
zijn op de volkstuin.
Ik moet bekennen, dat ik nooit eerder
op een volkstuin ben geweest, want al
was ik dan afkomstig van een goede
aardappelfamilie, bereisd mocht ik me»
zelf niet noemen. Iemand, die de volks»
tuin kent, zal dan ook begrijpen, dat
het hier voor mij een openbaring was.

Al die rijen keurige tuinhuisjes, alle
tuinen omgeven met hagen, haast iedere
tuin voorzien van een aantal vrucht»
bomen en in iedere tuin vindt men de
liefhebberijen van den bewerker terug.
Er zijn er die alles keurig rechthoekig
aanleggen, anderen houden weer van
ronde perkjes en slingerende paadjes.
Die eerste tuinder zoekt alles in stijl en
strakheid, de andere is romantisch en
probeert, of hij op zijn 300 vierkante
meter nog een dwaaltuin kan maken. Er
zijn er ook met rotspartijen; die mensen
hebben de illusie Zwitserland na te
bootsen, heb ik horen zeggen. Wat dat
voor een land is weet ik niet, maar er

BOOMPUZZLE
Hef groeiende woord

Op de stam en elk der takken, van
deze puzzleboom, die zich steeds in

twee nieuwe takken splitsen, moeten
woorden van één lettergreep worden
geplaatst. De stam en elk tak vormt
met elke der twee zijtakken steeds één
woord dus van twee lettergrepen. Deze
woorden moeten beantwoorden aan de
volgende omschrijvingen:
1 en 2 beslissing
2 en 3 balk ter afsluiting van een weg
3 en 4 vrucht van een boom
4 en 5 appel» of perenboom
4 en 6 met rijke oogst
3 en 7 deel van een boom
7 en 8 vast bezoeker van een koffie»

huis
7 en 9 boon, die als een struikje

groeit
2 en 10 toestel, waardoor een uurwerk

slaat
10 en 11 uur, dat voor arbeid bestemd is
11 en 12 klok
12 en 13 arbeider
12 en 14 werkvrouw

11 en 15 vergoeding voor werk per uur
10 en 16 dag in de week
16 en 17 krant
17 en 18 uitgeslagen goud
18 en 19 aquariumvis
18 en 20 geelachtige kleur
17 en 21 weke deel van een blad
21 en 22 verkoper van levensmiddelen
21 en 23 verkoopster van levens»

middelen
16 en 24 loon, dat per dag gerekend

wordt
24 en 28 handel in geldswaardig papier
28 en 29 dag, dat er markt gehouden

wordt
29 en 30 licht van de zon
29 en 31 werk, dat op één dag verricht

moet worden
28 en 32 open ruimte in een stad
24 en 25 bewaarplaats voor geld
25 en 26 linnengoed
25 en 27 klein boekje

l en 33 poort of deur
33 en 34 deur, die in de gang uitkomt
34 en 35 stijl
35 en 36 gestalte
35 en 37 ouderwets vervoermiddel
34 en 38 sluitijzer van een deur
38 en 39 louter
38 en 40 bevestigingsmiddel
33 en 41 groot uurwerk

41 en 42 het slaan van de klok
42 en 43 hebben sommige dieren
43 en 44 verzorger van het gebit
43 en 45 kamwiel
42 en 46 oorlogsschip
41 en 47 deel van een appel
47 en 48 naar huis
48 en 49 tref
49 en 50 dal
49 en 51 parachute
48 en 52 het aanvoeren
52 en 53 koetsier
52 en 54 kar, wagen
47 en 55 kolen voor de huiselijke haard
55 en 56 gemeentedienst
56 en 57 opnieuw
57 en 58 grootte
57 en 59 kaft
56 en 60 omgebogen ijzer
55 en 61 kolen, turf enz.
61 en 62 kledingstuk
61 en 63 opgejaagde massa stof

Oplossingen van onderstaande puzzle
worden ingewacht tot uiterlijk 3 April.
Adresseren: Redactie weekbl. „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam. Op de omslag
duidelijk: „Puzzle nummer II" ver»
melden.
Als steeds worden weer enige fraaie
boekprijzen beschikbaar gesteld.

moeten veel stenen zijn en dat kan dus
volgens mij niet veel bijzonders zijn. Er
zijn er ook, die een tuinhuisje bouwen
met torentjes. Die zetten op hun gras»
veldje een stenen kabouter neer en bou»
wen een boogbrug over een vijvertje van
een vierkante meter oppervlakte. Dat
moeten de mensen zijn, die terugver»
langen naar de sprookjes uit hun kin*
dertijd. Zo'n volkstuincomplex is dus
wel leerzaam voor een ,,pieper»van»
buten", zoals ik.
Maar als ik niet anders had geleerd, dan
de liefhebberijen van de mensen, dan
zou ik mijn goede afkomst verloochenen.
Ik heb nog heel wat anders gehoord.
Op de boerderijen waar ik geweest ben,
had ik al horen klagen, dat er dit jaar
zo weinig kunstmest was en dat de
goede pootaardappelen schaars waren.
„Nu", dacht ik, toen ik hier pas op de
tuin was, „dan zullen al die mensen met
hun kleine hoekjes grond wel niet veel
krijgen." Want het gaat toch gewoonlijk
zo: waar het schaars is, komen de
kleintjes het eerst op de koffie. Maar
daarin had ik me verkeken, want die
volkstuinders kopen niet ieder hun eigen
voorraadje, het bestuur slaat voor allen
gezamenlijk in; zaaigoed, pootgoed,
kunstmest en wat er maar verder nodig
is. Al die tuinders bij elkaar gebruiken
natuurlijk heel wat en krijgen het op
die manier zonder veel moeite en veel
goedkoper. Wat dat te betekenen heeft
voor arbeiders, hoef ik zeker in dit blad
niet te vertellen. En zo zie je weer eens
te meer, dat de macht van den arbeider
alleen bestaat in een goede organisatie.
Dat geldt niet alleen voor zijn vak, maar
ook voor zijn liefhebberij.
Aan de andere kant vraag ik me af, of
zo'n volkstuin alleen maar liefhebberij
is. Zeker, de arbeider heeft er zijn tijd»
verdrijf en zijn plekje buiten, waar hij
zomers met zijn gezin kampeert, hij
heeft er zijn pleziertuin, waar bloemen
en fruit vandaan komen, maar hij teelt
er ook groenten en aardappels en dat
zijn in deze tijd geen dingen om te ver»
smaden.
Nu ben ik toch zo aan het filosoferen
geraakt, dat ik bijna vergeten zou het
belangrijkste van deze week te vertellen.
Ik was immers vorige week door mijn
nieuwen eigenaar neergelegd in een bakje
met poters. Eerst had ik zo aan mijn
buren geen aandacht geschonken, ik
moest nog wat bekomen van mijn
emoties; maar na een dag of wat begon
ik eens om me heen te kijken. En ik
knoopte een praatje aan met mijn naas>
ten buurman. Ik vroeg waar hij vandaan
was en toen deed ik een ontdekking, die
me bijna uit de bak deed springen van
opwinding en plezier. Laten nu die
poters afkomstig zijn van dezelfde boer»
derij als waarvan ik vandaan ben! Naast
de akker, waar ik opgegroeid ben, lag
een stuk, dat geteeld was voor plant»
goed en op dat stuk waren mijn nieuwe
makkers gewassen. Van dezelfde soort,
van dezelfde familie als ik. Op dezelfde
grond geboren en getogen, wat kon ik
nog meer wensen en nu waren we weet
verenigd tot een zelfde lot. En nu ik de
zaken hier op de volkstuin zo'n beetje
aangekeken heb, ben ik er blij om, dat
ik hier mijn volwassen leven zal gaan
beginnen.

BLAUWE VAN ZEELAND.

Oplossing Puzzle No. 8
De oplossing van het letteromzet»
raadsel, verschenen in „Arbeid"
van 28 Februari, is als volgt:
De gevraagde woorden zijn:
adelborst, accordeon, Nederland,
zeestrand, idealisme, enveloppe,
niemendal, directeur, ondergang,
eigenares, toevallig, grenadier,
enkelvoud, dilettant, eksteroog,
nauwgezet, kruispunt, erfgenaam,
niettemin. •
Het spreekwoord luidt: Aanzien
doet gedenken.
Toegekend zijn drie boekprijzen
en wel aan: A. van 't Hoen,
Broersveld 99, Schiedam; D. de
Vries, Ploegstraat 123, Amster*
dam (O.); P. Kramer, Oosterha»
ven 16, Medemblik.
De prijswinnaars kunnen een
keuze doen uit een boekenlijstje,
dat hun zal worden toegezonden.



VREUGDE EN ARBEID

TONEELVOORSTELLINGEN
Programma: Een blijspel uit het volksleven „Niet voor de Poes......!" te spelen door
„De Voortrekkers", medespelenden: Minny Erfmann, Mien v. d. Lugt Melsert,
Adri Dozy, Ko van Sprinkhuyzen, Piet Rienks, Lou van Dommelen, Karel Baars,
Henri Menning, Spelleiding. Adriaan van Hees.
De toegangsprijs voor onderstaande voorstellingen is ƒ 0.36 per persoon, alle rechten
inbegrepen.

