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VRIJE VERKENNINGEN
Het leven van eiken mens valt in twee grote delen uiteen, waarvan het

één gewijd is aan de arbeid en het ander aan de ontspanning. De
mens, die arbeidt, verricht zijn werkzaamheden in de regel als deel

van een groter geheel. In feite is hij door zijn arbeid rechtstreeks ver-
bonden met de samenleving, waarvan hij deel uitmaakt. De volkswelvaart
immers berust op de gemeenschappelijke arbeid van de grote massa der
naamlozen. Dit feit verleent aan de arbeid zijn adeldom, omdat, zo -op-
gevat, het werk niet slechts dient ter verzekering van het eigen persoonlijk
levensonderhoud, doch een veel wijdere spanning omvat. Door ons werk
zijn wij de dragers van de maatschappij. Dit brengt noodzakelijkerwijs met
zich mede, dat de arbeid in een welgeorganiseerd verband dient te
geschieden, waarbij het gemeenschapsbelang voortdurend de beheersende
factor behoort te zijn. Hier ontmoeten wij al dadelijk het fundamenteel
verschil tussen de kapitalistische en de socialistische maatschappij. Ook
aan het kapitalisme is organisatie niet vreemd, doch deze dient in sterk
overwegende mate het belang van kleine groepen maatschappelijk bevoor-
rechten. Dit belang is overheersend. Daartegenover doen wij, van socia-
listisch standpunt, de eis gelden van een maatschappij-inrichting, welker
geordend verband volkomen dienstbaar behoort te zijn aan het volksgeheel.
Er bestaat dan ook een groot onderscheid tussen de bindingen, welke den
werker worden opgelegd in een kapitalistische en in een socialistische
samenleving. Kapitalistische dwang berust op het beginsel van de uit-
buiting van den economisch zwakkere door den economisch sterkere.
Socialistische binding komt echter ten goede aan de ganse gemeenschap
en daarmede dus ook aan dengene, die zich door de maatschappelijke
ordening in zijn vrijheid van handelen beperkt ziet, onverschillig of hij
fabriéksdirecteur dan wel los werkman is. Socialistische ordening betracht
een gelijke rechtvaardigheid jegens allen zonder onderscheid.

Het belang, dat de arbeiders, of, meer algemeen gesproken, de economisch
weinig draagkrachtigen bij de bevordering van een aldus gerichte ordening
hebben, is uiteraard groter dan dat van de bezittenden. Deze laatsten
zullen dan ook niet nalaten hun invloed aan te wenden om de ontplooiing
van zulk een sociale orde te belemmeren. De politieke geschiedenis van
ons land der laatste tientallen jaren levert hiervan de overvloedige
bewijzen. In feite hebben wij een doeltreffende ordening telkens weer zien
stranden op het kapitalistisch verzet van kleine, doch machtige groepen.
Deze tegenstand zal nu moeten worden gebroken, wil er metterdaad sprake
kunnen zijn van een volkshuishouding, die ingericht wordt naar het

• beginsel, dat algemeen belang boven eigenbaat gaat.
Daarvoor is uiteraard een sterke staatsmacht nodig,- die, met inachtneming
van de onderscheidene factoren, waaruit het grote algemeen belang is
opgebouwd, weerstanden, waar deze zich mochten voordoen, zal weten te
overwinnen. Wij gaan dus een tijdperk van • grotere maatschappelijke
binding tegemoet. Dit geldt, zoals vanzelf spreekt, niet alleen voor den
werkgever, maar ook voor den werknemer. Samen moeten zij de volks-
welvaart in stand houden en samen dienen zij dan ook de hiervoor ver-
eiste bindingen te ondergaan.
Het zou echter verkeerd zijn dit uitsluitend of maar zelfs in overwegende
mate te zien als een persoonlijk offer aan de gemeenschap. Immers, ook
in de ontwikkeling van ons economisch bestel, zoals wij deze zich thans
zien ontplooien, blijft voldoende speelruimte voor een vrij initiatief. Aller-
minst is het de bedoeling om de maatschappij in een eng keurslijf te
kleden. Met de oude vrijheden der liberalistische economie zal het inder-
daad zijn gedaan. Men zal niet langer kunnen handelen naar de gril ot' de
luim van het ogenblik, ook al behoort men tot het veelgeprezen gilde der
„captains of industry", die wij in het verleden zo menigmaal de plank
zagen misslaan. Er wordt van den ondernemer een omstelling van zijn
mentaliteit vereist. Dat zal ongetwijfeld aan dezen en genen- heel wat
moeite kosten. Maar de besten, de meest frisse geesten onder hen, zullen
hierin zeker slagen en wegen vinden, die aan hun initiatief en onder-
nemingsgeest ruim baan laten, ja zelfs een nieuwe waarde verlenen.

Hetzelfde kan men ten aanzien van de toekomstige positie van den
arbeider zeggen. Ook hier sterker binding, als voorwaarde voor de ver-
wezenlijking van de eis: bestaanszekerheid bij een redelijk levenspeil. De
honderdduizenden, die, gedurende korter of langer tijd. kennis maakten
met de geseL^der werkloosheid, zullen gaarne een zekere beperking van hun
vrijheid van handelen aanvaarden, indien dit de voorwaarde is om hen
in de* toekomst een vast bestaan te kunnen waarborgen. Nu is het zonder
meer duidelijk, dat, om een beheersing van het maatschappelijk apparaat
te verkrijgen, waarbij aan elkeen duurzame arbeid kan worden verzekerd,
een ordening van de arbeidsmarkt onontbeerlijk is. A\en kan in zulk een
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Voorpagina foto .^Arbeid".

gewichtige sector het vrije spel van vraag en aanbod niet bestendigen-
Ook hier zal moeten worden ingegrepen. De tewerkstelling van tien-
duizenden werklozen bij de uitvoering van cultuurtechnische werken vormt
reeds een inleiding tot dit regularisatie-proces. Intussen gaat het hierbij
slechts om overgangsmaatregelen. Wij moeten 'van de werkloosheid a'
en in deze vorm van werkverruiming ligt een machtig middel tot bereiking
van dit doel. Maar ten slotte gaat het hier toch slechts om het leggen van
een noodverband. Op de duur zal het normale bedrijfsleven de arbeids-
stroom geheel moeten kunnen opnemen. Dit kan echter alleen dan
geschieden, indien verzekerd wordt, dat het aanbod van de arbeidskrachten
in de onderscheidene takken van bedrijf enigermate in evenwicht is nae*
het behoefte-element. Van dit laatste zal zelfs moeten worden uitgegaan-
Derhalve is het nodig, de toekomstige vraag althans bij benadering te
kunnen schatten. Een taak, die alleen volbracht kan worden bij een stra'
geleide economie, die niet door de luim van het ogenblik wordt bepaald-
Plannen met lang zicht zijn nodig om ook de arbeidsmarkt te kunne"
beheersen. Men ziet hoe het een in het ander grijpt.

Aan de ene kant krijgen wij dus een welgeordende vraag naar arbeid5'
krachten, die niet star en onbewegelijk zal behoeven te zijn, maar die ooK
niet de grote schommelingen zal mogen vertonen, waardoor het verleden
zich kenmerkte. Anders zouden wij nog niet van de werkloosheid afkomen-
Tegenover de ordening van de vraag zal natuurlijk de ordening van het
aanbod der geschoolde arbeidskrachten komen te staan. De ontwikkeling
kan. bij voorbeeld, uitwijzen, dat in bepaalde branches een overschot van
arbeidskrachten bestaat, die in het productieproces geen opneming kunnen
vinden. Langs de weg der herscholing, of, mogelijkerwijs, ook door tewerk'
stelling in het buitenland zal hiervoor een oplossing moeten worden
gevonden. Niet minder belangrijk is uiteraard de regeling van de toevoer
van jonge arbeidskrachten. Wat geeft het of de ouders krom liggen om
hun jongend een vak te laten leren, als deze later daarin toch geen werK
kunnen vinden? Hier komen wij bij de .beroepskeuze te land. Meer dan
voorheen zal ook bij het eenvoudige arbeiderskind rekening moeten worden
gehouden met de mate van geschiktheid, die het voor bepaalde beroepen
bezit en met de uitzichten, die er bestaan op een latere plaatsing in deze
branches.
Het gaat hier om het levensgeluk van den jongen arbeider. Een verkeerde
beroepskeuze, veelal op niets anders steunend dan op een opwelling van
het ogenblik of toevallige omstandigheden, kan een vloek zijn voor het
gehele latere leven. Een keuze, die wel aan de aanleg van den betrokkene
beantwoordt, maar niet aan de maatschappelijke mogelijkheden, zal even-
eens slechts teleurstelling kunnen baren. De juiste weg kan alleen worden
gevonden, indien men beide elementen met elkaar weet te verzoenen-
In de practijk zal het veelal zo zijn, dat een kind geschiktheid verraadt
voor verschillende beroepen, met voorkeur voor een bepaald vak. Val'
die voorkeur samen met redelijke bestaansmogelijkheden, des te beter-
Is dit niet het geval, dan zal de aanvankelijke neiging met tact moeten
worden overgeleid op een ander beroep, waarvoor ook aanleg aanwezi»
is en dat het voordeel heeft betere uitzichten voor de toekomst te openen-
Langs deze weg kan een ordening worden bereikt van het arbeidsaanbod'
die rekening houdt met de individuele aanleg, maar tegelijk zorgt, dat de
maatschappelijke mogelijkheden niet uit het oog worden verloren. Binding
om bestwjl dus.
Hand in hand met een betere verzorging van dé beroepskeuze zal ook een
grondige zorg voor de arbeidsbemiddeling moeten gaan. Beide onder'
werpen behoren tot de taak van het Rijksarbeidsbureau en de reorganisatie
van de arbeidsbeurzen, die met l Mei a.s. in werking treedt, legt getuigen!5

at van de voortvarendheid, waarmede hier gewerkt wordt aan een grote
taak op het gebied van ons volkswelzijn.
Samenvattend zouden wij willen zeggen, dat de ordeningsprocessen, d>e

thans aan de gang zijn, onvermijdelijk ook voor den arbeider bepaalde
vrijheidsbeperkingen met zich zullen brengen. De gemeenschap draag'
zorg, dat hem een behoorlijk en vast bestaan verzekerd wordt, doch moe1

ook van den arbeider zijn deel in de hiervoor onontbeerlijke bindingen
opeisen Wij betoogden reeds, dat dit in een socialistische maatschapp'^
een geheel ander aangezicht vertoont dan in een kapitalistische dwang'
staat. Bovendien zal het nimmer zo mogen zijn, dat de binding dermate
sterk wordt, dat hierdoor de arbeidsvreugde zou worden vergald. Wan
zonder werkelijke arbeidsvreugde is geen gezonde samenleving mogelijk.
Ziedaar enkele trekken van het boeiende beeld, dat de ontwikkeling vfl11

het arbeidsleven vertoont Wij spraken in de aanhef van twee delen>
waarin ons leven uiteenvalt, dat van de arbeid en dat van de vrije tijd-
Het laatste doet in belangrijkheid zeker niet onder voor het eerste-
Daarom zal één onzci eerstvolgende beschouwingen hieraan zijn gewijd-
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UU de holle donk're poort
Dringt een kleurige menigte voort,
leder koestert zich weer een keer.
Zij vieren de opstanding van den Heer,
Want zij verrijzen zelf deez' morgen:
Uit lage huizen met duffe vertrekken,
Uit handwerks* en handelszorgen,
Uit de druk van daken, die hen dekken,
Uit der straten benauwde grenzen,
Uit der kerken eerwaardige nacht
Zijn zij allen aan 't licht gebracht.

(Uit de Paaswandeling uit fjoethes Faust.
Vertaling C. S. Adama van Scheltema.)
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I n de zeventiende en achttiende eeuw,
toen ons land op cultureel gebied toch

al het een en ander had gepresteerd,
was het met het onderwijs aan het volks-
kind nog heel droevig- gesteld. Iemand,
die jaren als beroepssoldaat had gevoch-
ten of als koetsier zijn baas had gediend,
kon, als hij wilde, zijn laatste levensjaren
nog als schoolmeester slijten. En dikwijls
deed hij dat dan ook. TOD het jaar 1801.
toen voor het eerst bij de wet een
examen voor onderwijzers verplicht werd
gesteld, kon ieder, die er zin in had, een
schooltje beginnen en kinderen onder-
wijzen. Men behoeft niet te vragen wat
daarvan terecht kwam.
Vaak kon zo'n onderwijzer zelf nauwe-
lijks lezen o f " schrijvers en zijn opvoed-
kundige kwaliteiten waren niet veel gro-
ter dan zijn wetenschappelijke. De over-
heid bekommerde zich vrijwel niet om
het onderwijs en de school was dan ook
in de meeste gevallen meer een kinder-
bewaarplaats dan een onderwijs- en op-
voedingsinstelling. Als men de prenten
en schilderijen uit die tijd bekijkt, welke .
op het schoolleven .betrekking hebben,
dan krijgt men, een heel ander beeld
dan men uit onze hedendaagse scholen
gewend is.
Eigenlijke schoolgebouwen had men in de
zeventiende eeuw niet. Die kwamen er
pas omstreeks 1800. Vóór die tijd diende
alles als school, wat er maar voor te
krijgen was. In de beste gevallen was het
een deel van een oud klooster, maar
meestal was het een woonvertrek, vaak
een kelder, een stal of een schuur. Over •
hygiëne zullen wij maar niet praten.
Geventileerd werd er alleen als toevallig
een deur open ging. Het was altijd be-
nauwd in school en het rook er bepaald
onfris, vooral wanneer de W.C.-ton, die
ergens in een hoek stond, wat vol begon
te worden.
De kinderen zullen er misschien niet veel
van gemerkt hebben, evenmin als de
meester, want aan hygiëne-complexen
was in die dagen niemand lijdende. De
jongens en meisjes zaten op lage banken
of op krukken en heel vaak zaten ze op
de grond. Soms, als het zaakje van den
meester floreerde, waren er wel honderd
en meer kinderen- in een betrekkelijk
klein vertrek samengepakt.

En dan maar leren...
Ach arme. Eén meester moest al die
kinderen de „schone konst" van lezen en
schrijven bijbrengen. Wanneer het kind
een beetje lezen kon als het van school
kwarn, mocht het al ruimschoots tevre-
den zijn. Van rekenen kwam in de regel
weinig terecht, want de meeste meesters
lieten de kinderen niet tot dit moeilijke
vak toe vóór zij konden lezen en schrij-
ven en dat duurde wel even. Want de
meester gaf hoofdelijk les. Ieder kind
moest hij de kunst afzonderlijk leren.
Als Jantje Maandag. een „beurt" had
gehad, kon het dus wel eens tot Donder-
dag duren voor hij weer een les van den
meester kreeg.

Stelt u eens voor, dat Jantje bij den
meester staat, die in zijn lange kamer-
japon en met een muts op het hoofd,
plechtstatig in zijn hoge katheder zit.
Jantje krijgt les. Maar de vele tientallen
andere kinderen zijn aan hun lot over-
gelaten. Zij moeten zich onledig houden
met „schriftelijk werk", het van buiten
leren van het alfabet en andere nuttige
zaken. Zou daar veel van terecht komen?
Natuurlijk niet. Het gebeurt maar al te
vaak, dat de jongens elkaar „tijdens de
les" te lijf gaan of dat de meisjes de
hoogste ruzie krijgen.
Een man, die in zulk een klas orde wilde
houden, moest wel een groot paedagoog
of een geweldige bullebak zijn. En grote
paedagogen stonden er niet al t:e vaak in
de school.
Het was aan één kant maar gelukkig-.
voor den -armen, veel geplaagden school-
meester, dat hem enkele groot respect
inboezemende tuchtmïddelen ten dienste
stonden, want anders was zijn leven hem
helemaal tot een hel geworden.
Als de meester Jantje iets stond te ver^
tellen en Pietje hield zich achter in de
klas juist onledig met het afrossen vaïi
Klaas, of Gerrit zat wat oneerbiedig te
grinniken, dan greep de meester naar de
lappen vogel, die aan de katheder hing.
Het voorwerp suisde door de lucht en de
meester mikte met onfeilbare zekerheid.
Wee het kind, dat door de vogel geraakt
werd. Het moest onmiddellijk aan de

katheder verschijnen om de door den
meester toegedachte straf in ontvangst
te nemen.
Het vermaardste wapen van den school-
meester was de „plak", een rond plankje
van meer dan een centimeter dikte en
met een flink handvat eraan. Met deze
plak sloeg de meester den leerling die
zijn toorn had opgewekt in de palm of
op de knokkels van de hand. Dan had
bij nog de roe van wilgetakken, waar hij
mee zwiepte op de al of niet ontblote
„billekens". Wij lezen in een blijspel uit
die tijd over een schoolmeester:

„Hij slaat en geselt zonderen reden.
Hij spaart de billen niet; 't is zulk een

[felle guit,
Hij slaat daar net zo op als op een

tossenhuid."

Ook had de .schoolmeester nog een rasp
tot zijn beschikking, een soort ijzeren
kam, die hij over .onreine' hoofden
haalde en als hij een goed geoutilleerd
bedrijf had, bezat hij een houten blok,
waarin hij onwillige jongens, soms twee
bij elkaar, kon insluiten. Dikwijls vond
de meester het ook nodig, een kind,
dat een domme fout gemaakt had, met
het schandbord te laten staan, dat het
dan een tijd lang boven het hoofd moest
houden. Op het bord stond een ezel ge-
tekend.
Erg paedagogisch was dit alles niet, maar
van paedagogische fijngevoeligheden had
men in de zeventiende eeuw evenmin
last als van hygiëne.
Over de school in de zestiende en zeven-
tiende eeuw, die trouwens in de acht-
tiende eeuw nog niet veel veranderd was,
kunnen wij interessante dingen lezen in
een boekje, dat meester Valcoogh uit
Barsigherhorn in 1597 heeft geschreven.
In dit boekje, dat tal van berijmde wen-
ken aan onderwijzers en kinderen bevat,
deed Valcoogh zich kennen als een
schoolmeester, die in zoverre zijn meeste
collega's vooruit was, dat hij bepaalde
eisen aan den beoefenaar van het vak
stelde en bovendien, dat hij zich een
voor die tijd vrij humaan opvoeder be-
toonde. „Matig te straffen geve ik den
prijs", zegt hij bijvoorbeeld ergens en hij
veroordeelt het gebruiken van andere
tuchtmiddelen dan de plak en de roe.

„Een schoolmeester moet wezen een zacht-
[moedig man,

Aan wien zijn gemeente getrouwheid be-
[speuren kan.

Hij moei zijn een leraar voor de jeugd
En ook een vat vol eerbaarheid en deugd."

betoogt Valcoogh onder andere. Verder.
vindt hij, dat een schoolmeester minstens
twintig jaar oud moet zijn. Wat dat be-
treft was hij zelfs de huidige Onderwijs-
wet, vooruit, want tegenwoordig kan een
achttienjarige al voor de klas staan. Ook
is Valcoogh van mening — en dat Is niet
verstandig,s hoewel begrijpelijk met het
oog op de rumoerige klassen uit die tijd

— dat alleen mannen onderwijs mogen
geven.
„Geen vrouwen mogen het ambt bedienen

[of aanvaarden
En evenmin razende mensen, die wreed

[zijn als beren en paarden."

Erg vleiend voor het zwakke geslacht is
deze opsomming niet, maar de dames
mogen zich getroosten met de weten-
schap, dat het een man op de kentering
va 11 zesuende en zeventiende eeuw was.
die het zei.
Valcoogh geeft verschillende regels voor
het toedienen van straffen. Een school-
meester mag hef kind niet zo hard
slaan, dat het bloedend wordt verwond
of zijn ledematen breekt. Maar de onder-
wijzer heeft — zo hij matiging betoont—
den ouders geen rekenschap af te leg-
ven de- straffen, die hij uitdeelt. Valcoogö.
stelt het zelfs zo, dat de rechterlijke

macht, die een kind wil straffen, het.
aan den schoolmeester moet overgeven,
die dan de straf wel in de school zal toe-
dienen.
Men kan in Valcoogh ook lezen, dat de
schoolmeester behalve de kinderen les
geven, nog tal van andere baantjes op
te knappen had. Zo was hij in vele geval-
len tevens koster, voorzanger en klokKe-
luider, maar volgens Valcoogh mocht de
meester — mits buiten schooltijd' — ooK
nog wel ander werk doen, zoals haur-
knippen, glazenmaken, doodkisten tim-
meren, verven, schoenlappen, netten
breien, „somtijds met naeyen een stuyver
verdienen" enz. Ook mocht hij wel een
paar koeien houden.
Och. uit weelde deed ' de zeventeende-
eeuwse onderwijzer dat natuurlijk ooK
niet. Valcoogh .zegt in zijn boekje zelfi
waarom de schoolmeester ,wel gedwongen
was al dergelijke „ambachten" te ver-
vullen :

„Om dat dick en vaecken een sober regi-
[ment (levenswijze)

Bij de schoolmeesters hier te lande wort
[bekent (geleid) •

Om redenen dat haer salarium is wat
[magher

Waer deur sy dick moeten syn een
[clagher..."

Wat dit betreft, is er dus in de eeuwen-
die na Valcoogh kwamen, niet zo heel
veel veranderd.

Dure woorden
De meeste grote kunstenaars, die met
roem beladen hun laatste levensjaren
slijten of in nimmerstanende glorie van
succes tot succes trekken, hebben ook de
keerzijde van de roem leren kennen: in
de jaren namelijk, dat zij arm en onbe*
kend waren en om troost en steun bij
oudere, „erkende" collega's moesten aan=
kloppen.
Ook Richard \Vagner, de componist van
„Tannhauser" en „Lohengrin", van
„Meistersinger" en „Ring • des Nibelun*
gen", heeft zulke jaren gekend. En daar*
om droeg hij in latere tijd met filoso»
fisch geduld de zorgen, die de roem
evengoed meebrengt als de vreugden.
Maar soms kon het toch wel eens héél
erg worden met de last, die overijverige
vereerders hem berokkenden. Met name
de verzamelaars van handtekeningen (ze
zijn niet alleen in onze dagen een kruis)
waren hem een dagelijkse ergernis.
Toen hij een tijdlang stelselmatig alle
verzoeken om handtekeningen had afge*
wezen, meende een ondernemend rijke»

luiszoontje het „met goud" te kunnen
proberen. Hij schreef den componist:
„Hooggeëerde meester! — Ik verzamel
handtekeningen van beroemde kunste»
naars. Op veilingen en bij antiquariaten
betaal ik daarvoor Mijn limiet is tien
mark per woord. Waarom zou dat geld
u niet rechtstreeks ten goede komen, in
plaats van aan tussenpersonen 'i Uw
naam ontbreekt nog ip mijn verzameling:
Richard Wagner. Twee woorden op een
stukje papier zijn met twintig mark toch
goed betaald, zou ik denken. Ingesloten
gaat het bedrag in bankbiljetten."
Richard Wagner nam terstond een pen
en een stuk papier Daarop schreef hij:
„Bedrag ontvangen" en die twee woor*
den stuurde hij zonder ondertekening
(anders zouden het er vier geworden
zijn) aan den briefschrijver terug
Een soortgelijk verhaal, met ponden
sterling in plaats van twintig mark,
staat ten name van den lersen toneel*
schrijver Bernard Shaw. Die is bl i jkbaar
niet altijd zo oorspronkelijk geweest als
men hem doorgaans noemt.. . .
Ook de schilder Kees van Dongen weet
van de handtekeningenrazernij mee te
praten, -- zij het weer op een andere
manier. Hij werd er de dupe van, dat hij
op het critieke ogenblik boos, in plaats
van geestig werd
Een nietsnut was van oordeel, dat Van

Dongen door het schilderen van mon»
daine vrouwen * met * ogen = zo»groptsals»
theekopjes zo veel verdiende, dat hij er
wel een kleinigheid van missen kon. Op
zichzelf was dat misschien niet verkeerd
gezien. Maar het Romeinse recht sprak
al van „Suum cuique", ieder het zijne
En Kees van Dongen vatte dit althans
in het betreffende geval zó op, dat hij
wilde houden wat zijn penseel hem had
ingebracht. Hij schreef dan ook in ant»
woord op de bedelbrief een vrij opge»
wonden epistel terug, waarin hij den
nietsnut verzekerde, er niet toe te willen

bijdragen, dat hij van zijn (Kees vaO
Dongen's) naam goede sier maakte.
Het antwoord was tamelijk verrassen"-
„U vergist u, wanneer u meent er nie'
toe te hebben bijgedragen, dat ik met u\v

naam goede sier maak", schreef de vin'
dingrijke jongeman. „Ik heb uw brie*
verkocht aan dames, die niet genoeg ge'"
hebben om zich door u te laten schild6'
ren. maar die verzot zijn op handteke'
ningen. Voor een boze brief vnn Kees
van Dongen gaven zij mij tweehonderd
franc. Dat is het dubbele van wat ik ü

gevraagd had."

r
M E D E D E L I N G VAN HET N.V.V.
12e Verantwoording Stichting „Winterhulp Nederland" van 28.3.'41 t/m 3.4.'41.

Totaal der lle Verant-
woording , ƒ22.979.88
Hoofdbestuur Ned. Bond
van Arbeiders m-het Land-
bouw-.- Tuinbouw- en Zui-
velbedrijf „ 100.—
W. V. te A 2.50
A. J V te L „ 0.35
J. L. B. te M. „ 0.30
M: de V te T „ 0.50
H. L. te S „ 2.—
W G. B. te R „ 0.35
Bezoldigden Nederlands

Verb. v. Vakverenigingen ƒ 11.95
G. A. v A. te A. ..-. , 2.75
Hoofdbestuur Bond van
Werkmeesters, Technici en
Opzichthoudend Personeel „ 100.—
Idem Bezoldigden „ 22.—
J E. te A „ 3.50
Hoofdbestuur Alg Ned.
Diamantbewerkersbond ... „ 131.09
Bezoldigden Ned. Toon-
kunstenaarsbond „ 12.80

Totaal /23.369.9'i
J
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(Foto's: „Arbeia.")

een

m

W l at en nevelig is deze eerste April»
[^ ochtend. Onder de overkapping van het
Amsterdamse Centraal Station is het duister
en triest. Maar aan de Duitse trein heerst
een ongewone en blijde bedrijvigheid. Straks
zal het eerste gezelschap Nederlandse ge»
zinsmoeders, die door de zorgen van het
N.V.V. en de gastvrijheid van de National»

sozialistische Volkswohlfahrt een onbezorgde vacantie in verschillende Duitse
moedertehuizen gaan genieten, naar zijn bestemming vertrekken. De tegenstelling
tussen deze vroege en kille voorjaarsochtend en de tedere voorjaarsschoonheid,
waarvan deze vrouwen straks in zo ruime mate zullen kunnen profiteren, doet
zich op dit ogenblik wel bijzonder scherp gevoelen. Voor menige vrouw is dit
vertrek een onwezenlijke droom. Het gezin heeft haar jaar in, jaar uit ten volle
opgeëist. Wie zich mocht kunnen ontspannen, voor moeder was er practisch
nooit rust. En op zijn best vormden enkele al te korte uitstapjes de schaarse
lichtpunten in de grijze eentonigheid van de last van het alledaags bestaan.
Maar nu is er plotseling dit aanbod gekomen om zo maar, zonder kosten, vier
a vijf weken lang in een heerlijk Duits vacantie^oord te vertoeven. Het klonk
bijna te mooi om waar te zijn. Eerst is er de spanning geweest of men zou
worden aangenomen. Toen kwam, als beginteken der verwezenlijking, de blijde
tijding, dat alles in orde was. Merkwaardig hoe snel daarbij de vervanging van
de toch altijd als onmisbaar geldende huismoeder werd geregeld. De kans was
dan ook te zeldzaam om haar ongebruikt voorbij te laten gaan en, geval voor
geval, bleek het dan ook mogelijk een oplossing te vinden, hetzij ip het gezin,
hetzij in de kring van vrienden en verwanten, zodat de bevoorrechte thans
zonder zorg in het hart kan weggaan.
En nu zijn zij hier op het station bijeen: de eerste v e e r h " vrouwen, die uit
Amsterdam zullen vertrekken. Straks komen in Amersfoort nog twintig andere
deelneemsters uit Rotterdam en Den Haag in de t r e in , terwijl overmorgen
112 kinderen, grotendeels uit de hoofdstad, zullen vertrekken. Van nu af aan
duren de transporten regelmatig voort tot ver in het na jaar De belangstelling
is buitengewoon groot. De maand April is reeds geheel bezet, in Mei en Juni zijn
nog wat plaatsen open, terwijl voor de maanden Juli en Augustus de toeloop
dermate sterk is, dat een andere verdeling zal moeten plaats vinden. Wie nog
mee wil. moet zich dan ook haasten! Anders loopt men licht kans achter het net
te zullen vissen.
In de aanvankelijke opzet, dat niet«leden van het N.V.V. een bijdrage moeten
betajen van 75 cents per volwassene en 50 cents per kind, is nog een verzachting
aangebracht. Gevallen, waarin deze financiële voorwaarde werkelijk een struikel»
blok zou vormen, komen namelijk ook voor een geheel kosteloze uitzending in
aanmerking. De N.S.V. neemt dan de kosten vóór-de uitzending van deze
niet*leden van het N.V.V. ten volle voor haar rekening.
Doch keren wij tot het Centraal Station terug. Het tijdstip van vertrek nadert.
Commissaris Woudenberg heeft met een gemoedelijk woord en een kwinkslag
afscheid genomen. De heer W Kaub, leider van de afdeling volksgezondheid
van het N.V.V., geeft nog een paar laatste instructies. Dan heft de stationschef
zijn befaamde spiegelei omhoog, de locomotief fluit , de trein zet zich in be»
weging, zakdoeken wapperen, handen wuiven... . de eerste vacantiereis voor
gezinsmoeders is begonnen.
Zij zal nog door vele worden gevolgd.