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.
DORDRECHT. Zaterdag 29 Maart, zaal „Kunstmin", aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Dordrechtse Bestuurdersbond, Toulonselaan 41; Alg. Ned. Metaal-
bewerkersbond, Singel 115; Centrale Bond van Transportarbeiders, Wijnstraat63;
Ned. Ver van Fabrieksarbeiders, Nic. Beetsstraat 9 rd.; „Mercurius", Willem-
straat 10; Ned. Ver. v. Fabrieksarbeiders, Pr. Hendrikstraat 8; Zwijndrecht;
Alg. Ned. Bouwarbeidersbond. Dubbelstraat 7, Dubbeldam en 's avonds aan de
zaal. Toegangsprijs ƒ 0.36 plus ƒ 0.10 vestiaire.
DELFT. Zondag 30 Maart, Stads Doelen, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop bij: de bestuursleden van de Bestuurdersbond; bij de secr. der aan-
gesloten organisaties; gebouw „Ons Huis", Oude Delft 201 en 's avonds aan
de zaal.
BARENDRECHT: Maandag 31 Maart, „Van ouds het Raadhuis", aanvang 7.30
uur n.m.
Kaartverkoop: P. Sneep, Gebroken Meeldijk 109; M. v. d. Ree, Bakkersdijk 21;
J. de Neef, Ziederwijkschedijk 174; M. Nouwen, Voordijk 172; P. Drinkwaard,
Dorpstraat 172, C. Snoek, Julianastraa* l, Heerjansdam; J. v. Gurp en 's avonds
aan de zaal.
GOUDA Dinsdag l April, „Kunstmin", aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: „Ons Huis", Turf markt; A. de Groot, Pretoriaplein 62; J. J. Kolen-
brander, Reigerstraat 72, en 's avonds aan de zaal.

SPECIALITEITEN-VOORSTELLINGEN
Een specialiteiten-programma onder leiding van Rodi Roeiers, o.a. sullen optreden:
Durbino, phenomenale evenwichtskunstenaar; De 2 Pico's, radio-accordeonisten;
Gez. Violetta, dans-fantasieën; Idor?? het verbluffende raadsel; Paul en Dolly,
komische kunstwiëlrijders; Allan, de exentrieke clown-gymnast; Joan Treumann-
trio, salon-acrobaten en een orkest onder leiding van W. H. v. Eijk.

VEENDAM. Zaterdag 22 Maart, „Parkzicht", aanvang 7.30 Uur n.m.
Kaarten a 35 en 50 cent verkrijgbaar bij: Bestuurdersbond Veendam, Leliestraat
56, Veendam; A. Lukkien, Westerdiep C. 181, Wildervank; R. van Dijk, Prinsen-
pad, Muntendam.
HAARLEM. Zondag 23 Maart, Concertgebouw, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaarten a 50 en 75 cent verkrijgbaar bij: Handels- en Kantoorbedienden, Brou-
werskade 49; Metaalbewerkers, Frans Halsstraat 13; Bouwarbeiders, Gaelstraat 2;
Transportarbeiders, Turfmarkt 12; Arbeiderspers, Kruisstraat 17; H.B.B., Alexan-
derstraat 3. Dagelijks van 10—4 uur en 's avonds aan de zaal
ARNHEM. Maandag 24 Maart, Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaarten a 50 en 75 cent verkrijgbaar bij: Arnhemse Bestuurdersbond, Beukenlaan
96; Gebouw „De Opbouw", Velperweg 13 en 's avonds aan de zaal.
NIJMEGEN. Dinsdag 25 Maart Kleine zaal „De Vereniging", aanvang 7.30 uur n.m.
Kaarten a 50 en 75 cent verkrijgbaar bij: A. v. d. Stel, Postweg 55; G. H. Chris-
tiaans, Jacob Catestiaat 36; J. Ort, Richard Hollstraat 4; P. Kalkman, Jozef
Israëlstraat 71; J. Gustenhoven, Parkweg 108; Th. Holl, Pastoor Zeegersstraat 46;
K. de Jong, v. d. Havenstraat 80; O. Nuttig, O. Stadsgracht 2; C. W. Wolfen-
sperger. Kol, Beijnenstraat 24; J. Zijlmans. Hatertse Veldweg 474; W. Langendoen.
Wagenaarstraat 37; A. J. L. Assink, Gorisstraat 63; A. Ebbers, v. Roozendaelstraat
48; D. J. Noore, Kloosterstraat 29; 3. Claassen, Groesb.dw.weg 297; W. A. van
Yperen. Thijmstraat 97; M. Rengers, 2e Volksbelang 17a; G. Kuilman, Accacia-
straat 63; J. Teelen, Oude Koningstraat 7; Huitema, Thijmstraat 26; J. Meijer,
Gorisstraat 68; „Eigen Gebouw", Berg en Dalscheweg 38 en 's avonds aan de zaal.

Een specialiteiten-programma onder leiding van Henri Orvan, met medewerking
van een groot orkest, kapelmeester John Crawford; conférencier John Kloos;
optreden van Piet Brechts en partners, komische buitensporigheden; Dan Louis,
instrumentale virtuose; Liberto???; Tempo-manupulator en grootmeester der
goochelkunst; Tummers en Angela, humor aan de vleugel; de 3 Rettichines,
Vhenomenale dansfantasieën; 4 Kentons, c/r. acrobatie intermezzo; Brook en
Rosfield, excentrieken.
DEN HAAG. Zaterdag 29 Maart, Dierentuin, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaarten a ƒ 0.60 en ƒ 0.75 verkrijgbaar bij: Hiervoor verwijzen wij naar de adres-

.sen vermeld voor de Zondagochtendbijeenkomst van 30 Maart.
AMSTERDAM. Zondag 30 Maart, concertzaal Bellevue, ingang Marnixstraat aan-
vang 8.00 uur n.m.
Kaarten a ƒ 0.60 en ƒ 0.85 resp. voor georganiseerden en ongeorganiseerden ver-
krijgbaar bij: Hiervoor verwijzen wij naar de adressen vermeld voor de Zondag-
ochtendbijeenkomst in het City Theater van 23 Maart.

— Maandag 31 Maart, grote zaal Bellevue, ingang Leidsekade, aanvang 8 uur n.m.
Kaarten a ƒ 0.60 en ƒ 0.85 resp. voor georganiseerden en ongeorganiseerden ver-
krijgbaar bij: Hiervoor verwijzen wij naar de adressen vermeld voor de Zondag-
ochtendbijeenkomst in het City Theater van 23 Maart.
UTRECHT. Dinsdag l April, Tivoli, aanvang 8 uur n.m.
Kaarten a ƒ 0.60 en ƒ 0.85 verkrijgbaar bij: Utrechtse Bestuurdersbond, Oude
Gracht 245, ingang Springweg: Boekhandel Arbeiderspers; Spoor en Tram, Oude
Gracht 245; Overheidspersoneel, Domplein 22; Techn. en Opzienth. pers, Malie-
baan 41; Hand- en Kantoorbed. Bond, Joh. de Wittstraat 9; Bouwarbeidersbond,
Geertekerkhof 14; Transportarb. Bond, Weerdsingel 57 (W.Z.); Metaalbewerkers
bond, Hagelstraat 32; Fabrieksarb.bond, Springweg 102; Sigarenmakersbond,
Ambachtstraat 2; Sig. mag. Pallieter, Beethovenplein 1; Steenweg 21; Nachtegaal-
straat 56; Sig. mag. Donkers, Gansstraat 3b. en 's avonds aan de zaal.

FILMVOORSTELLINGEN
De toegangsprijs bedraagt f0.25 voor georganiseerden en f 0.35 voor ongeorgani-
seerden, alle rechten inbegrepen.
Programma: Hoofdfilm „De School des Levens", met Kathe von Nagy, Theo
Lingen en Hans Moser.
AMMERSTOL. Zaterdag 22 Maart, café „Het Gebouw Lekdijk", aanvang 7.30
uur n.m.
Kaartverkoop: L. A. Ijzerman, Achterweg 113, bij den zaalhouder 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.
ZEVENHUIZEN. Zondag 23 Maart, Hotel Vos, aanvang 10.30 uur v.m.
Kaartverkoop: Adr. v. d. Hoek, Zevenhuizen: L. Hokke, Bleiswijk; Jac. de Knegt,
Moercapelle; Hotel Vos, Zevenhuizen en 's morgens aan de zaal.
DE RIJP. Zondag 30 Maart, zaal „Het Rijper Wapen", aanvang 7.30 uur. n.m.
Tevens wordt 's middags om 3.30 uur een uitstekend verzorgd kinderprogramma
gegeven.
Toegangsprijs voor kinderen ƒ 0.15, voor begeleiders ƒ 0.25.

Kaartverkoop: D. Tol, Oosteinde 127, de Rijp; B. Lageweg, Driehuizen, Gr. Scher-
mer; J. Ton, Zuideinde 161, Schermerhorn; J. Dubbeld, Stompetoren en 's avonds
aan de zaal.
Programma: Hoofdfilm: „Koning en Kruier".
GOUDSWAARD. Zaterdag 22 Maart, zaal „De Boks", aanvang 8 uur n.m.
Kaarten a ƒ 0.20 en ƒ0.30, verkrijgbaar bij: A. Visser, Achterweg 58, en 's avonds
aan de zaal.
MOORDRECHT. Zondag 23 Maart, Café Posthuis, aanvang 7.30 uur n.m.
Tevens wordt 's middags een uitstekend verzorgd kinderprogramma gegeven
om 3 uur.
Kaarten a ƒ 0.20 en ƒ 0.30 voor de avondvoorstelling en ƒ 0.10 (kinderen) en ƒ 0.20
(begeleiders) voor de kindervoorstelling verkrijgbaar bij: B. van Gent, H. Frede-
rnks, Moordrecht; J. Vleggeert, Gouderak en 's avonds aan de zaal.