Bij de toto's: l en 2: Afscheid voor het vertrek van de trein. 3. Commissaris
Woudenberg in gesprek met één der deelneemsters



E r zijn mensen, die zóveel van het
toneel houden, dat zij er aan wan»

hopen, dat het in onze tijd nog eens de
functie zal kunnen vervullen, waartoe
het van nature geroepen is. Zo komt
bijvoorbeeld de Vlaamse toneelleider
Anton van de Velde tot het volgende
program:
„Alle bestaande schouwburgen en
toneelzalen verwoesten. Alle toneelpro»
ductie en toneelvoorstelling verbieden
tijdens de eerstvolgende vijf en twintig
jaar. Misschien kunnen dan de kinderen
onzer kinderen — indien zij er nog
behoefte toe gevoelen na lezing der
toneelcronijcken van hun voorvaderen!
— een toneel schrijven en spelen, dat
voor het leven betekenis heeft"
Deze wanhopige woorden, te voorschijn
geweld uit een gemoed, dat vervuld is
met een brandende liefde voor het
toneel en — uit een bittere verachting
van wat er tegenwoordig vaak „van
gemaakt" wordt — zouden ook kunnen
zijn van den bekenden jongen Neder»

- landsen acteur Cruys Voorbergh.
Want ook Cruys Voorbergh is bezeten
door een heilige liefde voor het waar»
achtige toneel. Ook hij droomt van een
herleving van de grote poëzie op de
planken, ook hij vergt van het toneel
„een voor de gemeenschap heilzame
belijdenis" Juist zoals Anton van de
Velde: ..De dichter, de acteur, de regis»
seur moeten de dienaars worden van
een gemeenschappelijke schoonheids» en
waarheidscultus".
En wat Cruys Voorbergh nu alvast van
alle toneelspelers — en van zichzelf
na tuur l i j k in de eerste plaats — vraagt,
dat is: vakmanschap. Volledige kennis
en beheersing van alles wat de toneel»
speler moet kennen en beheersen. Van
het „handwerk".
Dat is goed te begrijpen voor ieder, die
iets van de ontwikkelingsgang van
dezen merkwaardigen acteur kent.
Cruys Voorbergh is namelijk pas tot de
toneelspeelkunst .gekomen, nadat hij
verschil lende vakken, die ten grondslag
liggen aan die kunst, aandachtig en
geestdriftig beoefend had.
Hij begon immers als... danser! Zijn
ouders, dragers van een deftige Hol»
landse naam, waren daar fel op tegen
en toen „Cruys Voorbergh", zoals zijn
toneelnaam werd, een jaar dans had ge»
studeerd na zijn H.B.S.»tijd, wisten zijn
ouders het eerste openbare optreden
zolang uit te stellen, dat de zoon er
maar van af zag. Ondertussen zijn de
lessen van Angèle Sydow niet verloren
gegaan. Jaren later zag men hem bijv.
als danser in „Hoffmann's Erzahlungen"

;bij de Wagnervereniging. Evenwel, de
ouders gedoogden niet, dat de zoon,
die dokter moest worden, danser werd.
Na een mislukte kantoorloopbaan van
een paar maanden werd toen besloten,
dat Cruys Voorbergh, die middelerwijl,
m 1919, ook enkele stappen op de plan»
ken had gezet (bij het „Groot Toneel")
en onder dienst was geweest, „voor
tekenen door zou gaan". In 1924 haalde
hij de middelbare acte tekenen en hij
wijdde zich een jaar lang voornamelijk
aan kerkelijke sierkunst.
( 'ruys Voorbergh schilderde prachtige
ininiatuurportretten. En met hetzelfde
eindeloze geduld en dezelfde precieze

f Boeiend, ja beklemmend van sfeer was
. ..Gaslicht" een van de voorstellingen

van Cruys Voorbergh uit 1940. Links de
regisseur In de hoofdrol, rechts Willy
Haak.. (Foto V.P.B.).

2 Een prachtige illustratie uit „Erfenis
van Eeuwen", die de schone ouderdom
van een mens en van een dracht te-
zamen uitdrukt. (Foto uit Erfenis van
Eeuwen).

3 Het laatste Huizer-meisje, dat nog in-
de kinderdracht liep. Het onnozele ge-
plaag van de vriendinnetjes heeft het
arme kind de vreugde aan haar dracht
benomen. (Uit Erfenis van Eeuwen.
Foto Mies Blömsma);

4 Weg, water en huis. Zo Is Holland! Ge-
zicht op de Vlist tussen Haastrecht en
Schoonhoven. (Uit Erfenis van Eeuwen.
Foto A.P.)
Marker vrouw met kind, die in hun
kleren de vreugde aan kleur en lijn. be-
waren. Op het borstlapje staan lotus-
bladeren, want dit „bouwtje" Is geknipt
uit een kostelijk stuk Perzische sits. De
zilveren ketting aan het rechter polsje
helpt het kind het „mooie handje" te
onthouden. (Uit Erfenis van Eeuwen.
Foto Emmy Andriesse).

nauwkeurigheid ontwierp hij en vervaar»
digde hij costuums voor het toneel.
Maar dit valt al in de periode van na
1925, toen Cruys ' Voorbergh definitief
het toneel koos. Eerst bij Saalborn's
Nieuw Nederlands Toneel en bij Rika
Hopper, sinds 1928 in nauw contact met
Albert van Dalsum, respectievelijk bij
het Verenigd Toneel, het Oost»Neder=
lands Toneel, het Amsterdams Toneel.
Het Nederlands Toneel en de Amster=
damse Toneelvereniging. Men her inner t
zich zijn regisseur uit „De Comedie van
het Geluk", zijn Mosca in „Volpone".
zijn Mercurius in „Amphitryon '38",
zijn Cham in „Noach over de wateren"
zijn koorddanser (!) Ignat Scheel in
„Circus Knie" Zijn prachtige rol in
„Eindexamen", in „De Eerste de
Beste" .
Door de veelzijdigheid van zijn artis=
tieke aanleg — nog vóór zijn dans*
periode was er sprake van, dat Cruys

Voorbergh in de muziek zou gaan! —
en door zijn vurige geestdrift voor het
echte komedie»spelen, hóe en waar dan
ook, heeft Cruys Voorbergh zich nooit
laten opsluiten in een bepaald reper»
toire. Hij vraagt van het toneel slechts,
dat het hem in staat stelt de mensen
voor enkele ogenblikken intenser te
laten leven. „Als ik hen slechts — in
het blijspel — een feest mag bereiden,
als ik hen, in het ernstige stuk. mag
helpen hun eigen diepste verlangens be»
wust te worden, ze met het leven te
verzoenen of ze te verleiden tot een
grotere belangstelling voor hun even»
mens", heeft hij eens gezegd
In zijn huidige vorm gelooft Cruys
Voorbergh niet in het toneel. En zeker
niet in zijn huidige practijk. Maar hij
gelooft vurig in de zending van de
toneelspeelkunst, in de roeping van den
toneelkunstenaar. Hij gelooft in een
nieuw „huwelijk" tussen de verschil»

lende kunsten, tussen dans, muziek,
schilder» en toneelspeelkunst. En van*
daar óók, dat hij zich, voorzover het
reizen en het trekken, dat zijn maat'
schappelijk bestaan meebrengt, hem er
tijd voor laat, met geestdrift op de be»
oefening van al die kunsten toelegt.
Zijn liefde voor decor en costuum dreef
hem bijvoorbeeld tot diepere aandacht
voor de volkskunst. Welt daar niet een
eeuwige bron van schoonheid? Welnu.
Cruys Voorbergh ging, als vele volks'
kundigen vóór hem, op zoek naar oude
votksdrachten. Hij verzamelde gegevens,
praatte met de mensen, die de oude
kleren nog droegen, wist vaak met heel
veel moeite nog oude costuums, die
reeds niet meer gedragen werden, te be»
machtigen en richtte well icht het
mooiste en merkwaardigste particuliere
museum in, dat er in ons land op het
gebied van de „oude drachten" te vin'

(Vervolg zie volgende bladzijde)

hij
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voor deze rubriek richte men
!?' den medischen medewerker van het
Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Am*
5terdam.j

"• C- te 's-Gr. De aanwezigheid van een
Kfeintje kondigt zich nu eenmaal met ver-
killende kleine bezwaren bij de aan-
staande moeder aan. Ook een bittere
Sttiaak in de mond kan tot deze verschijn-
selen behoren. Denkt u er vooral om, in
aeze tijd weinig keukenzout te gebruiken,
*°ldoende melk te drinken, — dus de volle
*wartliter van de rantsoenering en gedu-
'ende de laatste 3 maanden de J liter,
~e de distributie dan voor u ter bescnik-
ftag stelt — en zo royaal mogelijk groente
16 gebruiken (hiervan steeds een gedeelte
'auw). Dan is het gebruik van bruinbrood
buitengewoon belangrijk. De meeste z.g.
2*angerschapsbezwaren worden alleen ge-
*iem bij het uitsluitend gebruik van witte-
brood en ze gaan op de vlucht voor het
Gebruik van bruinbrood.

"• v. d. L. te H. Ozaena is de naam voor
ledere ziekte, waarbij de afscheiding van de
neus kwalijk riekt. Bij de meest gewone
vorrn wordt het slijmvlies van de neus
^Uw en neemt zelfs het onderliggende
beenweefsel in stevigheid af. Steeds wor-
den veel korsten gevormd, de zieke kan
slecht ruiken, heeft een droog gevoel in
*e hals, terwijl de achterwand van de keel

aWjd met slijm bedekt is. Men neemt deze
piekte vooral bij een minder goede voe-
'•"gstoestand waar en • tegenwoordig ver-
goedt men, dat een tekort aan vitamine-A
J?62» aandoening in de hand" kan werken.
^ zult dus goed doen, zoveel mogelijk
v°edingsmiddelen, die vitamine-A bevatten,
?° regelmatig mogelijk te gebruiken.
«jk aan vitamine-A zijn: lever, paliiis,

heilbot, ook andere vette vissoorten:
^ring, makreel, sardines en boter. Groene
ëroente, vooral boerenkool, ook wortelen,
"evatten carotine, dat is een stof, waaruit
°«s lichaam vitamine-A kan bereiden. Een

flinke portie groente, en dan liefst voor
een gedeelte rauw gebruikt, het volle rant-
soen melk en, zo mogelijk, vette kaas,
bovendien, zo vaak als de gelegenheid zich
voordoet: J a l ons lever, heilbot, paling of
aal, haring, makreel of sprot, zijn voor u
dus van belang. Vitamine-A is bovendien
in geconcentreerde vorm als geneesmiddel
te verkrijgen.
M. L. te Z. Het spijt mij, maar zonder
een uitvoerig onderzoek is over de ziekte
van uw dochter geen oordeel mogelijk.
E. S. te R. De behandeling, die u onder-
'gaat, bestaat uit het doorblazen van de
verbinding, die er tussen de neus en de
trommelholte van het oor bestaat. Wan-
neer deze verbinding open is, heerst in het
gehoororgaan dezelfde druk als erbuiten.
Is deze verbinding onderbroken, dan ont-
staat weldra in de trommelholte een lagere
druk, doordat de wanden van de trommel-
holte voortdurend een weinig zuurstof uit
de lucht opnemen. Het is dan, alsof aan
de wanden van de trommelholte wordt
gezogen; hierdoor worden de „oorkanaleii"
die voor de evenwichtszin zorgen, geprik-
keld. Het regelmatig doorblazen voorkomt
dus deze prikkeling.
W. M. te L. Zonder onderzoek kan ik hier-
over niet oordelen, maar uw klachten doen
in de eerste plaats denken aan een be-
ginnende verkoudheid.
S. B. B. te S. Vetpuistjes ontstaan niét
door het gebruik van melk of pap. Geelt
u dus vooral uw zoon, die het op deze
leeftijd zo goed kan gebruiken, wél zijn
bordje pap en zijn volle rantsoen melk.
Boven de twintig jaar verdwijnen de puist-
jes in de regel op dezelfde wijze als ze
omstreeks het vijftiende jaar voor de dag
zijn gekomen. Ook bloedarmoede is bekend
als oorzaak voor het ontstaan van dit on-
gemak. Hierover zoudt u eens' met uw
dokter kunnen spreken.
Mej. A. te R. Het komt mij voor, dat u
nog lijdt onder de nawerking van de pijn.
die u bij de operatie vijf Jaar geleden heeft

Vervolg van de vorige pagina.

j|en is. De verzamelaar werd geen-droge
"oekenwurm, maar bleef . . . . toneelspeler.
Jfltt wil zeggen: hij zag zijn kostbare
kappen en mouwvesten en mutsen, en

en jassen niet als rariteiten, die
opbergt in kasten en laden, maar

zag ze voortdurend als kledingstuk'
^eu, die gedragen moeten worden door
'evende mensen en die gemaakt zijn door
j^ensenhand. Hij wilde niet alleen weten,
"Oe ze er uit zagen, maar ook hoe ze
Sedragen en gemaakt werden. Hij liet
2e dragen, droeg ze zelf! Hij woonde
en leefde bijvoorbeeld maanden lang „in
"e dracht" op Marken. Pas zo kwam hij

e geheimen van de oude volkskunst,
"ie het aanzijn aan de dracht gaf, vol»
J^dig Op het spoor.
balloze in onbruik geraakte en in kisten
e'i kasten half vergane costuums wist hij
'ï'et eindeloos geduld te repareren. Zijn
vaardigheid in het ontwerpen en copië»
ren van costuums kwam hem hierbij
8°ed te stade. „Pas als ik een costuum
Precies na kan maken, vind ik dat ik
*^et ken", zegt Cruys Voorbergh en met
'lefde offert hij een paar maanden op
^lri een kostbare Friese kap van voor
honderd jaar of een sierlijk kleed, dat
*en Hollandse zeevaarder in de zevens
^ende eeuw uit Perzië meenam, opdat
**t hier een hoofdbestanddeel van de
P'attelandsdracht zou worden, weer ges
heel te restaureren. . . .
Ondertussen studeert hij ijverig kunst»
Geschiedenis en hij rust niet voor hij de
Sanienhangen tussen het zeventiende*
eeü\vse stadscostuum en het tegenwoor»
"'Se plattelandscostuum, zoals hij die in
*en scherpzinnige theorie ontwikkeld
heeft, volkomen heeft uitgepuzzeld.
triomfantelijk legt hij dan schilderijen
Van zeventiende»eeuwse meesters naast
2'Jn oude kappen en kragen en hij wijst
aari, hoe de plattelander zich meester
^aakte van de stadsdracht en die vol'
Seris zijn eigen onfeilbaar stijlgevoel dan
Verder ging ontwikkelen. Hij laat ons

en, hoe het gouden oorijzer, over
We'ks oorsprong zovele theorieën zijn
°Pgeworpen, een heel natuurlijke nood*
lelijkheid was. Hoe de mutsjes op

^en bepaald ogenblik zich zo eigenaar»
'8 vervormden, dat er eenvoudig een

hulpmiddel moest komen om die dingen
op het hoofd vast te houden en hoe
toen deze „klem" ontstond, die zich in
sommige drachten verbreedde tot een
kostbaar sieraad, dat in zilver of goud
de rijkdom van de draagster demon»
streerde, maar dat in andere samen»
schrompelde tot een „rudiment", een
onaanzienlijk overblijfseltje, dat nederig
is -ingeriaaid in de rand van het mutsje,
als een soort balein. En de gouden krul»
len op zij van het hoofd? „Wel", zegt
Cruys Voorbergh, „ieder, die wel eens
een oorijzer heeft opgezet, om een muts
op het hoofd vast te houden, zal begrij»
pen, dat de drager of draagster de pun»
ten van de „klem" graag naar buiten
en naar boven buigt, om pijn aan de
slapen te vermijden. Ziehier de oor»
sprong van de krul naar boven, die dan
in een cultuur van eeuwen steeds mooier
en kostbaarder .en ingewikkelder werd!"
Zo heeft Cruys Voorbergh tal van pro»
blemen van de Nederlandse volksdrach»
ten opgelost en hij heeft het materiaal
verzameld voor een boeiend boek er
over. Als eerste publicatie van zijn hand
zal thans dit jaar het licht zien „Erfenis
van Eeuwen", een boek met landschaps»
tekeningen en zestig pSgina's foto«illu»
stratie. De „Arbeiderspers" zal met dit
boek een bijdrage leveren tot een betere
kennis van een belangrijk stuk volks»
kunde en de uitgeefster is trots, dat zij
als boedelbeschrijver van de „Erfenis
van Eeuwen", een erfenis van cultuur en
schoonheid, waarop elk Nederlander
trots moet zijn, zulk een kundig „boedel»
beschrijver" heeft gevonden als Cruys
Voorbergh.
Maanden en maanden heeft deze toneel»
speler gezworven en geleefd tussen de
vissers en de boeren van ons land en
hij heeft er zich een diepgaande kennis
van de oude Nederlandse costuums
eigen gemaakt, die hij thans op zijn
beurt aan anderen mee zal delen. Maar
vooral zal hij, als echt toneelspeler, ons
het léven van die dragers van „de
dracht", op Marken en Urk, in Staphorst
en in Zeeland, in Volendam en Spaken»
burg, weten duidelijk te maken. En
daarom zal dit boek over volkskunde
stellig een bijzonder levend boek wor»
den, een boek als een feestelijke toneel»
voorstelling!

moeten doorstaan. Hiervan is een begrij-
pelijke overgevoeligheid het natuurlijke
gevolg; het kan vele jaren duren, voor deze
u weer geheel verlaat. Vanzelfsprekend
wordt het op de duur geheel beter.
A. G. S. te A. In uw geval zou ik zeker
de moed nog niet verliezen. Vraagt u ook
eens aan uw dokter, wat hij denkt van
een kortdurende huwelijksvacantie.
P. S. te R. Voor het hinderlijke dromen
zou ik geen oorzaak kunnen aangeven.
O. K. te U. Het gebruik van aardappel-
moes of rauw aardappelsap tegen maag-
zuur kan als een onschuldig huismiddel
worden beschouwd, dat niet alleen verlich-
tend, maar ook genezend kan werken. Het
is nodig, het sap iedere dag vers te be-
reiden. Wanneer u een glasrasp niet in een
gewone huishoudwinkel kunt krijgen, pro-
beert u het dan eens in een z.g reform-
winkel. In plaats van een glasrasp kunt
u ook met voordeel van een B.B.-rasp
(Bircher-Bennerrasp, die van metaal is),
gebruik maken.
Mej. B. te R. Moedervlekken luisteren naar
geen enkele behandeling. Het heeft dus
ook geen zin, daar iets niet voor te eten
of te drinken.
M. J. v. S. te S. U moet uw schroom over-
winnen en raad vragen aan uw huisdokter.
Door middel van een kleine operatie kunt
u waarschijnlijk afdoende worden gehol-
pen.
v. M. te A. U zoudt eens kunnen gaan
praten op het Adviesbureau van de Fede-
ratie van Instellingen voor Kinderbescher-
ming, Heerengracht 174 te Amsterdam;
spreekuren dagelijks van 9—12 uur en
Donderdagsavonds van half 8 tot half 9.
M. P. te A. Uw huisarts kan u in dit geval
zeker raad geven. Als lid van een zieken-
fonds kan men op een dergelijk onderzoek
wel degelijk aanspraak maken.
K. K. té 's-Gr. De door u opgegeven woor-
den zijn brokstukken van termen, die wel
door den specialist voor hartziekten wor-
den gebruikt. Wat hiermede bedoeld werd,
kan ik u ook niet uitleggen. Een hyper-
trophisch hart is een hart, dat sterker en
groter is dan normaal; dit hoeft in.het
geheel niet gevaarlijk te zijn.
E. S. te G. Zonder onderzoek is over uw
toestand geen oordeel mogelijk. Blijft u
vooral onder behandeling van uw huis-
dokter.
d. B. S. te D. Of de aangeboren afwijking
aan uw linkerheupgewricht thans nog, nu
u reeds 25 jaar bent, door een.operatie
kan worden verbeterd, kan alleen een

chirurg; die over alle gegevens beschikt,
beoordelen.
B. I. te R. Bij een tekort aan zoutzuur iri
het maagsap is 't gebruik van zoutzuur
noodzakelijk. Het is in 't geheel niet scha-
delijk, ook niet bij een zeer langdurig
gebruik. De „kunstmatige stof" is volkomen
gelijk aan het zoutzuur, dat in de maag
wordt gevormd. Over een mogelijke oor-
zaak van uw vermoeidheid kan ik zonder
onderzoek niet oordelen.
B. B. te N.A. Niet voluit ondertekende
vragen kunnen niet in behandeling worden
genomen.
J. G. te U. Het eten van uitsluitend bruin-
brood is een belangrijk hulpmiddel bij
trage stoelgang. Wanneer u bloedarmoede
heeft, moet u niet zelf dokteren, maar zich
onder behandeling van uw huisarts stel-
len. Het verschijnsel, dat ü in uw derde
vraag vermeldt, duidt op een sterker bloed-
verlies dan normaal.
W. B. te L. Onder ischias wordt verstaan
pijn in het gebied van de grote beenzemuv.
Nu de aandoening bij uw vrouw genezen is,
zou ik mij verder niet bezorgd maken. De
narigheid behoeft zich niet te herhalen.
B. H. te G. Een overgevoeligheid, zoals u
die tegenover bont vertoont, en die tel-
kens weer aanleiding geeft tot asthmati-
sche benauwdheid, is heel moeilijk te Oe^
strijden. ledere keer opnieuw een behan-
deling, zoals" u reeds eenmaal bij den spe-
cialist heeft ondergaan, door middel van
inspuitingen met ,,bont-extract", zal wel
nodig zijn om telkens weer geruime tijd
achtereen vrij van klachten té kunnen
zijn. Kunt u niet van werkkring veran-
deren?
L. N. v. d. D. te 's-Gr. Uit uw eerste brief
was het voor mij duidelijk, dat u een flink
werkman bent, die graag z'n volle werx
doet. Vanzelfsprekend hindert het u bui-
tengewoon, dat de gevolgen van het on-
geval zo lang blijven duren. Of het, nu
ruim een jaar is verlopen, nog zin zou
hebben om tijdelijk lichter werk te doen,
kan ik zonder onderzoek niet beoordelen.
Wel weet ik, dat voor een volledig herstel
de verwachting, die men van de naaste
toekomst heeft, een grote rol speelt. Daar;-
om heb ik u aangeraden, zich op uw werk
toe te leggen „met de overtuiging, dat u uw
vroegere kracht geheel zult terugwinnen."
De brieven van de Medische Rubriek wor-
den uitsluitend door mijzelf gelezen en
door mij als beroepsgeheim behandeld.
Wanneer de brief, die u mij heeft ge-
schreven, onder uw kennissen wordt be-
sproken, zult u zelf daartoe aanleiding
hebben gegeven.
M. E. te R. Tegen het gebruik van de pil-
len, die men u heeft aangeraden, bestaat,
lijkt mij, geen enkel bezwaar.
v. d. L. te B. De kans bestaat nog wel,
doch is uiterst gering. Het hinderlijke
blozen en transpireren hangt met de over-
gang samen.

Schoonmaak
Verdwenen mijn schoenen.
Verdwenen mijn boord.
De tajel staat erge7is
Waar ie niet hoort.
Op onmoog'lijke plaatsen
Wordt alles gezet.
Ik vind zelfs een boender
En schuier in bed.
Daar brak ik zo waar haast
M'n nek door een teil.
Ha, daar is mijn boordje!
Daar, onder die dweil.
Ze werken aan alles,
En niets is er klaar.
De piepers zijn hard,
En de groente niet. gaar.
Een doolhof van emmers
En teilen in 't rond.
Waar kan ik gaan zitten?
Oh, Haar cfp de grond.

„Ja, waar moet je wezen?
Daar kun je niet door!
Dan moet je maar wachten,
De trap staat .er voor.
Ga daar nou niet staan, en
Doe wat ik zeg.
Ja hoepel maar op,
Je loopt in de weg!"
Zo wordt ik nog bijna
De straat op geschopt.
E?i overal wordt er
Geboend en geklopt.
Op de hoek in een lunchroom
Waarheen ik maar toog
Daar vind ik de buren
Van twee- en drie-hoog.
Ze zeiden me daad'liik: -
„Ook wij zijn gevlucht."
We hebben gezaam'lijk
Heel diep toen gezucht.

Oplossing puzzle No. 11
De oplossing van de boompuzzle,
verschenen in „Arbeid" van 21
Maart, is als volgt:
De gevraagde woorden luiden:
doorslag — slagboom — boom»
vrucht — vruchtboom — vrucht»
baar — boomstam — stamgast —
stamboon — slagwerk — werkuur
— uurwerk — werkman — werk»
ster — uurloon, — werkdag —
dagblad -^ bladgoud — goudvis
— goudkleur — bladgroen —
groenman — groenvrouw — dag»
geld —• geldmarkt — martkdag —
daglicht — dagtaak — marktplein
— geldzak — zakdoek — zakboek
—•• doorgang — gangdeur — deur*
post — postuur -- postkoets —
deurklink — , klinkklaar — klink»,
bout — gangklok — klokslag —

slagtand — tandarts — tandrad —
slagschip — klokhuis — huistoe —
toeval — vallei — valscherm —
toevoer - - voerman —• voertuig
—• huisbrand — brandweer —
weerom — omvang — omslag —
weerhaak — brandstof, — stofjas
— stofwolk.

Toegekend zijn drie boekprijzen
en wel aan:
J. H. Lodewijks, Marktstraat 4,
Veendam;
L. de Bruin, Stevensweg 100,
Dubbeldam;
F. Meulendijk, De la Reystraat 9a,
Rotterdam»5/uid.
De prijswinnaars kunnen een
keuze doen uit een boekenlijstje,
dat. hun zal worden toegezonden.



M et deze oproep richten wij ons tot onze
knutselaars van jeugdige en oudere leeftijd.

met het doel, om in de komende vrije Paas=
dagen een nieuw zweef vliegt uigmodel te maken,
dat eenvoudig is en geringe kosten met zich
brengt , terwijl het verkregen product a l le ve r=
waehtingen over t ref t . ^
Onder aan deze pagina zijn de werk tekeningen
op ware grootte gegeven, zodat de verschillende
onderdelen gemakkelijk op het te verwerken hout
doorgedrukt kunnen worden met behulp van
i:arbonpapier.
Aan materiaal hebben wij nodig: hout, koud*
Wiiterlijm, ear bon papier, Japans zijdepapier of
dun perkament, Arabische gom.
Voor gereedschap behoeven wij: potlood, f i g u u r *
zaag, schuurpapïer en boortje.