ZONDAGOCHTEND-BIJEENKOMSTEN
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". Inleidend orgelspel door Piet v. Egmond.
Toegangsprijs bedraagt ƒ 0.35 per persoon, alle rechten inbegrepen.
Kaarten verkrijgbaar voor leden van het N.V.V. en huisgenoten op vertoon van
bondsboekje bij: Amsterdamse Bestuurderstaond, Frederiksplein 14; Ambtenaars-
bond, Sarphatistraat 92; Bouwarbeidersbond, De Kempenaerstraat 51; Diamant-
bewerkersbond, Plantage Franselaan 9; Fabrieksarbeidersbond, Haarlemmer Houfc-
tuinen 10; Handels- en Kantoorbediendenbond, P. C. Hooftstraat, 179; Bond van
Hotelpersoneel, Stadhouderskade 126; Metaalbewerkersbond, 2e Jan van der
Heijdenstraat 101; Meubelmakersbond, Da Costakade 69; Bond van Overheids-
personeel, Stadhouderskade 126; Transportarbeidersbond, Stadhouderskade 139;
Typo- en Lithograf enbond, Leliegracht 47; Bond in de Voedingsbedrij ven, Sarphati-
kade 21; Bond in de Kledingindustrie, Reguliersgracht 80; Schildersgezellenbond,
Falckstraat 10; aan het kantoor van „Vreugde en Arbeid", Amstel 224—226.
DEN HAAG. Zondag 30 Maart, Odeon Theater, aanvang 10.30 uur. v.m.
Optreden van Anton Verheyen in zijn voordracht van Peter Krasnow „Van den
dubbelen adelaar naar het rods vaandel", met stemmige muzikale inleiding.
Toegangsprijs ƒ0.35 per persoon, alle rechten inbegrepen.
Kaarten verkrijgbaar voor leden van het N.V.V. en huisgenoten op vertoon van
bondsboekje bij: Buffet Volksgebouw en kantoor N.V.V. District Den Haag, Dr.
Kuiperstraat 10; Handels- en Kantoorbediendenbond, Prinsegracht 33; Metaal-
bewerkersbond, Prinsegracht 72; Ned. Toonkunstenaarsbond, J. P. Coenstraat 22
en 's morgens aan de zaal.
ROTTERDAM. Zondag 30 Maart, Gebouw „Odeon", aanvang 10.30 uur v.m.
Hoofdfilm: „Hoera ik ben papa" met Heinz Rühmann.
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; bij de
secretariaten der aangesloten organisaties; Gebouw N.V.V., 's Gravendijkwal 95
en 's morgens aan de zaal.
AMERSFOORT. Zondag 30 Maart, City Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Hoofdfilm: .Hoera ik ben papa", met Heinz Rühmann. Bijprogramma: „De dans
der kleuren", „De Vliegende Hollander" en „Licht" (culturele film).
Toegangsprijs ƒ0.25 per persoon, alle rechten inbegrepen.
Kaartverkoop: J. W. Polder, Oude Soesterweg 21; H. Kroon, Utrechtseweg 65b;
H. G. Huslage, Zonnebloemstraat 8; H. Fremouw, Soesterweg 142; S. v. d. Veen.
Ampèrestraat 18; C. H. Cornelissen, Methorststraat 27; Het Volksgebouw,
Snouckaertlaan 11; bij de secretariaten der aangesloten organisaties en 's morgens
aan de zaal.

Wanneer U met de fiets er op uit
trekt om de schoonheid van ons
land op te zoeken, maak dan
geen haast! Er kan U ook in
het donker niets gebeuren met
Uw mooie, en in ieder opzicht
betrouwbare BOSCH fietslamp.
'n Flinke stroomreserve voor het achter-
lampje - stabiele constructie - weer-
bestendig - lange levensduur.

Verkrijgbaar bij den bona-
fide rijwielhandel.

let op het merk ROJODYN.

DE MOOIE FIETSLAMP
U.v. VYILLEM VAN RIJN, HAARLEMMERWEG 475, AMSTERDAM-W., TEL. 86211 (< LIJNEN)
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100.00(Ko 18292

50.000 NO 12955
*30.000 NO. i0417

25.000 NO. 1420
25000 NO. 14160
25.000 NO. 20112
20.000 NO. 14016.
20.000 NO. 19249
15.000 NO. 2198
10.000 NO 244

f 5 Prijzen van f 5000.—: NOS.
1780 3046 5907 14025 16631
» 5 Prijzen van f 2000.—: NOS.
870 5531 6435 13244 17642
II Prijzen van f 1500.—: NOS.
1024 2045 5223 5295 8332
11209 13180 15200 16768 18977
19106
75 Prijzen van f 1000.—: NOS.
384 560 941 1169 2302
2408 2450 2824 3133 3147
3242 3249 3523 3586 3629
3848 3950 3975 4056 4431
5183 5203 5494 5587 6318
6608 6866 6895 700-5 7215
7329 7404 7413 784; 8094
8096 8970 9238 9429 9453
9901 9923 9931 9954 10417
10801 11206 12095 12143 13002
13088 13192 13508 13731 14326
14453 14932 14975 1534: 15374
16481 16574 16620 1778? 18051
13410 18506 18727 1*5812 19814
19898 19965 19989 20298 20582
* Premies No. 10417 f 1000.—
met premie van f 30.000.— en
No. 8192 met premie van
f 3000.—.
Voor de overige 405 prijzen zie
men de trekkingslijsten bij de
vertegenwoordigers.

„Ze zijn 'm htiii", riep iemand terug en
Geert zette ï'jn draf voort naar het
brandspuithuisje, naast de veldwachters»
woning.
Even later kwam de brigadier Van Duin
het erf op, haastig gooide hij zijn fiets
tegen de kant. Wel verdraaid, het scheen
of hij deze nacht overal net te laat
kwam. Alles ging mis! Eerst het ont»
snappen van die visstropers, toen de
vruchteloze vervolging van die broers
De Fuicker, daarna het blinde zoeken
ia de polder en nu deze samenscholing
bij de brand. En er was geschoten, dat
wist hij zeker. Stond dat in verband
met de brand? Alle sporen waren
natuurlijk al uitgetrapt en de dader
stond misschien tussen het volk in hem
uit te lachen. Wantrouwig ging zijn
blik langs de Lageroders, die een on»
schuldig vermaak schenen te vinden in
het snelle en felle afbranden van de
schuur. Er gebeurde ook zo weinig in
het dorp, dat de dagelijkse sleur ver»
brak!
„Waar is de eigenaar?" vroeg Van Duin.
„De Blaffert? Ja, waar is ie?" Nu eerst
merkten de kijkers, dat de oude boer
zelf niet tussen hen in stond. „Wie
heeft den Blaffert gezien?" De eerst»
aangekomenen hadden gezien, dat er
licht aan was in de keuken en dat de
buitendeur openstond; de algemene ge»
dachte was, dat de Blaffert de buren
was gaan opkloppen en de brandweer
waarschuwen.
Plechtstatig schreed de brigadier naar
de lage boerenwoning en een nieuwe
rilling van sensatie voer door de kijkers.
Zou er wat met den Blaffert wezen? Er
was eerst geschoten en toen kwam de
brand, dat was nu al in de kring uit»
gemaakt. Nieuwsgierig trokken vier,
vijf mannen achter Van Duin aan het
huis binnen. Buiten werden nieuwe ver»

NACHT
DOOR C. P. ROOSENSCHOON

onderstellingen geopperd. In een toe»
vallig ogenblik van stilte hoorde men
ineens roepen: „Misschien ligt ie wel in
de schuur!" Haastig vlogen de laatste
volgelingen van Van Duin, die reeds
halt in het achterhuis stonden, weer
naar buiten en sleepten daardoor ande»
ren, die de opmerking niet gehoord had»
den, achter zich aan. „Wat is err1 Wat
is er?" „De Blaffert leit in de schuur.
Hij zal wel vermoord wezen."
Daarop stormden zij, die het laatste op
het terrein van de brand kwamen en de
woorden half opvingen, het dorp in en
schreeuwden iedereen, die zij tegen»
kwamen, toe: „De Blaffert is vermoord
en zijn huis is in brand gestoken."
iMarkenburg, die juist aankwam met de
spuitgasten en het brandweer»materieel,
liet zijn kolonne in de steek, greep de
slingerende klewang, die hem bij het
lopen hinderde, in het midden van de
schede vast en holde vooruit naar het
huis toe. Intussen hadden de mannen,
die nog buiten stonden te kijken naar
het voortvreten van het vuur en daar»
door geen aandacht hadden besteed aan
het geschreeuw, een keten gevormd van
de pomp en de put naar het oude
woonhuis, want bij de stugge oosten»
wind begonnen vonken en slokken bran»
dend stro naar het woonhuis over te
waaien. Dirk stond in een dakraam, dat
hij ingetrapt had om steun voor zijn
voeten te vinden en liet de ene emmer
na de andere uitzwieren over het rieten
dak.
Maar langs de haag sloop een jongen,
die niet op het erf dorst te komen, die
dodelijk verschrikt was door de kreet,
dat de Blaffert dood gevonden was in
zijn brandende schuur. Hard lopend was
hij van huis gegaan met moeders drin»
gende boodschap, dat Dirk thuis moest
komen, maar al zwaarder werden zijn

benen naarmate hij dichter hij de brand
kwam. Hij had het gevoel of om zijn
borst een ijzeren band lag, die hem het
ademhalen belette. Nu stond hij hijgend
achter de doornstruiken en keek door de
bladerloze haag heen naar het huis,
waar hij zijn broer, die hij thuis moest
halen, op het dak zag zitten. Zijn broer,
die er niet aan dacht dat hij thuis wel
eens dringend verwacht kon .worden en
die niet kon ve-moeden, dat vlak bij
iemand stond te popelen om hem te
bereiken. Arie was volkomen vergeten,
dat niemand iets kon weten van zijn
aandeel in de brand en de.... de. . . .
moord op den Blaffert.
Een onberedeneerde angst maakte het
hem onmogelijk het erf op te gaan en
ten aanhore van het hele dorp te
roepen: „Dirk, je moet thuis komen!"
Kijk, daar was Geert ook; die kwam
met de brandspuit mee. Zou hij 't stille»
tjes aan hém kunnen zeggen? Maar
Geert stond midden tussen de andere
mannen in. Zou hij nu maar in eens een
sprong nemen en naar Geert toererinen?
En dan weer meteen terug, naar huis
toe. Als ze later hoorden waarom, dan
zouden de mensen het misschien niet
eens gek vinden! Maar hij durfde het
niet; zijn lippen vormden geluidloos de
woorden, die hij aan Geert moest zeg»
gen, maar zijn benen kwamen niet van
de plaats en zijn angst groeide met de
seconde. Moeders boodschap móést
overgebracht worden. Daar stond hij nu,
op een paar meter afstand van zijn
broers en hij kon niet naar hun toe»
gaan!
„De veldwachters zijn binnen", hoorde
hij iemand zeggen. Onderzoek natuur»
lijk. En Markenburg was al eerder op
zoek naar hém geweest, was thuis naar
hem komen vragen! Als hij zich nu ver»
toonde, zou hij misschien meteen ge»
grepen worden. Maar als hij zich niet
vertoonde, was dat net zo verdacht!
Heel het dorp was hier immers; — wie
miste er nou bij een brand? Kijk, daar
liep de Molleboer al weer, — die was
niet benauwd! Maar die had ook geen
geweer gehad.

(Wordt vervolgd)
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Wij vestigen speciaal de aandacht op Diferee's Practisch Viertalig
Woordenboek, waarvan wij door toevallige omstandigheden het restant
hebben kunnen opkopen en waardoor wij thans in de gelegenheid zijn
V dit handige woordenboek zo goedkoop aan te bieden.
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Van huis tot huis

Beste Riek,

Dit is de eerste brief, die je van me
krijgt sinds Rie bij ons in huis is. Ik
zal je maar eerst iets over haar vertel*
len. Dat interesseert je natuurlijk het
meest.
Nu dan, zij heeft het in haar nieuwe
betrekking best naar haar zin. De kinde»
ren zijn lief en kunnen uitstekend met
Rie opschieten. Mevrouw is pas een
Paar dagen ziek geweest. Het was toen
voor Rie wel heel erg druk, maar ze
heeft er zich kranig doorgeslagen. Die
dagen kwam ze veel later thuis. Dat
vind ik helemaal niet erg. Je bent op
de wereld om elkaar te helpen en je
weet zelf wel, wat het betekent als een
huisvrouw met kleine kinderen komt te
%gen. Mevrouw was er erg dankbaar
voor, dat Rie 's avonds later bleef.
Zaterdag kreeg zij als beloning een aar»
dig ringetje.
'k sta er, nu mevrouw weer beter is,
echter op, dat zij 's avonds zoveel moge»
"Jk op tijd naar huis komt. Ze hoeft
natuurlijk niet midden in de afwas naar
nuis te gaan, maar zij is daar 's morgens
Precies op tijd en dan heeft zij ook het
recht op tijd te eindigen. Ik weet wel
hoe het anders gaat: vandaag scheelt
het een kwartier, morgen een half uur en
z° is al heel gauw alle regel weg.
"an m'n jongens kan ik echt merken,
dat ze altijd een zuster gemist hebben.
^e doen vreselijk overdreven en uitge»
'*ten. Ze vechten er haast om wie Rie-
s avonds thee mag inschenken. Rie en
'k lachen er maar eens om en laten ze
hun gang gaan. Als Rie wat langer bij
Otls is, zal dat wel veranderen,
jyoor mij is het echt gezellig Rie om mij
heen te hebben. Je kan met een meisje
Veel meer over huiselijke aangelegen»
''eden praten dan met een jongen.
jVe zitten 's avonds heel knus samen te
handwerken en te praten. Dat heb ik
^et Henk en de jongens nooit zo kun»
*>** doen, de jongens moeten 's avonds
J!** huiswerk maken. Henk leest z'n
krant en gooit er wel eens een enkele
°Pmerking tussendoor als hij een belang»
r'Jk bericht ziet, maar verder op de
avond leest hij een boek en dan is het
zwijgen j-jjj zit altijd zó ingespannen te
lezen, dat hij zelfs geen antwoord geeft
a's je hem iets vraagt.

Ach, overdag ben je alleen en dan is
het toch wel prettig, 's avonds eens wat
aanspraak te hebben.
En nu een onderwerp, dat op het ogen*
blik in de algemene belangstelling van
de huisvrouw staat. Ik ben namelijk aan
de schoonmaak begonnen. Ik was al lang
blij als alles stofschoon was en ik weer
bij de kachel kon kruipen. Daardoor ben
ik met m'n naai» en stopwerk helemaal
bij. Maar m'n huis laat aan helderheid
nog wel wat te wensen.
Enfin, als ik alles weer eens lekker heb
schoongemaakt en opgefrist, is de zaak
weer in orde. Niet dat ik m'n huis en
m'n meubelen heb verwaarloosd, maar
als de zon schijnt, erger ik me toch aan
een en ander.
Het kamertje van Rie had ik al schoon»
gemaakt vóór zij hier kwam.
Ik ben nu met m'n gordijnen begonnen.
Die zijn zo slecht, dat ik ze niet meer
kan wassen. Ik had gelukkig nog een
paar oude in de kast, die ik, voordat ik
de gordijnen, die nu hangen, kocht, niet
mooi meer vond. Ze waren na het was»
sen gekrompen en dus te kort gewor»
den. Ik heb ze nu maar weer te voor»
schijn gehaald om er halve gordijntjes
van te maken. Dat staat aardig en
maakt de kamer ook' weer wat lichter.
Weet je, dat er tegenwoordig een heel
practische en goedkope manier bestaat
om de gordijnen op te hangen?
Er is n.l. spiraaldraad in de handel, dat
slechts enkele centen per meter kost.
Het wordt iets korter dan de breedte
van het raam geknipt en aan weers»
kanten schroef je er een los haakje in.
In het raamkozijn worden twee oogjes
gedraaid. In het gordijn wordt een
schuifje gestikt, waar het spiraaltje ge»
makkelijk kan worden doorgestoken. Je
hebt dan geen gezeur met ringetjes aan»
zetten en de gordijnen hangen keurig
strak, doordat er enige spanning op de
spiraal staat
Ik heb de gordijntjes met een hoofdje
van ongeveer 3 cm. gemaakt, dat staat
altijd meer af.
Nu beste Riek, ik ga weer verder wer»
ken. De groeten van huis tot huis, ook
van Rie. maar in het bijzonder van je

COR.

Werkendam, 19 Maart 1941.

Toon ezgen initiatief

M et smaak gekleed gaan en goed
voor de dag komen, behoeft niet

met veel geld uitgeven gepaard te gaan.
Gelukkig maar, want anders zou het
percentage goed geklede vrouwen heel
wat kleiner zijn dan het is.
We behoeven de mode dan ook niet op
de voet te volgen. Wél moeten wij er
op letten, dat wij onze kleren met zorg
kiezen —, dat wij maar niet klakkeloos,
omdat een kennisje een bepaald japon»
netje toevallig zo leuk staat, ons precies
zo'n japon aanschaffen. Dit wordt maar
al te vaak gedaan, doch een dergelijke
na»aperij getuigt van weinig smaak en
van weinig initiatief.
Een japonnetje, dat uw vriendin mis»
schien heel aardig staat, kan u bijvoor»
beeld helemaal niet kleuren.
Onze kleding moet bij ons figuur passen.
Een slanke vrouw zal andere kleren
moeten kiezen, dan een dikke dame van
dezelfde leeftijd.
Kan een slanke vrouw best wat helle
kleuren kiezen, een dikke doet beter wat
stemmiger gekleed te gaan.
Nog een grote factor is onze leeftijd.
Wij kunnen ons tegenwoordig gelukkig
heel wat langer jeugdig kleden dan onze
grootmoeders. Maar er moet toch een
grens zijn. Wanneer wij precies op zo'n

l foto: „Arbeid")

Let op uw fiéuur
grens zijn, hangt van verschillende fac«
toren af. Het figuur is daarbij wel het
voornaamste, waar we rekening mee heb»
ben te houden
Een vrouw met grijs haar kan heus nog
wel coquet gekleed gaan, maar zo ooit.
dan geldt hier, dat overdrijving schaadt.
Zij zal, als zij zich wat stemmig kleedt,
evengoed een prettige verschijning kun»
nen zijn. Draagt dezelfde vrouw opzich»
tige kleren en te korte rokken, dan zal
zij een bespottelijke indruk maken.
Bij de keuze van onze kleding moeten
wij er bovendien wel degelijk rekening
mee houden, hoe lang we het kleding»
stuk moeten dragen. Als we bijv. lange
tijd met onze japon toe moeten, doen
we verstandig een eenvoudige japon van
een gedekte kleur te kiezen —. een
japon met een garnering, die eventueel
makkelijk eens door iets anders kan
worden vervangen.
Dit is vooral in deze tijd, nu alles zo
duur is en we dus wel langer met onze
kleren toe moeten, van groot belang.
Nu, meer dan ooit. moeten we verder
zien dan onze neus lang is
We moeten wel degelijk .van tevoren
overwegen, op welke manier we onze
textielpunten én. . . . ons geld het best
kunnen besteden.

Helpt elkaar
^-en lezeres uit Laren schrijft ons:
"'k heb een bloemenkan van aarde»
^"erk. Iedere keer als ik er bloemen in
deed, kreeg ik een vochtkring op tafel.
k heb dit euvel kunnen verhelpen door

**e kan enige malen met waterglas om
e spoelen. Ik gebruik hem nu weer ge»

regeld, zonder dat ik die akelige water»
vlek op tafel krijg."

man wil zijn boorden en man»
altijd heel stijf gesteven heb»

?en". aldus deelt een lezeres uit Arn»
"em ons mede. „Dit heeft het bezwaar,
5at de knopen haast niet door de.
fn°opsgaten kunnen, omdat deze te

ard zijn." Als de knoopsgaten echter
^en weinig vochtig worden gemaakt, zal
e echtgenoot van onze Arnhemse leze»
es daar geen moeite meer mee hebbent
en lezeres uit Ede geeft ons goede

aad voor het onderhoud van tassen.
e tas dun met was inwrijven, dan eerst

J16* een zachte doek afwrijven en
"arna, op dezelfde manier als bij

Schoenen, flink uitborstelen. Tot slot
°̂i even met een doekje nawrijven.
assen worden, als men ze ook met een
°rstel bewerkt, veel beter schoon dan

""«* een doek.
'•net js van groot belang hoe onze
"haatsen worden opgeborgen", zo
?Vr'ift ons een Amsterdammer.

d a&r c'en mens gesproken, zullen we
e schaatsen voorlopig wel niet meer

o
unnen gebruiken. Wie ze niet goed»

"erhouden opbergt, wie ze zo maar
al^08 neerlegt, zal narigheid krijgen,
t hij of zij ze de komende winter weer
, v°orschijn haalt. Met weinig moeite

rinp" we ons in de toekomst veel

narigheid en kosten besparen. De ijzers
vegen we flink af — de zijkanten (niet
de onderkant) schuren we even op en
vervolgens vetten we de ijzers fl ink in
met consistentvet. Ook de riemen vet»
ten. Laat men dit na, dan drogen zij de
komende zomer uit. Uitgedroogde rie»
men breken af als papier, indien er
slechts even aan wordt getrokken. Be»
spaar u die ellende!"
Aldus onze Amsterdammer.