De romp (fig. i)
Wij nemen een p l a n k j e v u ren s of grenenhout van
410 X 70 X 6 mm.- Aan een oude kist t r e f f e n wij
vaak een dusdanig p l a n k j e aan en anders is het,
evenals het verdere hout, goedkoop verkri jgbaar
bij een timmer; of f iguurzaagwinkel . Denk erom.
dat het rechtdradig moet zijn.
De romp (tekening 1) d r u k k e n wij op het
plankje over met behulp van potlood en carbon*
papier en de romp kan uitgezaagd worden^. Als
dit gedaan is, wordt de romp bijgeschuurd. Op
de tekening zijn op de plaatsen, waar de gestips
pelde lijnen lopen, de doorsneden aangegeven.
De plaats van A tot B, waar de vleugel op
komt te rusten, blijft even dik, maar krijgt een
inkeping in de lengter icht ing, een z.g. yisbekje.
Het beste kan dit met een mesje uitgesneden
worden. De kanten worden dus afgerond bij=
geschuurd, alleen moet er aan gedacht worden,
dat het stukje E—F van boven rechthoekig
blijft, omdat hierop het hoogteroer aangebracht
moet worden. Zie fig. 3.
Dit was alles van de romp. Wanneer onver*
hoopt bij het zagen ee»v spantje mocht breken,
dan is dit zeer goed met een weinig koudwater*
Hjrn te verhelpen.

De vleugel (fig 2)
Op de tekening is slechts de helft van de
vleugel aangegeven. Het spreekt van zei f i dat de
andere helft net zo is. De tekening wordt weer
doorgedrukt op een plankje balsa?hout van
410 X 80 X 7 mm. Wanneer het balsa=hout moei*
lijk te verkrijgen is, kan ook een plankje vuren*
of grenenhout gebruikt worden. De vleugel

wordt eerst alleen langs de u i te rs te lijnen u i t -
gezaagd. Daarna wordt de vleugel langs de
onderkant holgesehuurd, van middens tot achter*
l igge r , zoals op de doorsnede=tekening II a aam
gegeven staat en ook rondom bijgeschuurd.
Wanneer wij even de doorsnede=tekening afzon*
der lij k op een stukje hout ui tzagen, kunnen wij
afdoende controleren of er goed hijgeschuurd is.
Wij schuiven daartoe de vleugel door de uit*
[K-zaagde opening. Eerst dan worden de andere
delen van de vleugel uitgezaagd. Daarna wordt
de vleugel middendoor gedeeld volgens de lijn
Ci—i : en de zaag vla k ken worden volgens tekc?
ning Ilb hijgeschuurd. Nu bestrijken wij de 2aag*
vlakken met koud wat erlïjm, laten ze eerst een
kwart ier drogen, bestrijken ze daarna weer en
drukken de' twee he l f t en tegen elkaar. Het
geheel, leggen wij op een tafeltje, zetten onder
de vleugelsuiteinden twee klosjes van elk 2 -cm.
hoog en laten alles een dag en een nacht in
deze stand drogen. Zie tek. 2 B.

Hoogte- en richtingsroer c t ig . 3 en t ig. 4)
Deze moeten beslist van hulsa*ho'ut gemaakt
worden. De tekeningen fig. 3 en fig. 4 worden
weer doorgedrukt en de roeren worden met een
mes uitgesneden. Dan worden de kanten rondom
hijgeschuurd, zodanig, dat de voorkanten dikker
blijven dan de achterkanten. Het gearceerde deel
van f i g . 4 is de doorsnede van het hoogteroer.

Passen en boren
Alvorens met het bespannen te beginnen, wordt
eerst de vleugel op de romp gepast. Wanneer dit
goed bevonden is, wordt door de vleugel in H
en door de romp volgens de lijn C—D een gaatje
geboord met een scherp, fijn boortje. Dan wordt
een bevestigingspennetje gesneden, dat in het
gaatje moet passen en waarmede de vleugel vasts
gezet kan worden. Deze nieuwe manier van hes
vestigen dient er voor, om te maken, dat de
vleugel direct losschiet, wanneer het vliegtuig
ergens tegenaan zou botsen.

Bespannen
De buitenste lijn van de romptekening wordt
tweemaal op het Japanse zijdepapier of op het
dunne perkament overgedrukt en uitgeknipt,
waarna de stukken zo strak mogelijk tegen de
zi jkanten van de romp worden geplakt met
behulp van Arabische gom.
De vleugel wordt op dezelfde manier met vier
stukken papier beplakt; alléén wordt de lengte
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NAAR DE BOLLENVELDEN
„Vreugde en Arbeid" wil u de schitterende pracht van ons onvol-
prezen landschap tonen en organiseert daarom dit jaar voor het
eerst das- en halve-dagtochten per auto, tram en fiets naar dit
jaarlijks terugkerende bloemenfestijn.
Het uitgangspunt van al deze tochten is te Amsterdam onze eigen
toekomstige reisafdeling, Leidseplein, tegenover Stadsschouwburg
en-te Den Haag „'t Wachtje", Bosbrug, halte Blauwe Tram

Tochten van Amsterdam:
Tocht I. Halve dagtocht per autobus, vanaf 21 April dagelijks. Prijs ƒ 1.50 per per-
soon, vertrek 13.30, terug 18 uur.'
Tocht II. Dagtocht per autobus, vanaf 20 April elke Zondag. Prijs ƒ 3 per persoon,
koffiemaaltijd fhbegrepen, "Vertrek 10 uur, terug. 18 uur.
Tocht III. Dagtocht per tram, vanaf 20 April elke Zondag. Prijs ƒ 2 per persoon,
kof f iemaaltijd inbegrepen, vertrek 9.30 uur, terug 18 uur.
Tocht IV. Fietstocht vanaf 20 April elke Zondag. Prijs ƒ0.60 per persoon, 2 con-
sumpties (koffie, thee of chocolade) inbegrepen, vertrek 9 uur, terug 18 utir.

Tochten van Den Haag:
Tocht V. Dagtocht per tram, vanaf 20 April elke Zondag. Prijs ƒ2 per persoon,
koffiemaaltijd inbegrepen, vertrek 9.30 uur, terug 18 uur.
Tocht VI. Fietstocht, vanaf 20 April elke Zondag. Prijs ƒ0.60 per persoon, 2 con-
sumpties (koffie, thee of chocolade) inbegrepen, vertrek 9 uur, terug 18 uur.
Aanmeldingen 'schriftelijk zowel als mondeling te richten tot Reisbureau „Vreugd*
en Arbeid", voorlopig Amstel 224-226 te Amsterdam, of- Dr. Kuyperstraat 10 te Den
Haag.
Levensmiddelenbonnen medebrengen. Zij, die niet in het bezit zijn van wisseleen-
nen voor boter, wordt aangeraden een klontje boter van huis mede te nemen.

FEEST VAN DE ARBEID
Op verzoek van de Werkgemeenschap van het N.V.V. „Vreugde en Arbeid" heeft
de voorzitter van de Nederlandse ~ Bioscoop Bond, met goedkeuring van den Secre-
taris-Generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, besloten
uit jaar de eerste dag van de speelweek, welke aanvangt op, 2 Mei, voor alle
bioscooptheaters te verzetten op Donderdag l Mei 1941. dit in verband met de
viering van het Peest van de Arbeid op l Mei a.s.
Tevens zal dan door „Vreugde en Arbeid" een 60-tal theaters in Nederland worden
uitgekocht om de arbeiders in de gelegenheid te stellen het nieuwe filmprogramma
te gaan zien tegen de speciale prijs van 25 et. voor de twee laagste rangen en
40 et. voor de overige rangen. Dit geldt voor allen, al of niet georganiseerd.
Onderhandelingen met de daarvoor in aanmerking komende bioscoopdirecties
vinden reeds plaats.

MEIMAAND . KINDERMAAND
„Vreugde en Arbeid" Zal in de maand Mei in het gehele land kin-
dervoorstellingen organiseren. Ook de kleinere plaatsen zullen
hierbij niet worden vergeten.
3 a 4 gezelschappen zullen gedurende de lentemaand door het
gehele land trekken om onze kinderen een heerlijke middag te
bezorgen. Hoewel goede kindervoorstellingen grote kasten met zich
meebrengen, zullen slechts uiterst lage toegangsprijzen worden ge-

heven. Nadere bijzonderheden omtrent deze voorstellingen zullen zo spoedig mo-
gelijk .volgen

GOEDKOOP ZWEMMEN
Aangezien de door de Werkgemeenschap van het N.V.V. „Vreugde
en Arbeid" ̂ georganiseerde zwemavonden in het Zuiderbad te ^Am-
sterdam een enorm succes zijn geworden, is besloten ook iedere
Dinsdagavond van 7—10 uur zulk een avond in het Sportfondseii-
bad (Oost) aan de Linnaeusstraat alhier te organiseren, eveneens
tegen de bekende buitengewoon lage tarieven van 10 cent voor kin-
deren en werklozen en 15 cent voor volwassenen.

Eindelijk is dus het genot van een overdekt zwembad binnen het bereik van den
arbeider en zijn gezin gekomen. .Ook van de gratis gegever) gelegenheid om zwem-
men te leren wordt door velen een dankbaar gebruik gemaakt.
Wij raden onze oudere leden, die zonder kinderen komen, dringend aan zich niet
allen reeds om 7 uur aan de zweminrichting te vervoegen, daar het dan overvol is.
Na 8.30 uur is het reeds veel rustiger.

van elk s t u k j e iets groter genomen dan die van
de halve vleugel, zodanig , dat hij het plakken m
"L't midden hoven en onder de vleugel de over*
schietende s tukken over e lkaar heen vallen. Dit
gebeurt om meer s t e r k t e aan de vleugel te
Beven.

Aanbrengen van hoogte- en
richtingsroer
"et hoogteroer wordt in het midden op het
staartstuk van de romp met koudwaterlijm vast*
ï tp lak t en als dat goed bevestigd zit, wordt het
r icht ingsroer met koudwate r l i jm vas tüe ' / f t

Het behoeft geen betoog, dat men er voor moet
zorgen, dat eerst elk s tukje wat geplakt wordt,
goed vast moet z i t ten , alvorens men verder kan
gaan.

Uitwegen
Men p a k t het vliegtuig met de vingers onder de
middcnligger van de vleugel en bemerkt, dat het
staartstuk het zwaarste is. In een gaatje voor
in de romp brengen wij nu zoveel lood, totdat
het toestel in die stand volmaakt in even»
•wicht h a n g t .
Het vliegtuig is dan klaar. Men kan verschil*
lende delen van de vleugel en romp nog een

aardig k l e u r t j e geven. Het beste gebeurt dit
met cclluloseslak.

Starten
Aan een sterke draad van een v i j f t i g meter
bevestigen wij aan het einde een gordijnring.
welke past in de uitholling onderaan de romp.
Het .vliegtuig wordt dan als een vlieger opge*
trokken, waarna op een bepaalde hoogte de ring
vanzelf losschiet,
Wanneer het vliegtuig te snel duikt, of omslaat
in de lucht , komt dit doordat er te veel of te
weinig lood in de rompntus zit; dus dit ligt
aan het uitwegen.

Wannee r er nog onduidelijkheden zijn, kunnen
die altijd even gevraagd worden.
U stuurt dan even een briefje- aan de Redactie
van Arbeid-. Postbus 100, Amsterdam, vermeldt
duidelijk op de omslag: ,,Arheid=Libel" en U
kunt er van verzekerd zijn. dat u verder g*»
holpen wordt.
En nu al lemaal aan de slag en veel succes!

bij tin foto's:
7. Het onbespannen model.
2. De ,,Arbeid-l.ibel" bij zijn eerste luchldoop.
3. Door de speciale bevestiging springt de
vleugel bij een botsing direct /o.v

Copyright Weekblad „Arbeid". Al/e rechten voortier,



[ DAMRUBR1EK J
Vraagstuk A no. 12 een struikelblok
Zoals wij reeds eerder als vermoeden
hebben uitgesproken, zijn de vraagstuk-
ken 11 en' 12 in de A-klasse van onze
eerste oplosserswedstrijd velen te machtig
gebleken. Deze vraagstukken behoren ook
tot een aparte soort. Zij, die aan slag-
problemen gewend zijn, hebben aan de
vraagstukken van de practijk minder
houvast. Toch is deze soort vraagstukken
uitermate leerrijk voor wie zich op het
partijspel wil toeleggen.
In een partij komt soms in het geheel
geen slagzet voor. De grote moeilijkheid
is dikwijls, dat men door de dreiging met
een slag een ander voordeel moet zien
af te dwingen.
Hier volgt een samenvatting van de be-
langrijkste moeilijkheden, waarmede vele
oplossers te kampen hadden. De behan-
deling hiervan zal hen van nut kunnen
zijn voor de oplossing van andere vraag-
stukken.

Zwart

Wit
Zwart: 8 schijven op 8, 11, 12, 15, 18, 20,
25 en 26.
:Wit: 8 schijven op 23, 24, 28, 29, 31, 37,
40 en 42.

De juiste oplossing is in de rubriek van
de vorige week aangegeven. Er waren op-
lossers, die het spel als volgt aangaven:
Wit: 31—27, zwart 11—17, wit 37—32,
zwart 25—30, wit 24 x 35, zwart 20—24, wit
29x20, zwart 15x24, wit 42—37, zwart 18
x 29, waarna wit door 28—22 een schijf
wint.
Maar zwart behoeft niet zó te spelen. In
de eerste plaats kan zwart (op 31—27
van wit) dadelijk 25—30 enz. laten vol-
gen. Dan staat er nog geen stuk van
ewart op veld 17 en wit wint dus geen
schijf. Maar bovendien heeft zwart nog
een andere voortzetting, waardoor hij
remise maakt. Wij spelen nu eens in de
diagramstelling als volgt:

Wit Zwart
1. 31—27 11—17

Zwart dreigt nu door 17—22 te spelen
remise te maken en wit kan dit alleen
door 37—32 te spelen verhinderen. Dus:

2. 37—32 26—31H
3. 27 x 36 18—22
4. 23—19 22 x 33
5. 29x38 20x29

Als wit nu niet dadelijk 19—14 speelt,
laat zwart 15—20 volgen, waarna zwart
zelfs beter zou staan. Dus:

6. 19—14 15—20
Wit heeft nu alleen de zet 14—10 of 14—
'9. In beide gevallen offert zwart eerst
met 29—34, wit 40 x 29 en dan zwart 20—
24 met een remisestelling.
De aanvangszeb van dit vraagstuk lag
voor de hand. Daarna kwamen pas de
moeilijkheden.
Een andere spelgang uit de diagramstel-
ling, die niet tot winst leidt is de vol-
gende:

1. 40—34 11—17
2. 42—38 18—22
3. 38—33 8—13
4. 37—32 (het beste) 26x37
5. 32 x 41 22—27
6. 41—36 17—21

En dit is voor wit niet gewonnen. Op wit
23—19 volgt zwart 13—18, wit 28—22,
zwart 18—23, wit 29x7, zwart 20x40, wit
22x31, zwart 40—44. Wel is wit een stuk
vóór, maar dat geeft in dit geval nog
geen winst. Bovendien zitten in deze
stelling nog meer varianten, die zwart
van remise verzekeren.

Uit de spe/opening
Tegenwoordig worden vele partijen door
wit met de zet 32—28 begonnen. Hier
volgen twee slagen in deze opening, waar
men voor op moet passen.

Wit Zwart
1. 32—28 18—23
2. 33—29 23 x 32
3. 37 x 28 'l9—24
4. 39—33 14—19

Zwart kan nu altijd, als hij dit wenst,
ruilen met 20—25 en daarna met 25x14
slaan. Als volgt kan hij echter een kansje
wagen:

5. 41—37 17—22
6. 28 x 17 11 x 22
7. 37—32 12—18

Zwart wacht de foutzet af.

Zwart

Wit
Zwart: 18 schijven op l t/m 10, 13, 15,
16 18, 19, 20, 22 en 24.
Wit: 18 schijven op 29, 31 t/m 36, 38,
40, 42 t/m 50.

Als wit nu 32—28 speelt, antwoordt zwart
met 20—25 en het maakt geen verschil
uit, hoe wit slaat. Bijv. wit 29x20, zwart
15x24, wit 28x17, zwart 24—30, wit 35 x
24, zwart 19 x 28, met' schijfwinst, terwijl
ook het witte stuk op 17 spoedig verloren
gaat.
Wij nemen nu aan, dat wit dit ziet en
in de diagramstelling 34—30 speelt. Ook
nu is er kans voor zwart, als deze 7—12
speelt. Wit mag dan vooral niet 30—25
spelen, want dan volgt heel aardig:
zwart 16^21, wit 25x23, zwart 21—26, wit
29 x 20, zwart 26 x 19. wit 40—34, zwart
15 x 24, wit 33—28 (op wit 34—29 moet
zwart 10—14! spelen), zwart 22x33, wit
38x20. zwart 10—15 met schijfwinst.
Hier ziet men, dat de „tijdzet" ook een
belangrijke rol speelt in de openings-
theorie! (zwart 16—21).

Onze wedstrijd
Voor de wedstrijd volgt in klasse A weer
een eindspel. De winst berust op een
offer, dat in de partij meermalen waar-
devol is gebleken. Het is een goede voor-'
loper van moeilijker werk in deze soort.
In no. 9 let men wel op de verdediging
van zwart.
B no. 10 is in een partij voorgekomen.
No; 11 is een slag, die eveneens gemak-
kelijk in een partij kan voorkomen. Het
is natuurlijk de bedoeling; dat wit een
schijf wint, die hij ook werkelijk kan
behouden.

Klasse A.
No. 8.
Zwart

Wit
Zwart: 2 schijven op 15 en 45.
Wit: schijf op 21. Dammen op 4 en 16.

No. 9.
Zwart

Wit: 7 schijven op 27, 30. 38. 39, 40, 48
en 50.
Voor beide geldt: „Wit begint en wint."

Klasse B.

No 11.

Zwart

Wit
Zwart: 9 schijven op 7, 8, 9, 13, 15,
19, 23 en^25.
Wit: 9 schijven op 27, 28, 31, 34, 36,
39, 40 en 47.
Wit begint en wint.

16,

37,

Zwart: 15 schijven op 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11,
13, 16, 18, 19, 21, 23, 24 en 25.
Wit: 15 schijven op 27, 28. 30, 32, 33, 35,
36, 38, 42, 43, 44, 45, 47. 48 en 49.
Wit begint en wint een schijf.

Oplossingen worden ingewacht tot uiter-
lijk 28 April. Adresseren: Red. Weekblad
„Arbeid", Postbus 100, Amsterdam. Op
adreszijde duidelijk „Damrubriek" ver-
melden.

Puzzle no. 14

KRUIS WO ORD RAADSEL

Wit
Zwart: 6 schijven op 9, 12, 15, 19, 31
en 36.

Van links naar rechts:
2 opening
4 deel van een huis
6 deel van een huis
7 maat
9 familielid

10 deel van een huis
12 bergplaats
13 steuntouw
15 kleefstof
17 Engelse sjees
18 rentmeester
20 zintuig
22 plaats in Limburg
24 slot
27 herkauwer
28 aardrijkskundige aanduiding
29 familielid
30 dwaas
31 loon
35 deel van een tabakspijp
38 oesternet
39 vogel
41 bepaalde hoeveelheid
42 halt
44 gedicht
45 boom
46 ongespannen
48 heilige
50 voedsel
51 gelofte
52 gemeenschappelijke weid«
54 wedervaren

Van boven naar beneden:
1 insect
2 berustend, lijdzaam
3 het droevige

4 vocht
5 tijdperk
6 houw
8 nauw
9 schildknaap

11 open riool
12 jong dier
14 bolgewas
16 afgemat
17 rust en kalmte
18 \yitte suiker
19 b'ergkloof
21 genoegen
22 stapel
23 vod
25 nat
26 stuk doek
32 afzonderlijk
33 dokter
34 kort stompje
35 geschenk
36 plaats in Gelderland
37 drinkgerei
40 en soortgelijke
43 berg
45 slot
47 oude maat
49 een weinig
53 godin van de dageraad

Oplossingen van deze puzzle worden in»
gewacht tot uiterlijk 24 April. Adres»
seren: Redactie weekblad „Arbeid",
postbus 100, Amsterdam. i
Op de omslag duidelijk vermelden:
„Puzzle no. 14". Als prijs wordt weder»
om een fraai boekwerk beschikbaar ge»
BteUL



Gelukkig! Voor het afsluiten van
een verzekering bij „De Centrale"
in den Haag - de maatschappij
voor georganiseerde arbeiders —
is het nooit te vroeg en zelden te
laat. Het juiste moment daarvoor
is steeds: zoo spoedig mogelijk!
De prettige premie-voorwaarden
van „De Centrale" bieden tal van
mogelijkheden. Laat onze vertrouw-
de agent spoedig eens rriet U komen
praten; hij geeft U alle inlichtin-
gen en zeker een passend advies.

NTRALE"
Solide

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

Jmiti



V O O R D f VROUW

Van tes tot huis
Beste Cor,
Ondanks de drukte voor de feestdagen
\vil ik je toch even een lettertje schrij«
ven
Meer dan ooit zien we naar de Faas»
dagen uit, omdat ons ge/in dan weer
eens voltallig zal zijn. Dat zal nu aan
onze feestdagen iets aparts geven
We hopen maar. dat het mooi weer zal
zijn. Als we dan 's morgens vroeg op*
•taan, hebben we een heerlijk lange°"dag.
Ik heb natuurlijk extra goed gewerkt en
zo veel mogelijk alles vooruit verzorgd,
zodat ik de beide dagen zelf rustig de
hand met het werk kan lichten
Als verrassing maak ik bitterkoekjes»
pudding met vruchtensaus toe Daar
houdt Rie zo van. Maar het is voor óns
misschien nog %vel een grotere tractat ie
dan voor Rie De tijd heugt me niet, dat
ik pudding toe maakte Ik ben al lang
blij. dat ik rondkom met m'n huishoud»
geld De e v f r a a t j e s denken we er dan
maar bij
Voor deze dagen heb ik echter alles op
alles gezet om, toch iets extra's te kun»
nen geven Paasbrood daar denk ik maar
niet aan De jongens beschouwen hier
krentenbrood niet als gewoon brood. Ze
villen dat alleen boven hun rantsoen
eten en dat gaat nu eenmaal niet. Je
moet er toch ook je bonnen voor geven.
Ze krijgen wel hun gekleurde paasei.
Dat is vooral voor de kleintjes zo leuk.
Jan heeft een groot gedeelte van z'n zak'
geld geofferd om in de kosten bij te
dragen Ondanks de zorgen die we heb»
ben, voel ik me toch zielsgelukkig: het
feit dat je samen toch nog zo veel voor

de kinderen kant doen. is op zich zelf al
een feest.
Ik heb al aan Rie geschreven, dat zij
Alie voor de tweede dag kan uitnodi»
gen. Dat lijkt mij wel leuk voor Rie en
dan kunnen wij hier ook meteen eens
kennis met haar vriendin maken.
De eerste dag — misschien vindt je het
wel erg egoïstisch van ons — willen wij
Rie voor ons-ze l f hebben. Ze is nu al
weer zo lang weg
Ik ben een slipover voor haar aan het
breien. Dat staat altijd zo aardig over
een blouse en het kleedt zo goed af.
Het is nu. maar te hopen, dat zij hem
'zelf ook mooi vindt . Het is geen nieuwe
wol. Rie had een jumper t jc dat haar te
klein was geworden. Dat heb ik nlj uit»
getrokken en nu kan die slipover er
prachtig uit.
Het is toch w-at het breien betreft,
tegenwoordig heel wat anders dan vroe*
ger. ik weet nog wel, dat ik vroeger,
vóór ik op straat mocht spelen, eerst
tien naadjes aan een kous moest breien,
je probeerde dan wel te smokkelen en als
je er zes of zeven at had, vond je het
mooi genoeg, maar mijn moeder merkte
dat al heel gauw en. . . . voor ik begon,
werd er heel netjes een draad door het
werk geregen.
Als het heel mooi weer was, mocht ik
bij uitzondering met m'n vriendinnen op
straat. . . . lopen breien. Dat eeuwige
gebrei was voor ons meisjes gewoon een
corvée en ik heb m • als kind heel vaak
voorgenomen, later nooit gebreide kou*
sen te dragen. Nu brei ik voor m'n pies
zier! Ik-vind het heerlijk 's avonds rustig

te kunnen breien. Als je dan zo lekker
opschiet en je ziet je werk vorderen,
dan vind je het eigenlijk zonde om naar

" bed te gaan. Niets veranderlijker dan
een mens!
Jan, anders de goedmoedigheid zelf,
vindt dat getik met de pennen irri=
terend. „Het moet zeker vanavond nog
af, hè?"' vraagt hij dan knorrig.
Maar als het werk weer af is. vindt hij
het toch ook wel leuk. Ik ben vast be=
sloten, voor de jongens zélf weer kousen
te gaan breien. Ze zijn veel sterker dan
gekochte én laten zich veel gemakkes
lijker repareren.
Nu. beste meid, plezierige Paasdagcn
door ons allen aan jou en je gezin toe^
gewenst en zelf nog een extra stevige
hand van je vriendin R f F K

Harrelaar, 12 April 1941.

De mooie
maand April

„April doet wat hij wil" .
„Aprilletje zoet. geeft nog wel eens een
witte hoed"
Deze oude spreuken kent iedereen, maar
toch kan April, ondanks de slechte roep
die er van hem uitgaat, een der mooiste
maanden van het jaar zijn.
Hoewel het nog wel eens koud en guur
is. geeft het ontluikende groen der
bomen ons het eerste beeld van de
zomer, die op komst is
Als we een late Paas hebben, over»
wegen we al weken van tevoren, of we
dit jaar al „in het groen" zullen zitten
— of het mogelijk zal zijn, dezer dagen
eens een tochtje naar de bollenvelden
te ondernemen.
Ook maken we in deze maand reeds de
eerste plannen voor de zomervacanties.
Op kantoor en ook in sommige fabrie»

Voor onze lezeressen

Een recept voor een hoestsiroop
Een kwart liter komt U slechts

op 76 cent
Hier volgt een re-
ceptje. dat zijn doel-
treffendheid bewe-
zen heeft. Kook een
kwart liter wjtter,
los er een eetlepel
suiker in op en voeg
hierbij 30 ?ram Ver-
vus (dubbel gecon-
centreerd i. die U bij
eiken apotheker of
drogist kunt ver-
krijgen (vastgestelde
prijs: 76 cent l . Alles
goed doorroeren en

Uw hoestsiroop is gereed. Dosis: volwasse-
nen: een eetlepel; kinderen van 8 tot 12
jaar: een dessertlepel; 3 tot S jaar: een
tlieelepel; te nemen na dé voornaamste
maaltijden en voor het naar bed gaan Knip
dit uitstekende receptie uit en bewaar at f:
het komt U goed van pus

Twee. sleutels . . en toch
. . verschillend l Twee tabletjes . . .

ook verschillend. Maar Aspirin her-
kent U steeds aan het Bayer-kruis.
Aspirin helpt voortreffelijk bij ver-
koudheid, rheumatiek en griep en is
volkomen onschadelijk

Koclzuurhoudend badzout,
heerlijk voor de voeten.

-é££*
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t
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22 c.M.