Zachte handen houden
„Nu nog een zeer nuttig en goedkoop
schoonheidsmiddel voor de handen",

schrijft ons dezelfde lezeres. Dit middel
is speciaal voor huismoeders bedoeld.
„Als men de handen zacht en blank wil
houden, vergeet dan nooit de handen
elke keer dat ze nat zijn geweest, even
met een paar drupjes glycerine zacht in
te wrijven. Dit moet gebeuren als de
handen nog niet helemaal droog zijn.
Dan weer zacht afdrogen. Het resultaat
is fijn.
Als de handen in erg warm water zijn
geweest, moet men ze naspoelen met
koud water. Dan de glycerine en de
handen blijven fijn blank en zacht. Dit
is voor een huisvrouw toch ook heel
wat Waard, vooral in de winter In
keuken en bij wastafel een klein flesje
glycerine bij de hand houden is wer»
kelijk aan te raden."

Onze bewoonster van Deventer hoopt,
dat menige lezeres en misschien wel
lezer het middel zal waarderen net als
zij zelf.
Dankbaar voor haar nuttige wenken
geven wij die gaarne door.

Verbetering
hi de rubriek „Wat de -pot scha/t"
in ons vorige nummer staat: „De
aardappel helpt ons — niét het
brood — nan de hoeveelheid zet-
meel, die wij dagelijks nodig heb-
ben om onze werkkracht or veil
te houden."
Hier heeft het drukjouteiid.uiteilif
ons "parten gespeeld. Bedoeld was
natuurlijk te zeggen, dat de aard-
appel mét het brood ons aan de
benodigde hoeveelheid zetmeel helpt.

Spreken is zilver
Zwijgen is goud

E r is geen buurt of dorp of men kan er
wel iemand aanwijzen die „het nieuws»

blad" wordt genoemd.
Overal zijn mensen die „alles" weten,
van wat er in hun omgeving gebeurt —
die er slag van hebben, de mensen uit te
horen om dan later in kleuren en geuren
aan anderen de verhalen, vaak flink aan»
gedikt, door te geven.
Dit nieuws»brengen schijnt een specifiek
vrouwelijke eigenschap te zijn, die waar»
schijnlijk het gevolg daarvan is, dat de
mannen overdag hun werk buitenshuis
hebben.
Er zijn buurvrouwen, die u precies
kunnen vertellen, om de hoeveel tijd de

ramen in haar naaste omgeving gelapt
worden.... terwijl u zélf de mensen
haast nooit ziet. Zij weten op z'n minst
zo goed als u, wat uw kinderen vandaag
aan hadden, toen zij naar school gingen.
Onze „nieuwsbladen" zitten propvol
met. . . . eerlijkheidsgevoel. Als iemand
eens iets ten nadele van u of van uw
gezin zegt, zijn zij er dan ook als de
kippen bij om u dat eens even gauw
over te vertellen, waarbij ze vergeten
mede te delen, dat zij vaak zelf de aan»
leiding tot deze kletspraatjes waren.
Een verstandige vrouw houdt dit soort
mensen buiten haar deur. Zij zegt met
een vriendelijk gezicht: „O. dat vind ik
niets erg. Als ze over mij praten, doen
ze dat niet over een ander"
Tien tegen een, dat de nieuwsbrengster
u nooit meer lastig valt met dingen, die
een ander over u zou hebben gezegd.
Gaat men echter ernstig op deze
praatjes in, dan is het eind er van weg.

Men maakt warme hoofden en koude
harten
Als een ieder in zijn eigen tuintje blijft
wieden, hebben wij werk genoeg. Daar»
in is wel zóveel op te ruimen, dat et
geen tijd overblijft om over anderen te
praten
Wat gaat het ons aan of buurvrouw
links al wéér een nieuwe japon heeft?
En dat buurvrouw rechts de kinderen
met gaten in de kousen laat lopen? We
moeten er alleen voor zorgen, in ons
eigen gezin orde op de zaken te stellen.
Zolang het algemeen belang niet in ge»
vaar wordt gebracht, heeft een ieder in
zijn eigen kring het recht om te leven
zoals hij of zij dat zelf wil.
Een andermans boeken zijn duister te
lezen Juist omdat ze zo duister zijn,
schijnt het voor sommigen een bijzonder
prettige bezigheid er wat licht bij te
brengen. Al leen . . . . het is jammer dat
dit licht meestal.... zo vals is.



BESCHERM UW GEZIN TEGEN

DE GEVOLGEN VAN

G R I E P
VERKOUDHEID" — INFLUENZA!
Een receptje om zelf te maken.
Dit receptje is werkelijk uitstekend: Neem
een kwart liter kokend water, los hierin op
een eetlepel suiker oi' stroop en 30 gram
dubbel geconcentreerde Vervus (verkrijg-
baar bij Uw apotheker of drogist; vast-
gestelde prijs 76 cent). Even goed roeren
en het is gereed. Neem na eiken maaltijd
een eetlepel; kinderen een dessertlepel.
Haal nu direct het 30-grams fleschje Vervus
in huis!

CDACnif t beginn. schrift, lessen: Frans,
O r U C U l U ï)„its, Engels, Ned. Taal en
Rekenen, Boekh. Steno enz. v.a. 65 et. p. m.
Schrijf om gratis proefles Cursus Zelfontw.,
Bosboom Toussatntstraat 40 f, Amsterdam.

l J

i •• Ui LU iLjEaa^M l
' Ambtenaren en vast particulier perso-

neel tot maandinkomen ZONDER BORG.

( Wettelijk tarief. Vlug en discreet. l
Inlicht, en afwikk. mondel. of schrlftel. l

Rolterdam-C.: Mauritsweg 45;
, Amsterrtiim-C.: Sarphatistraat 30; ,

's-Gravenhage: Riviervischmarkt 4.

'foor ka
het blanke
en zuvere

v a n B o e k e l o
Hygiënisch bereid én
verpakt keukenzout

Olympia Schrijfmachines N.V. - A'dam
Kantoor: Keizersgracht 626, tel. 35660.
Winkel : Kalverstraat 103, tel. 35^60.

GROTE
ROMAN-CYCLUS
V A N A L E X A N D E R DUMAS
COMPLEET IN 18 DELEN • GEBONDEN IN
11 PRACHTBANDEN • PRIJS DER GEHELE
SERIE . . . : . . . : . . .
(Franco door geheel Nederland) — Betaalbaar in maandelijkse termijnen van

1 \ .50 of meer, naar verkiezing.

f 17.50

DE DRIE MUSKETIERS 2 delen, gebonden in één prachtband, 544
bladzijden druks, gedrukt op kunstdruk-

papier, met 242 illustraties van Maurice Leloir. De Illustraties zijn buitengewoon
mooi, naar bijzonder ïijne houtsneden vervaardigd (formaat 24 x 18 cm.).

PrLj» ƒ4.45.

TlA/IMTIf* l A AD l ATED ~ «leien, gebonden in twee prachtbanden,
• T?ll^ll\i JAAVK tA\ l EK 972 bladzijden druks, (formaat 16i x
m cm.) Prijs ƒ3.15.

DE BURGGRAAF VAN BRAGELONNE IS$S?£$S&
den, 17'iS bladzijden druks, (formaat 19 x 12* cm.) Prijs ƒ4.70.

G delen, gebonden in drie
prachtbanden, 1195 bltidz.

Prijs ƒ 4.70.
DE GRAAF DE MONTE-CRISTO
druks, (formaat 19 x 12è cm.)

r\E rw\nE U A kin vervolg op DE GRAAF DE MONTE-CRISTO, get>. in
•*B *J\ftff nf\rW twee prachtbanden, 558 bladzijden druks, (formaat
maat 16i x 1H cm.) Prijs ƒ2.60

DEZE GROTE ROMAN-CYCLUS
compleet in 18 delen, gebonden in 11 prachtbanden, voorzien» iÊ "9 f A
van gekleurde omslagen, tezamen 4997 bladzijden druks, kostT •* l
slechts l | f . «l U

Betaalbaar in maandelijkse termijnen van ƒ 1.50 of meer, naar verkiezing.
Teneinde de aanschaffing van deze beroemde serie nog extra-aantrekkelijk te
maken, geven wij lederen koper direct bij bestelling, een zeer interessant premie-
boek en wel

„DEBET EN CREDIT" door Gusfav Freytag
2 delen, gebonden in 2 prachtbanden, 700 bladzijden druks.

De complete serie en premieboek worden direct na ontvangst van onderstaand
bestel biljet franco toegezonden door: GEBROEDERS GRAAlW's Uitg.-Mij. en
BOEKHANDEL N.V. te AMSTERDAM, Singel 80, Tel. 46460, Postrek. 70310.

BESTELBILJET. Ondergetekende verzoekt GEBROEDERS GRAAUW's Uitgevers-
Maatschappij en Boekhandel N.V. te Amsterdam, Singel 80, franco te zenden:

DE GROTE ROMAN-CYCLUS van Alexander Diiiuas.
Compleet In 18 delen, gebonden in 11 prachtbanden, volgens aanbieding in
„Arbeid" van 21 Maart 1941 voor de prijs van ƒ17.50 met gratis premie: DEBET EN
CREDIT, door Gustav Fivytag, (2 dln. gebonden in 2 prachtbanden-) en wenst dit
bedrag te betalen in maandelijkse termijnen van ƒ *$

NAAM:

VOLLEDIG ADRES: .....