W ij geven hier op verzoek een bolero zonder mouwen, die we uit
een klein couponnetje kunnen maken. Als we zo'n bolero en zo'n

rokje van dezelfde stof hebben, krijgen wij een keurig geheel De bolero
kan ook van een afstekende kleur worden gemaakt.
Heel aardig staat het, een bolero "varr vilt te maken en met appliqués
in afstekende kleur te gameren. Ook kan men er een aardig randje
langs borduren.
Het maken van de bolero is heel eenvoudig. De postuurnaden worden
dichtgestikt, daarna de zij= en schoudernaden. Alle naden worden afge»
werkt en platgeperst. Langs de hele omtrek rijgen we op de goede kant
biesband en stikken dit op de machine. Nu rijgen we het band om en
zomen het geheel aan de verkeerde kant tegen. Tot slot: even oppersen.

ken worden de vacanties met het persö»
neel besproken - - er worden, als het
personeel groot is, de vacantieloterijen
gehouden en daarbij blijkt telkens weer,
hoevelen er altijd mooi weer in hun
vacantie hebben. „Je hebt het wel niet
zo best getroffen Jan, maar je zal eens
zien. wat een prachtig weer je kr i jg t . . .
Je mag van geluk spreken; dat je tege»
lijk met mij g a a t . . . . Ik heb altijd reuze
weertje'"
De meeste vrouwen hebben nu de
schoonmaak al weer achter de rug. Met
Pasen zijn we schoon, dat is de taak.
die men zich meestentijds stelt,. Nu gaan
de vrouwen voor de zomergarlerobe
zorgen
Zo bereiden natuur en mens zich voor
op de komende zomer. Alleen de Enk»
huizer Almanak weet vooruit of we een
droge, warme of een koude, na t t e zomer
zullen hebben, doch met onze p lannen
houden we in hoofdzaak rekening met
hit mooie weer. Ten deze zijn wij -
gelukkig — altijd optimist
Zo gezellig als men in het begin van de
winter de lange intieme avonden in h u i »
selijke kring doorgebracht vindt, zo
heerlijk vindt men het nu. de ramen eens
heerlijk wijd open te kunnen gooien Wij
stellen het op. prijs, dat we niet zwaar»
ingepakt naar buiten, de vrije na tuur in
kunnen gaan om te genieten van alles
wat de maand April ons reeds biedt
Geeft April ons werkelijk eens een witte
hoed. dan nemen wij haar dat niet kwa»
lijk ..Laat het maar sneeuwen", zeggen
we tegen elkaar „Zo komt de, kou de
lucht uit "
Kan het zonnetje m J u n i en Juli ons
wel eens te warm zijn en ons 'naar de
schaduw doen vluchten, in April kunnen
we ten volle van de zon genieten en ons
lekker laten koesteren.
April doet wat hij wil, maar desondanks
ontluikt het jonge groen, al zal dit het
ene jaar wat later zijn dan het andere-
Wij kunnen April eigenlijk als de over»
gangsmaand beschouwen — de overgang
van het koude naar het warmere jaar»
getijde

April: een maand van nieuw leven —
een maand vol schone beloften voor de
toekomst.

DENK OM UW FIGUUR!

-> Corpulentie misstaat en doet U
ouder lijken.

Drink daarom dagelijks
één kop

DR. E. RICHT ER'S
K R U I D E N T H E E

vana! 80 et. p. pk

Ook m tabletvorm
-iterti <*!> thee en dragee'a.

Wat 's Uw gereedschap?

Uw handen of ook Uw hoofd?
In de techniek zijn jongelui nodig,
die beide weten te gebruiken.
Studeer voor examens in:

Bouwkunde, Waterbouwkunde,
Werktuigbouwkunde,Electrotecbniek,

Cbem. techniek of Speciale vakken,

volgens de persoonlijke schrifte-
lijke methode van:

DIRECTIE i
E. J. Katshuhtn at
F. Wind.
CURATORIUM i
Ir. H. B. f. van Dijk.

Prof. Dr. P. ««Il,
Prof. Dr. A. Siaa.
Ir. }. E. A. Te/Jen.
Mr. J. Trrpllra,
Prof. Ir. E. Thitrml,Ir H. . f. van . ro. r. . i t r ,

Ing, V. Hunmta. A R N H E M Praf.tr.J.G-ITan/a.



Voor vandaag eens iets feestelijks
Paastijd!
t>c dagen worden langer en lichter, de zonder onkosten een niet te onder*
bomen hebben hun groene zomerpakje schutten hoeveelheid vitamincsC, waar*
voor de dag gehaald en de eerste voor* aan wc juist in 't voorjaar zo'n behoefte
Jaarsblocmen beginnen kleur te geven
flan de weilanden.
Binnenshuis heeft de schoonmaak het
Winterstof weggeveegd en wcggebocnd:
da^j' mag gerust het zonnetje in alle
hoekjes en gaatjes een kijkje nemen.
Ook ons zornergoed is nage/icn en zo
goed mogelijk opgefrist; brengen de
Paasdagen ons mooi weer, dan staan we
klaar om ze „op z'n zomers" te be*
groeten!
Rest nu nog het probleem van onze
maaltijden.
Hoe kunnen we die op de Paasdagcn
fleurig maken, zonder dat onze beurs er
sterk voor moet worden aangesproken
en zonder dat we in botsing komen met
de distributiesmaatregclen?
We zullen dit jaar de feestelijke sterns
TOing moeten scheppen, niet met moeilijk
te bereiken extraatjes, maar met de
allereenvoudigste hulpmiddelen. Slagen
we erin om het gewone menu te ver*
vangen door een paar gerechten, die

hebben.
Tenslotte een woordje over onze warme
maaltijd.
Ook daarvan geldt, dat 't niet de dure
tractaties zijn, die de juiste stemming
brengen: eenvoudige gerechten met een
origineel t int je om er het verrassende
aan te geven, doen het even goed —
zelfs beter misschien! — dan duurbe»
taalde „fijnigheden".
We zouden kunnen beginnen — één van ^
de twee dagen tenminste — met een
bordje .soep. Vlees, dat weet u al uit
één van onze vorige besprekingen, is
daarvoor niet nodig. Wilt u . . . . zoals
mevr. M. \V. B." te A. mij onlangs
schreef, soepbenen voor gebruiken, dan
is daartegen niet het minste bezwaar.. .
alleen moet u niet denken, dat u het
aan de benen bestede bedrag op een

L- wijze hebt uitgegeven: het
vet — de enige voedingsstof, die

u in de bouillon kunt verwachten — is,
dagelijks op tafel komen en gelukt ™t de prijs van de benen vrij duur be.

het ons bovendien om die gerechten
fleurig en kleurig op te dienen, dan zal
onze Paasdis — zelfs zonder de bont»
gekleurde Paaseieren van vorige jaren!
•— een feestelijke indruk maken en aan

taald! Voor een keertje kan dat natuur»
lijk wel, maar een gewoonte moeten we
er niet van maken.
Op de soep kunt u naar eigen keus een
groente laten volgen, met aardappelen en,

de stemming in huis geen afbreuk doen. met de vleesloze jus die we ook onlangs

Laten we beginnen met 't ontbijt.
Als 't kan, dekken wc met een schoon
Wit tufellaken, of anders leggen we op
het gebruikelijke tafelzeiltje voor deze
gelegenheid in 't muiden een Wit servet.
Ddürop komt een bloemetje. De twee
vakantiedagen, die voor de schooljeugd
aan Pasen' vooraf gaan, brengen allicht
de mogelijkheid voor het plukken van
wat madelietjes of andere aardige in 't
wild groeiende voorjaarsboden: speen

reeds hebben besproken.
Ons glanspunt wordt het nagerecht.
^at dunkt u van een koude pudding?
We kunnen d;e de vorige dag al klaar»
maken en hebben er dan verder §een
werk aan <een huisvrouw w,l ook wel
fens van ecn teestdag genieten; wat u?)
Kookt u dan Zaterdag op de gewone
manier wat goed=gebonden rijstebrij van

*ƒ ons riJst Per liter melki roer daar*
door zoveel sulker als voor de smaak

nod'» 's en laat dan de stev1Se PaP be'
koelen, af en toe roerende, zodat zich

kruid, hondsdraf, dotterbloemen, wilgen, 6een vel vormt Brenë de koude "jstebrij
katjes. VulLn we nu een schaaltje, een ovcr ln een wüde' .ondiepe schotel of
bakje of een diep bord met wat vochtig sPreid ze gelijkmatig uit op een grote
zand, dan zullen de daarin gestoken vlcesschotel.
bloem i es — elke dag met wat water °P zichzelf zal dit al lang geen kwade
begoten - zeker gedurende enige dagen Jractatie zijn, vooral als we er vlak vóór
een aardige latei versiering vormen....
die niets kost.
In de broodbak schikken we, naast de
gebruikelijke soon broou, voor deze ge=
legenheid ook voor ieder een sneetje
krentenbrood, terwijl we — als het
enigszins kan'. — bij ieder brood een
gekookt ei klaarzetten.

Bij de tweede broodmaaltijd, hetzij die
omstreeks 12 uur .pf 's avonds wordt
genuttigd, z;'' de zelfgekweckte sterkers
(waarover ik onlangs met u sprak) goed
op haar plaats zijn ab een echt voor»
jaarsachtige belegging van de boterham.
Een s n u i f j e zout, een ietsje suiker en
een paar druppel-i citroensap of azijn
maken er niet alleen een smakelijk hapje

t gebruik wat door elkaar gemengde
suiker en kaneel over strooien — weinig,
want er is al suiker door de pap geroerd.
Feestelijker gaat ons gerecht er echter
uitzien, als we er wat jam voor over
hebben, die we er, bij kleine, thee»
lepeltjes vol, als versiering op leggen.
Nóg mooier en smakelijker maar
helaas ook duurder! — wordt onze lek»
kernij als we er wat gedroogde abrikozen
voor kunnen kopen.
In gewone tijden zou dat geen bezwaar
zijn, maar nu de abrikozen minstens 80
ets. per pond kosten....
Laten we zeggen, dat we voor 4 perso»
nen l ons nemen: daaraan hebben we
genoeg, want 't betreft hier in hoofdzaak
een aardige versiering met, als bijpro»
duet, nog een lekkere saus.

van, maar ook een gezonde aanvulling W'e zetten in de loop van de Vrijdag»
van de maaltijd, geheel in harmonie met
ons voorjaarsfecst.
Wie geen sterkers kan oogsten, die be»
r t ikf vrijwel hetzelfde resultaat met heel
fijn gesnipperde andijvie of raapsteel»
tjes, of wel met een kleine hoeveelheid
veldsla (kropsla is nog te duur).
Laat ik er nog bij zeggen, dat zo'n
„groene boterham" uitstekend smaakt
niet een paar plakjes ei erop: wie dus
de eieren wil verplaatsen van het ont»

avond de met lauw water stuk voor stuk
gewassen abrikozen te weken, in zóveel
water, dat ze flink ruim onder staan.
Zondagochtend gieten we het vocht van
de vruchten in een pannetje, brengen
het aan de kook en roeren er wat sui»
ker .door; daarna gieten we het warm
over dé abrikozen en laten die zo staan,
tot het etensuur is aangebroken. Dan
vissen we de geweekte, mooi gezwollen
vruchten één voor één eruit en leggen

bijt naar de koffiemaaltijd, kan er op ze op enige afstand van elkaar op de
koude laag rijstebrij, met de bolle kant
omhoog. Ónze schotel rijst gaat daar»
door bedriegelijk veel lijken op een

deze wijze succes mee hebben.
Mocht om de een of andere reden de
groene groente geen kans bij u hebben,
dan staan nog de radijsjes tot onze schaal met spiegcleieren, vooral als -we
beschikking. We kiezen óf enkel rode het restje abrikozennat er nog gelijk'
°f rode»en»witte en we zorgen ervoor, matig over verdelen en er dus wat meer
dat het groen (goed gewassen natuur» glans aan geven.
'lik!) er niet alleen aanblijft en dus mee Op die manier komt onze Paasmaaltijd
°P het schaaltje komt, maar ook, dat toch nog te staan in het teken van de
het wordt mcegcgeten: het brengt ons thans ontbrekende „Paaseieren"!
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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 ROTODYN.

DE MOOIE FIETSLAMP
N.V. WILLEM VAN RIJM, HAARLEMMERWEG 475, AMSTERDAM-W., TEL. 86211 (4 LUNEN)
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HELPT ELKAAR

Schuiers en borstels schoonmaken

Schuiers en borstels kunnen heel goed
worden schoongemaakt in lauw water
waaraan men een scheutje ammoniak
beeft toegevoegd. Men moet de borstel
of schuier .daar heel vlug doorheen slaan,
maar er voor zorgen, dat het hout n i e t
met . het water in aanraking komt. Na
deze behandeling de borstel of schuier
flink onder de kraan uitspoelen t-n
na hangend, het liefst in de buitenlucht ,
laten drogen.

T o t a a l p r i j s
der vier
delen in

prachtbanden
(17.80

betaalbaar met

f 1.50
of meer per maand

fan en Annie Rome n. Erflaters van o ze BescMng
DEEl. I: Filips van Leiden — ficert Groole — Jernen Bost-li — DesicU-rius Krasmiis
— Willem van Oranje — fr'ilips van M:imi\ — .Jolian van Oldenbanipvi'lt —
(Shium SU-vin.
DEKI, II: Jan Pu-ters/,. Sweelinck — Huis? <1<; <5root — -Jan Piel^rsz. Coen — l.onis
fle GtH-r — Joost van den Vnndfl — Ki'inhmndt vnn Rijn — Micliael Adnucüs/.. de
Ruvter — Jxdiiin <1e Witf — Christiaen Huygens — Benedielus tte Spiumea.
1>EKL I I I : J;in Swamnerdan — Herman lioeriiaavf — Fian* Ueiii.steHiais —
Eli/ .atn>lh WolH-IÏPkker — Joan Derk van <li>r Cain-llen — Willeni Bililcnlijfc —
<;i.jsl«rt Kan-1 van Iliiijeiirtoi-p — Willem <1r Eerst»-.
DEEL IV: Jolian Kiul i i l f Thorbcoke — Krünci-ii us Cornelis Donders -- Kdiuir<>
Oouvvcs Dekker — Coni'ud liusken Huet — Abraham Knyper — lleriuan Scl);)*-(im.:n
— Ferdinniul Uomela Nieiiwenlinis — V i n c e n t vnn üosli — HciHlrik IVIrus
lïerlaye — IK-rnmn Ooi-ter.
Deze belangwekkende beschouwingen over Nedeilandse figuren van de middel-
eeuwen, de renaissance en later, munten uit door stijl, door heldere voorstelling
en door nauwkeurig verzorgde documentatie
Het is een uitermate belangrijke uitgave, die in de boekerij van geen intellectueel
kan worden gemist. Ntderhatlsche. Eibliographie.