*) S.v.p. duidelijk aangeven, welk bedrag per maand betaald zal worden.

l Wat de pot schaft

Sausen die weinig vet vragen
Hebt u de proef al genomen met de op

nieuwerwetse manier gekookte aarcU
appelen?
Dan zult u het dubbel waarderen, als u
bij de lekkere aardappelen nu ook een
smakelijke jus of saus kunt geven, zon=
der dat u daarvoor al te veel vet* of
boterbonnen moet afstaan.
In de loop van de rantsoeneringsmaan«
den hebben de huisvrouwen in haar
respectieve keukentjes dit „vraagstuk al
in studie genomen", zoals men het in de
geleerde wereld uitdrukt. En van de
ondervindingen daarmee wil ik u \&m
daag het een en ander vertellen,
ledere huisvrouw heeft zo haar eigen
methode om een saus te maken, maar
als een paar bestanddelen, die er altijd
en overal voor nodig zijn, kunnen we
noemen:
een vloeistof (water, melk, bouillon,
groentenat);
een bindmiddel (aardappelmeel, roaïzet
na, sago, bloem);
de een of andere soort vet (boter, mar*
garine, plantenvet, baks en braadvet).

Wat er dan verder voor de smaak aan
wordt toegevoegd, kan heel verschillend
zijn, en juist daardoor kunnen we ZOT*
gen voor de nodige afwisseling. Elke dag
dezelfde saus — dat gaat vervelen; maar
als we, door de week heen, nu eens
een mosterdsaus, dan een botersaus en
dan weer een peterseliesaus geven, dan
maken we, dat steeds opnieuw met
graagte uit de sauskom wordt geschept.
Naast die sausen blijft natuurlijk ook de
jus tot onze beschikking; ik gaf u daar»
van in het nummer van 7 Februari reeds
een smakelijk recept, dat niet te veel
vet vraagt en ik hoop er u vandaag nog
een bij te geven.
Eerst een paar algemene wenken over
de sausbereiding.
Het bindmiddel, of het bloem dan wel
aardappelmeel of maïzena is, dient altijd
zorgvuldig te worden aangemengd met
wat van de koude vloeistof. Vooral bij
bloem moeten we oppassen: als die niet
van 't begin af goed is aangemengd,
dan krijgen we een klonterige saus....
en dat is niet onze bedoeling!
't Beste doet u met de bloem in een
kommetje aan te mengen met een klein
scheutje koud water, ongeveer evenveel
lepels water als u lepels bloem hebt ge»
nonnen; met elkaar wordt dat een stevig
papje, waaruit we met de lepel gemak»
kelijk alle klontjes kunnen wegwrijven,
en als dat gebeurd is, verdunnen we
langzamerhand het papje met telkens
een klein scheutje koude vloeistof, tot
het tenslotte gemakkelijk vloeibaar is.
Met aardappelmeel, maïzena of sago
kunnen we wat minder voorzichtig zijn,
omdat die meelsoorten in koude vloei»
stof altijd gemakkelijk zijn glad te
roeren; alleen moeten we er op letten,
dat we op 't laatste ogenblik — als het
aangemengde meel in de pan zal worden
gegoten — flink alles nog even door
elkaar roeren, zodat zich in het kom»
metje geen bezinksel kan afzetten: dat
zou n.l. ook weer aanleiding kunnen
geven tot een saus met klonten.
Is het aangemengde bindmiddel onder
voortdurend roeren in de kokende vloei»
stof gegoten, dan hebben aardappelmeel,
sago en maïzena slechts even (een paar
minuten) door te koken; bloem vraagt
voor 't gaar worden een langere kook»
tijd (5 a 10 minuten). Bijgevolg zullen
we met het eerstgenoemde groepje
vlugger werken — en ook zuiniger voor
ons gasverbruik.
Welke vloeistof we kiezen, hangt van de
omstandigheden af. Dient onze saus bij
aardappelen, dan zouden we in dit geval
het „bodempje" water bij het opzetten
wat ruimer kunnen nemen en het dan
op de ouderwetse wijze van de gare
aardappelen kunnen afgieten — echter
niet in de gootsteen, maar in een pan*
netje. Is de saus bestemd om bij bonen
of erwten te worden gebruikt, dan kan
het kooknat daarvan als vloeistof
dienen. Wensen we onze saus voedzamer
— b.v. in een maaltijd, waarin geen
vlees of vis voorkomt — dan gebruiken
we melk (of aangemengd taptemelks
poeder). Willen we de saus bij vis

geven, dan komt natuurlijk het kooknat
van de vis in aanmerking, nadat we het
— om de te zoute smaak — met wat
gewoon water of wat melk hebben
verdund.
Met behulp van deze wenken kunt u nu
met de volgende recepten zeker een goed
resultaat bereiken.

Botersaus (3 a 4 personen)
J 1. vloeistof, 25 g. (2J afgestreken eet»
lepel) aardappelmeel of maïzena (of 35 g.
— 3i afgestreken eetlepel — bloem),
40 g. (2 afgestreken eetlepels) boter of
margarine, wat zout.
Breng de vloeistof aan de kook; maak
intussen het meel met wat koude vloei»
stof tot een glad, vloeibaar mengsel,
giet dit roerende in de pan en blijf
even roeren tot het meel gaar is en de
saus dus voldoende is gebonden. Neem
de pan van het vuur en roer er de boter
door (de smaak komt dan veel beter
uit dan wanneer de boter zou mee»
koken). Voeg naar smaak wat zout bij
de saus.
Mosterdsaus (3 a 4 personen)
J 1. vloeistof, 25 g (2ï afgestreken eet«
lepel) aardappelmeel of maïzena, 40 g.
(2 afgestreken eetlepels) boter of mar»
garine, l lepel mosterd, wat zout.
Bereid de saus geheel als de botersaus;
roer er tegelijk met de boter ook de
mosterd door. Deze saus is vooral ge»
schikt in een maaltijd met bruine bonen
of rnet savoyekool.
Peterseliesaus (3 a 4 personen)
i 1. vloeistof, 25 g. (21 afgestreken eefc»
lepel) aardappelmeel of-maïzena, 40 g.
(2 afgestreken eetlepels) boter of mar»
garine, l eetlepel fijngesneden peter*
selie, wat zout.
Bereid de saus als de botersaus, maar
roer er tegelijk met de boter ook de
fijngesneden peterselie door.
Deze saus smaakt bijzonder lekker in
een maaltijd, waarvan de groente be»
staat uit wortelen of koolraap.*)
Tot slot nog een jus«recept, dat door
verschillende huisvrouwen wordt aan»
bevolen en waarvoor we, om een mooie,
bruine kleur aan de jus te geven, als
hulpmiddel de velletjes van gekookte
melk gebruiken. Als we die in het vet
mee laten bakken, bereiken we er —-
ook wat smaak betreft — hetzelfde mee
als met de bruine korstjes van het
vlees, die zich gedurende het braden
vormen.
Voor 4 personen rekenen we:
50 g. (l ons of 21 afgestreken eetlepel)
vet, margarine of boter, l uitje, wat
melkvelletjes, l afgestreken eetlepel
bloem, i 1. water, wat zout.
Laat in een braadpannetje het vet of de •
boter heet worden, voeg er het fijn»
gesnipperde uitje, de melkvellen en de
bloem bij en laat onder voortdurend
roeren alles met elkaar mooi bruin wor»
den. Giet er roerende het water bij, laat
de jus in de dichtgedekte pan nog wat
nasudderen en maak ze dan af met
zoveel zout als voor de smaak nodig
blijkt

Vragenbus
A. de G. W., Amsterdam. U kunt voor
het door u beoogde doel heel goed
karnemelk voor melk in de plaats stel»
leu. Binnenkort hoop ik aan uw verzoek
te voldoen en verschillende recepten te
geven voor 't gebruik van karnemelk in
't middagmaal. Wel moet ik er u even
op wijzen, dat het niet goed is om ter»
wille van uw dochtertje, dat géén melk
verdraagt, ook voor de andere gezins»
leden dit vrijwel onmisbare voedings*
middel in de gerechten uit te schakelen.
Voor u alléén wil ik gaarne enige maal*
tijden samenstellen, waarin geen melk
wordt gebruikt, maar in de krant lijkt
mij dit minder geschikt: allicht zou mso.
immers daaruit de gevolgtrekking maken,
dat melk in onze dagelijkse voeding
even goed achterwege kan blijven.... en
dat is zeker niet het geval. U schrijtt
mij dan nog wel, of u nog enige aan*
wijzingen voor uw dochtertje wenst?
't Zou goed zijn, als u mij daarbij
tegelijkertijd vertelde, wat de dokter u
over haar voeding heeft aangeraden.



VOOR DE JE UGD

BABBELDE
„Doet u vooral de groeten aan tante?...
Is er nog een tante ook?... Hoe heet die
tante?... U bent getrouwd want IK weet,
«Jat u een zoon heeft die op school is...
"Was u altijd zoet op school?... Hoe óüd
bent u ru. oom Niek?... Wanneer bent u
jarig?... Hoe doet u iiet nu met die raad-
sels?... Krijgt u heel veel briefjes?...
Léést u die nu allemaal?... Vertelt u nu
eens wat van u zelf"...

Kijk, daar heb je nu een stelletje vra-
gen, die oom Niek altijd weer in jullie
brieven tegenkomt. Ik had mij eerst voor-
genomen, voor jullie de geheimzinnige
oom te blijven, de oom, die eerst een
beetje zit te babbelen en die daarna een
Paar raadsels opgeeft en prijzen uit-
deelt. Ik dacht, dat jullie daar wel ge-
noeg aan zouden hebben, maar ik wil
eerlijk bekennen, dat ik me lelijk heb
vergist. Er zijn raadselneven en -nichten,
die kort en zakelijk een briefje schrijven
— die beginnen met de aanhef: Beste oom

Niek en dan vervolgens: „Ik heb de raad-
sels opgelost. De uitkomst is, dat en dat.
Ik hoop, dat ik een prijs kriig ... Dag oom
Niek." Weet ie wat oom Niek dan doet?
Hij kijkt even vlug of de oplossing goed
is en legt dat briefje of die briefkaart
°P de g'-ote stapel goede oplossingen. Is
het raadsel n i e t goed, dan gaat het op
het stapeltje waarvan de inzendertjes
zich hebben vergist.
Maar... er zijn ook raadselneven en
-nichten, die mij hele verhalen schrijven
- die me vertellen, waar ze op school

zijn, wat ze c p school doen, hoeveel
broertjes of zusjes ze hebben. Ik vind
het natuurlijk best, dat je een zakelijke
brief schrijft: oplossen is... oplossen. Als
Je een prijs wilt winnen, komt het op de
goede oplossing aan. Die lange brieven
vind ik. eerlijk gezegd, wel prettiger. Er
zijn er bij, waar ik gewoon om in een
lach schiet. Ik zal hierondei eens een
voorbeeld geven van zo'n grappig briefje.
De naam van het meisje zal ik niet noe-
men, want ik zou het niet aardig vinden,
als andere jongens of meisjes m'n nichtje
er mee plaagden. Het kan ook best zijn,
dat jullie niet eens begrijpen, waarom
Oom Niek lachen moest, toen hij deze
zin las: „Ik woon op een boerderij en
heb een broer van 23 en een zus van 25
jaar. en een hondje, en 2 poesen en een
vader en een moeder. Dag oompje."
Ik zou er nu wel een prijsvraag van
kunnen maken en kunnen vragen: wat
is er nu voor grappigs aan, maar dat
doe ik niet. Wie het weet, mag het me
schrijven — een boek verdien je er niet
ttiee. Nu eens kijken, of mijn klanten
6ók raadseltjes oplossen, als er géén
boek te verdienen is!
Laat ik nu eens een andere algemene
vraag bij de kop nemen: hoe doet u nu
met die raadsels? Oom Niek begint altijd
inet de enveloppen eraf te halen en op
te ruimen. Alleen de inzending zelf blijft
dus over. Denk en dus om, dat daar voor-
al naam, adres, leeftijd, jongen of meisje
,99^ opstaat. Dan ga ik. lekker, op m'n
gemak jullie brieven lezen en uitzoeken.
De goede bij goede — de verkeerd opge-
'Oste bij de verkeerde — de briefjes die
beantwoord moeten worden, wéér apart.
En dan... dan mag Ronnie binnenkomen.

Ais Ronnie komt . . . .
Ronnie is de jongste zoon van oom Niek.
Hij is een klein dikkerdje van goed twee
Jaar. Zijn vader — Jullie oom Niek —
neemt Ronnie op z'n schoot en hij mag
öan uit de grote stapel goede oplossingen
öie we over de hele tafel verspreid heb-
ben, er een of twee pakken. Geloof maar,
öat de kleine het al weet. Als hij binnen
komt en hij ziet de tafel vol brieven,
dan zegt, hij al: „Lonnie glijpen" — dat
wil zoveel zeggen als Ronnie grijpen.
Hij kan de „r" nog niet goed zeggen,
^eet je.
E>e brief of de briefkaart, die Ronnie dan
grijpt — en je staat ervan te kijken, dat
«ij heus de bovenste niet neemt! — die
tazender of inzendster krijgt een prijs.
Oom Niek zou zeggen: eerlij kei kan het
niet.
Met de kleurwedstrijd van Kareltje
Kraan moest ik van deze beproefde me-
thode afwijken. Ronnie kon niet beoor-
delen, of de tekening door een meisje
Jan zes of van acht jaar was gekleurd.
Een kind van 8 jaar kan mooier kleuren
°an eer van vijf, omdat zo'n peuter nog
tolet zulk een vaste hand heeft. Als die
^Ven buiten de lijn komt, is dat natuur-
"Jk niet zo erg. Ron vond alle tekenin-
gen even prachtig en hij had gelijk: er
"aren hele schilderijen bij. De meeste
vao jullie — de ouderen tenminste —

van Oom Niek

hadden er rekening mee gehouden, dat
Kareltje er op het vijfde plaatje niet
meer zo blozend uitzag als op de eerste.
Sommigen hadden hem zelfs een spier-
wit gezicht gegeven!

Nu eerst de prijzen
Na lang kijken en vergelijken heb ik —
zonder hulp van mijn jongsten zoon — de
prijzen toegekend aan:
G e r a r d de B r u i j n , 5 jaar, Ammers-
tol, Lekdijk 27.
K e e s van de r Zei, bijna 9 jaar, Oos-
terpoort, Hoorn (beiden jongens).
Het raadsel voor de groteren was blijk-
baar gemakkelijker dan ik had gedacht.
Bijna geen der inzendertjes had een fout
gemaakt en allemaal weten we nu, dat
S. Vierst visser en L. Geitoorde loodgie-
ter is.
De prijzen kregen ditmaal:
Titia H a a c k , 13 jaar, m., Oldenhove
Groningen en
S j o u k j e R e i t s m a, 12 jaar, m.,
Idaard 5
De jongens en meisjes, die een prijs won-
nen, van harte gefeliciteerd.

Voor de tekeningen, die wij hierbij af-
drukken, kreeg Jan Meijer, Nicolaas
Beetsstraat 55. Vlaardingen, 14 jaar, een
troostprijs. Oom Niek zegt zo: een eigen
idee is een prijsje waard.

Onze nieuwe prijsraadsels
zijn door raadselneven en -nichten zelf
bedacht. We beginnen met een héél
moeilijk, dat ingezonden werd door Jules
de Langen, Rotterdam C. Het zou me nie-
mendal verwonderen, als jullie daar weer
lange tijd mee zoet waren. De opgave
luidt:
Plaats in de vakjes van het vierkant de
cijfers van l tot 16 zó, dat hoe je ook
optelt, horizontaal, verticaal of langs de
diagonalen, er steeds 34 uitkomt. Elk
cijfer mag je slechts één keer gebruiken.
(De diagonaallijnen moet je je denken
van A naar D en van C naar B).

A B

inden rug
n Die pijnen zullen verdwijnen als ge daar-
fvoor „AKKERTJES" gebruikt, want die
if verdrijven de pijn-veroorzakende stoffen

uit de weefsels en bevrijden uw gestel
l daarvan. Weldra zult ge u dan boven-
|dien ook veel prettiger gevoelen.

| „AKKERTJES" zijn echte pijnverdrijvers,
"dank zij hun bijzondere samenstelling.

Heb daarom altijd een buisje ,,AKKER-
|TJES" bij de hand om op de meest on-
Igelegen tijdstippen te kunnen gebruiken
|tegen opkomende verkoudheid, koorts
: en griep en tegen nare pijnen, zooals
hoofdpijnen, kiespijn, enz.

Neem'n
AKKEPTJF

De Nederlandsche Pijnstiller

Leest
en abonneert U op
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geïllustreerde
weekblad in
Nederland

V2

et. per week

Vraagt proefnummers bij N.V. „De Arbeiderspers"

Voor dit raadsel stel ik geen leeftijds-
grens. Als er kleinere kinderen bij zijn,
die het vinden kunnen, dan mogen zij
gerust meedoen, maar ik geloof, dat zelfs
de ouderen er heel wat tijd aan zullen
moeten besteden, voor zij de goede op-
lossing hebben. Probeer maar! De aan-
houder wint! Voor de jongere lezertjes
geef ik een gemakkelijker raadsel. Het
zou niet aardig zijn, als die deze week
helemaal geen kans konden maken.
Het raadsel werd mij gezonden door m'n
vriendje Dolf Boomer, Breda, die het

eveneens zelf bedacht heeft (met een
dikke streep onder zelf bedacht). Daar
gaan we dan, Dolf:
Mijn geheel bestaat uit 20 letters en
vormt een bekend spreekwoord.
11, 8, 3 is een boom,
9, 17, 6 een plaats in Gelderland,
18, 10 een slee,
l, 19, 20 een jongensnaam,
7, 12, 5 een ander woord voor dik en vet,
vadsig,
4, 6, 16, 7 een kleur,
15, 2, 13. 14 kostbaar metaal.

(Vervolg Oom Nitk. ommezijde)

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

Octrooi 47864

Hoofddirectie: Tolsteegsingel 54,
Utrecht. Telefoon 14062.

R u i m 700 s c h o l e n
geven les volgens deze.
methode. Ieder maakt
haar eigen kleeding.

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

BON
Naam:

Adres:

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

KUNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN

DAMES EN MEISJES MAAKT
NU ZELF UW KLEEDING THUIS
Zendt bon en 25 cent aan post-
zegels, bij voorkeur van 3 cent,
en U ontvangt een mooi boek
met ruim 100 maten en model-
len en tevens een gratis appa-
raat, om U te laten zien, hoe
gemakkelijk onze methode is
om THUIS alle kleeding te
leeren maken en vermaken.
zonder teekenen of rekenen.

BON """ l n s l i l"u l

No. 238
Naam: .

Adres: .

Tolsteegsinsel 54. utrecht.



Vervolg: Babbeltje van Oom Niek

Oplossingen moeten vóór 3 April 1941
ingezonden zijn aan Oom Niek, Postbus
100, Amsterdam-C.

Voordat ik nu met de persoonlijke be-
antwoording van de briefjes begin moes
ik eerst degenen, die mij raadsels, ver-
haaltjes ot tekeningen toezonden, die zij
zelf bedachten, vriendelijk bedanken.
Oom Niek zal alles zorgvuldig nakijken
en bewaren. Zodra er ruimte voor is,
zien de inzendertjes hun bijdrage in
„Arbeid" geplaatst. Als verhaal, gedicht
of raadsel zelf is verzonnen, moet men
dat er tegelijk bij zetten Dan hoef ik er
niet extra naar te vragen.

De bnefies
kunnen waarschijnlijk niet in een keer
allemaal worden beantwoord Geen zorg:
wat er overblijft komt er volgende week
wel in.
Eerst een dichteres: M a r i a v/d V a a r t
te Noordwolde maakte een gedicht op de
Kareltje Kraangeschiedenis Ik kan het
wel niet in de krant zetten, maar ik vond
het toch leuk W i m P r i n s te Deventer
en L u i t s e n Steensma te Opende
waren ook al aan het dichten geslagen.
Nu ik merk. dat ik poëten onder mijn
lezertjes heb. zal ik misschien nog eens
een dichtwedstrijd uitschrijven. Daar
moet ik nog. eens een nacht je over slapen.
S j a a k van Eik te Rotterdam was
ziek en moest in bed zijn brief schrijven.
Een verstandige moeder heb jij, Sjaak.
Stel je voor. dat de inktpot in bed was
omgerold Ben je al weer beter?
C o r r i e Gn i r r ep . Amsterdam. Maak
eens een zelfde soort raadsel, waarvan de
oplossing luidt: arbeiden.
Piet B r o e k h o f , Hilversum, kan beter
typen dan schrijven, geloof ik. Nog ge-
feliciteerd met je verjaardag. Piet.
A l b e r t K o b u s , Kollumerzwaag. Pijn,
dat je niet meer kwaad bent. Oom Niek
houdt niet van kwade neven en nichten.
Nu zijn we weer de beste vrienden. Stuur
maar in, wie weet hoe gauw Ronnie jouw
goede oplossing grijpt.
H. H o 11 m a n, Groningen. Wat een
kanjer van een drukkerij heb jij. Denk
aan de plaatsnaam. Aan het poststempel
moest ik verleden week zien, dat je te
Groningep woont.
A n n i e V e l d m e i j e r , Noordwolde. Je
moeder zal het wel prettig vinden, als
haar handige dochter niet naar school
hoeft
J a n W ij k e r, IJmuiden. Mooi zo Jan,
nu weet ik het. Als je weer eens wat
stuurt, zet het er dan meteen bij, wil je?
Theo K e r f e h o f , Oldeberkoop. Fr. Ik
zou jou een heel verhaal kunnen doen
want... de vader van oom Niek was óók
onderwijzer ^n dat was eigenlijk hele-
maal niet prettig. Als wij — mijn broers
en ik — een enkele maal kattekwaad uit-
haalden (ik zei: een enkele maal) dan
hoorden we altijd (o nee, soms) „dat zijn
nu de jongens van den boveiimeester".
Net alsof die heilige boontjes moesten
zijn! Is dat bij jou ook zo?
Jan P i j p s t r a . Donkerbroek Natuur-
lijk ga je over als je je best doet. Dat
knikkende Mamaatje heb ik met plezier
gelezen
A l i A a l d e r s. Amsteraam Ik wacnt
met belangstelling op je verhalen over üe
nieuwe Huishoudschool Waar staat die?
Welk paik moet je door?
W o 11 e i IJ l s t r a. Groningen. Fijn ne
zo'n hond Je zal nu wel weer beter zijn.
denk ik
P i e t v a n V u r e n , Santpoort. J i j kon
beter Piet Ongeluk heten Eerst onder
een stapel balken met je been, dan de
griep en tenslotte een pan Kokende pap
over je benen Nu moet het met die on-
gelukjes maar uit zijn, Pietje.
B i n t d e V r i e s , Dordrecht. Je hebt
gelijk, schaatsenrijden is fijn, maar
zwemmen is óók plezierig. Dat komt iiU_
weei gauw Heet lij heus Sint? Of stond
er Sent V
P i e t P i] p e r s, Rotterdam. Als er even
ruimte voor is, worden de briefjes be-
antwoord. Ik heb genoteerd, dat je de ge--
dichtjes zelf had gemaakt.
J o S t r o o, Vlissingen. Oom Niek wil wel
de groeten aan Willy Nagtzaam doen —
daar staan ze al — maar is 1-et niet veel
eenvoudiger, dat je rechtstreeks aan
Willy schrijft? De groeten aan tante heb
ik overgebracht. Ik merk nu, dat jullie
nog niet eens weten, hoe tante heet. Daar
kom je ook nog wel eens achter!
F r i t s en J a n M u l d e r , Tilburg. Het
was in orde. jongens.
E r i c Her m se n, Hilversum. Raar ge-
zelschap, rode hond. Je kan beter een
gewoon hondje hebben, Eric.
Nu ik aan het slot van uiijn babbeltje
ben, merk ik, dat ik nog niet al te veel
algemene vragen heb beantwoord. Help
me maar eens onthouden — dat komt
misschien nog wel.
Nu allemaal weer de groeten van

OOM NIEK.
Postbus 100. Amsterdam-C.

EIGEN WERK
VAN LEZERTJES

^ Hoe cfe hond werd gered

.Arbeid" voor allen/

Echt gebeurd

Wij lagen nog in bed. Vader was naar
'zijn werk en ik kroop bij moeder,

't Was vroeg in de morgen, buiten was
het nog donker. Het vroor hard en over
de bijten lag een vliesje van een halve
decimeter dik. We lagen er nog niet
lang in, toen we een hond hoorden
blaffen en janken. Dat duurde zo een
poosje voort
Toen zei moeder: „Carla (want zo heet
ik) ga maar eens kijken, wat dat toch
is". Ik gauw uit bed. Mijn jurk deed ik
over mijn nachtgoed, daar een trui over,
.toen mijn jas en muts. Wij naar buiten.
Het was lichte maan, dus hoefde ik de
zaklantaarn niet op te steken. Daar
hoorde ik piepen. Ik dacht, dat het
vogeltjes waren, maar ik hoorde ook
watergeplons. Gauw liep ik naar de bijt
van boer Klok en ja hoor, daar zag ik
een hond van een boerderij een eind
verderop. Ik gooide mijn zaklantaarn

neer en wist niet, waar ik het arme
beest moest pakken Ik voelde, of hij
een halsband had en ja, ik greep de
hond en trok hem op de wal. De hond
kon helemaal niet lopen, dus moest ik
hem dragen. Ik pakte hem op en droeg
hem naar zijn huis. Mijn zusje liep
achter mij aan. Toen we bij de boerderij
kwamen, brachten we de hond in de
stal, waar de boer aan het melken was.
Ze waren erg blij, want zij hadden de
hond erg gemist. De hond zelf kroop in
een hoop hooi en bibberde erg, maar
wij moesten naar huis en ik zelf was erg
nat van de natte hond
Toen we thuis kwamen, kropen we nog
even in bed en toen ik in school kwam,
hoorde ik van het zoontje van den
boer, dat de hond helemaal beter was.
Maar ze zeiden ook, dat het geen vijf
minuten meer had moeten duren, want
dan zou het te laat zijn geweest

CARLA OUDKERK POOL.
Ilperzijweg C 105,
Purmerland,

Beste oom Niek,
Ik lach me Vrijdags een kriek,
Want tegen de tijd
Dat het blad „Arbeid"
Door ons wordt verwacht,
Netjes door de post thuis gebracht.
Willen vader en moeder,
Mijn zuster en mijn broeder.
Direct als de postbode zal bellen
Vlug naar beneden snellen.
Want al is „Arbeid" nog een jonge spruit,
Pakt hij voor ons allen wat uit
Voor vader zijn bondszaken,
Voor moeder hoe ze wantjes moet

[maken
Mijn zuster leert er uit borduren.
Mijn broer zit op dammen te turen.
En ik, zoals u ziet, oom Niek,
Int'resseer me voor uw raadselrubriek.
Want al heb ik menig boek,
Er is op de plank een hoek
Waar nog wel een boek kan staan.
Ik heb er heus mijn best voor gedaan l

G. A. MINEUR,
Rotterdam,
(jongen, 12 jaar)

KNUTSELRUBRIEK
BOEK-OMSLAG

E en ieder heeft wel eens ondervonden, dat hij uitgeleende boeken bevlekt
en smoezelig terug kreeg. Misschien is het hem zelf ook wel eens over»

komen, dat hij een geleend boek bemorste door het ene of andere ongelukje,
om nog niet eens te spreken over eigen boeken. Voor al diegenen hebben wij
nu een mooi knutselwerkje, dat zal verhinderen, dat boeken vuil worden.
Het is een boek=omslag.
Het materiaal bestaat uit een aardig stukje pak«papier en een lapje stof, dat
moeder zeker nog wel over zal hebben voor dit doel.
Het lapje stof moet 32 cm. breed zijn en 62 cm. lang. Liefst een lapje gebruiken
met een aardig patroon, omdat dat de buitenkant van de boekomslag wordt.
Wij vouwen nu het lapje aan de kanten l cm. om, zodat de lengte en de
breedte resp. 30 en 60 cm wordt.
Het vel papier moet ook 30 bij 60 cm. zijn. Hiervoor kun je goed een mooi
stuk papier gebruiken Het lapje wordt nu op het vel papier gelijmd.
We hebben dus een stevig geheel gekregen van 30 bij 60 cm.
De stof vormt zoals gezegd de buitenkant.
Wij vouwen dan 10 cm van de lengte aan één kant om; het papier komt dus
tegen papier en wij stikken of naaien dit langs de kanten tegen elkaar. In het
ontstane vak kunnen we de kaft van een boek schuiven. De boekomslag
is dan gereed, alleen kunnen wij nog enige versierselen aanbrengen. Er kan
een koordje in het midden vastgemaakt worden, dat we in een boek als blad'
wijzer kunnen leggen.
Een monogram op één der hoeken staat ook heel aardig
Op deze manier zijn er verschillende soorten boekomslagen te maken.
En nu aan hef werk.

DE AVONTUREN VAN K A R E L T J E K R A A N
Kareltie Kraan klopt kleedjes • Een grappige tekenfilm • Beeld: Jan Lutz • Regie en tekst N. J. P. Smith
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„Kan je even helpen kloppen, Karettje?" Hopsa —• er over heen. Eerst netjes hangen.

Daar gaat=ie dan.