BESTELBILJET
Ondergetekende wenst omgaand franco te ontvangen van Blankevoort's,
Abonnement? Boekhandel. Zuider Amstellaan 62. Amsterdam, telefoon 912-H,
postgiro 141995, de vier delen in prachtband. Erflaters van on/c beschaving.
Totaalprijs f 17.80, te betalen met f per maend.
Naam: .., , Adres: —
Verzoeke In te vullen welk bedrag men maandelijks wenst te betalen.

Knijpers aan gordijnen

Een lezeres uit Putten schrijft ons. dat
het in deze schoonmaaktijd van belang
is, te weten, dat er knijpertjes in de
handel zijn. die gemakkelijk ann gordij»
nen bevestigd kunnen worden. Moet men
de gordijnen wassen, dan kan men die
knijpert jes eraï nemen Vroeger sukkel»
de ik altijd me! ringetjes, zo schrijft
deze Puttense. De benen ringen gaan zó
stuk en ijzeren roesten. Het is ook ver»
velend, die rmpen er steeds aan te zet»
ten ais de gordijnen m de was zijn gc=

:st He kn i jp - ' r t ï c s hevestv: ik. als de
gordijnen worden opgehangen.



Babbeltje
van Oom Niek

Beste neven en nichten.
Meermalen merk ik. dat ook grote men-
sen tn'n babbeltje lezen. Nu, daar heb
ik niets op tegen. En als ze maar niet
meedoen met de raadsels en daardoor de
prijzen in de wacht slepen, die voor jullie
zijn bestemd, zal het 'ook jullie wel een
zorg zijn, of die grote mensen dit bab-
beltje lezen.
Ook vind ik het wel aardig, eens brieven
van de ouderen te ontvangen vooral.
als ze het met me eens zijn. „M'n waarde
oom Niek", zo schreef een van die oufle
mensen — ja, die schrijven heel anders
dan wij, jongens en meisjes, dat merk je
zó — „m'n waarde Oom Niek, ik heb met
veel genoegen uw leugenpraatje gelezen."
Alstjeblieft: dat noemt die meneer een
leugenpraatje! Maar dan gaat hij verder:
„Vertelt u het verhaal eens van de Kre-
tensers. Geeft u dut eens als raadsel op".
Nu wil ik het verhaal van die Kretensers
wel vertellen, maar een raadsel er van
maken — nee, dat doe ik niet. Je moet.
weten, dat het als een paal boven water
staat, dat alle Kretensers liegen. Onthoud
dat goed. Nu gaan we verder: als nu een
Kretenser zegt: „O, wat sta ik daar nu
weer te liegen", spreekt die Kretenser op
dat ogenblik dan de waarheid of
liegt hij?
Dat is een pracht van een raadsel, om
thuis eens "op te geven. Als de familie er-
over gaat redeneren, kom je er niet meer
uit. Want zelfs Oom Niek zou niet weten,
wat de oplossing ervan is.
Een ander praatje. Het is mij gebleken,
dat heel wat neven en nichten het grap-
pige in het briefje van een van mijn
nichten, die schreef, dat zij een broer,
een zus, een hondje en twee poesen en
een vader en moeder had, niet begrepen.
Als je iets dat grappig is, moet gaan ver-
klaren, dan gaat het grappige eraf.
Toch waren er ook heel wat, die wél be-

_ grepen hadden, dat het nichtje vader
en moeder zeker niet na het hondje en
de tWv*e poesen had moeten noemen. Zij
had moeten schrijven: ik heb een vader
en een moeder, een oroer, een zuster en-
zovoort. Vader en moeder nemen de eerste
plaats in ons kinderleven in. Dat moet
ook in onze brieven tot uiting komen.
O, wat wordt die Oom Niek zwaar op de
hand, niet? Ik vind het zelf ook wel een
beetje en daarom zal ik eerst Corrie
Gnirrep maar bedanken voor het raadsel,
dat zij op mijn verzoek maakte. Het was
dik in orde, Corrie. Het beste bewijs is
wel, dat ik het hier dadelijk als

Nieuw prijsraadsel
laat volgen. Het is een invulraadsel. Op
de kruisjes van boven naar beneden komt
hetzelfde woord te staan als op de eerste
regel:

LX ander woord voor werken
,x . . ï . . . traliewerk

x zitplaatsen
x ... i ooievaar

x ... hetzelfde
x . . naaldboom

x . daar
x medeklinker

M'n nichtje Tinie de Ruiter te Leeuwar-
den heeft een dergelijk raadsel bedacht.
Het is niet erg moeilijk, schrijft Tinie
erbij.
Daar komt het:

x medeklinker
. x . haal je melk in

. . x . . plaats in Utrecht
;x x x x x; x x plaats in Noord-Holland

. . x . . vandaag
. x . meisjesnaam

x medeklinker

Het derde raadsel is bestemd voor de-
genen, die goed in de aardrijkskunde
thuis zijn.
Zoek plaatsnamen in Nederland, die op
het woordje drecht eindigen. Geef tevens
op, in welke provincie ze liggen. Het lijkt
wel wat op de vraag voor het een of
andere examen! Het aantal gevonden
plaatsnamen moet worden opgegeven.
Wim Jansen te 's Gravenhage. stuurde
dit raadsel in.
Oplossingen moeten voor 24 April in het
bezit zijn van Oom Niek, Redactie Arbeid.
Postbus 100, Amsterdam C.
Jullie weet, hoe Oom Niek uit de goede
oplossingen de prijswinnaars vaststelt. Ik
verwacht ditmaal een reuze brievenberg!
Nu eerst de oplossing van onze raadsels
uit het nummer van 21 Maart. Ik heb
gelijk gehad: daar zijn m'n neven en
nichten een hele tijd zoet mee geweest.
„Eerst dacht ik: och, ik zal het maar
niet insturen", zo schrijft een van mijn

nichten (ze kon het nog niet insturen,
want ze had de oplossing nog niet ge-
vonden!) „want ik krijg de uitkomst toch
niet. Maar toen ik nog geen zin had om
mijn Engelse repetitie te gaan leren, die
ik Maandag had, ben ik maar met het
raadsel begonnen en ik heb het gelukkig
tot een goed einde gebracht". Nu, Oom
Niek vindt het prachtig. De oplossing was
goed, maar hij is nog meer benieuwd naar
het resultaat vari die Engelse repetitie.
Dat was van nog véél meer belang. WU
je geloven, dat Oom Niek liever geen op-
lossing heeft, als je huiswerk daaronder
zou moeten lijden? Denk er allemaal aan:
je huiswerk nummer één!
De jongens en meisjes, die ondanks ijverig
zoeken de getallen niet in de gevraagde
volgorde in het vierkant hebben kunnen
zetten, zullen wel verwonderd staan, dat
er verscheidene goede oplossingen moge-
lijk zijn.
Hier komen er een paar. Het kan zó:
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Dat is nu de kunst van het groeperen
der cijfers!
De oplossing van het tweede raadsel luid-
de: Jong geleerd, oud gedaan.

De prijzen

Voor het eerste raadsel werden, met me-
dewerking van m'n jongsten zoon, toe-
gekend aan:
Willy Rooth, m., 15 jaar, Graaf Ploris-
straat 11 III Amsterdam-O., en aan H.
van Raath, j., 13 jaar, Gr. Kattenburger-
straat 96 II, Amsterdam.
Hoe is het mogelijk, dat Ronnie twee
Amsterdammertjes greep en dan nog wel

een jongen en een meisje, wier namen
sprekend op elkaar lijken I
De beschikbaar gestelde boeken voor het
tweede raadsel zullen worden gezonden
aan:
Evert GijteribeeJc, ]., 11 jaar, Everard
Meijsterweg 13, Amersfoort, en aan
Harriët Jans, m., 12 jaar, Semsstraat 24.
Stadskanaal.
Alle prijswinners gefeliciteerd. De ande-
ren worden bedankt voor de moeite. Vol-
houden — wie weet trekt Ronnie jullie
brief de volgende keer al.
Met een razende vaart ga ik nu aan de

Beantwoording der brieven

Sjongens, wat een fijne stapel is dat
weer. Niet kwaad zijn, als je geen
antwoord krijgt. Dan was er geen ruimte
voor.
Aaltje • van Almenkerk te Zonnemaire,
Zeeland, vecht soms met haar broeitjé om
„Arbeid". Nu moet ik zeggen, dat Aaltje
dat niet mag doen. Het mag ook niet,
maar ik geloof, dat het vechten wel niet
zo erg zal zijn.
Oom Niek is dol op zwemmen. Hij doet
het 's winters ook — in een -binnenbad.
Maar buiten is het veel prettiger. Op je
rug zwemmen én dan de zon in je
gezicht laten schijnen. Nou, dat duurt
niet lang meer.
M. T. Boer, Groningen. Bedankt voor de
interessante mededelingen. Ik ben bang,
dat zij de jonge lezers te hoog gaan.
Misschien is dat met de oneven vierkan-
ten niet het geval.
Wiltje Veenstra, Leeuwarden is een jon-
gen, die konijnen houdt Moet u voor
Ronnie ook kopen. Die zal het best leuk
vinden, schrijft hij me. Dat zal Ronnie
zeker. Maar op een bovenhuis in de
stad gaat dat zo gemakkelijk niet, Wiltje.
Jij kan gemakkelijk aan eten voor je ko-
nijnen komen, maar oom Niek zou daar
heel wat moeite mee hebbqn.
Ebrina Dleleman, Hoek, (Zeeland) zond
me een moeilijk raadsel — zó moeilijk,
dat Oom Niek het niet kon oplossen. Ge-
lukkig had Ebrina het antwoord er bij
geschreven en toen ik heel lang had zit- '
ten te prakkizeren, heb ik naar de op-
lossing gekeken. Als ik dat raadsel in de
krant zette, dan kreeg ik niet één
goede oplossing.
J o Lange, Amsterdam. Goed geraden: de
anderen zijn al te oud. Een is net zo
oud als jij bent. Het broertje, dat boven
Ronnie is, zou het ook wel kunnen doen.
Die is vier jaar;
Lisa NimiSj Haarlem, wil wel Ipnge brie-
ven schrijven, maar ze weet niet waar-
over. Dat is nu juist de kunst van brie-

ven-schrijven, Lisa. Oom Niek heeft vier
zonen: twee kleine en twee grote.
Corrie en Annie Snellenberg. Utrecht: Af-
zonderlijk inzenden is beter. Wel kunnen
dé oplossingen in een envelop worden
gedaan.
Gerard de Bruijn, Ammerstol. Bedankt
voor de mooie tekening. Ronnie zei da-
delijk: boot. Ofrie hem prachtig vond.-
Maar Ronnie is geen haar beter als Rina.
Ik vond later de mooie tekening in een
hoek. Nu krijgt hij hem later nog eens.
Groeten aan je moeder, Geert.
Erna van Duijn, Leiden. Een prachtnaaro
heeft jouw broertje!
Dirk Verhuls had me een paar pracht-
gedichten gestuurd, die ik toch niet
in de krant durf te zetten Daar zijn ze
minder geschikt voor. Maar leuk vond ik
ze wel.
Gretha Brommer, Vollenhove. weet me
heel wat van haar nieuwen meester te
vertellen. Schrijf me eens wat over het
stoomgemaal.
H. v. d. Laan, Utrecht, vergeet z'n voor-
naam voluit te zetten. Hij stuurt me een
mooi gedicht. Ik vond het leuk, maar...
het gaat met H. net als, met Dirk Ver-
huls. Oom Niek kan niet alles in de
krant zetten.
Magda Oosterling te Schoondijke wordt
bedankt voor het Kareltje-Kraan-opstel en.
voor de mooi gekleurde tekening.
Renske Jelsma, Haule. Als Oom Niek
rechter was geweest, dan was die man
ook vrij gekomen. Zoek eens op, wat ik
Ebrina Dieleman antwoordde.
Geert Aluisman en Dirk Minck, Nijme-
gen. Dat is gemakkelijk: twee vliegen,
slaat Oom Niek nu in één klap. De brief
is goed overgekomen, maar Ronnie trok
anderen voor de prijs. Daar kunnen we
niets aan doen.
AU Adema, Leeuwarden. De tekening was
wel mooi, maar ze komt niet in „Arbeid",
omdat ik vermoed, dat je haar uit een
boek of van een plaat natekende. Is dat
zo?
T>iny Stadlander, Hem. Oom Niek had
broers, die tweelingen waren. Die zijn nu
ook al getrouwd. Ze lijken in niets op
elkaar: de een is dik en de ander is
mager. Vroeger gingen ze precies het-
zelfde gekleed. Tegenwoordig natuurlijk
niet meer.
Frans Janssen, Nijmegen. Kan je al spe-
len op je mondharmonica? Tot mi.in
schrik merk ik, dat ik weer een heel eind
over de maat ben. Ik zeg daarom vlug:
de groeten en tot de volgende week

OOM NIEK, Redactie „Arbeid"
Postbus 100,

Amsterdam C.

DE AVONTUREN VAN K A R E L T J E K R A A N
Kareltje Kraan en het Paasei • Een grappige tekenfilm • Beeld: Jan Lutz • Regie en tekst: N. J. P. Smith

„Kijk eens Kareltje. Dit is voor jou: een Het is geen gezicht, zo'n ei in een net. Ik weet het beter!
ei in een netje."

Nu vooral gewoon doen. „Ha die Karell" thuisbrengen", zei tante Kol



Paasnacht
Kleine snuitje
van Paashaastguitje
gluurt heel stil
door 't kleine ruitje
naar 't mensenspruitje
of 't slapen wil.

Brengt een mandje
naar 't ledikantje
met eitjes erin,
't laat kleine Jantje
in dromenlandje
tot 't Paasfeest=begin.

Eigen werk van
kinderen

Twee knappe bollen.
Zeg, weet je wel, dat kleine Mien al

[breit?
Maar Mien, wat ben je toch een knappe

[meid!
..Insteken, omslaan", zegt zij onder het

[breien,
..Doorhalen" en dan gauw „af laten

glijen".
Ja, Mien en Poes, dat zijn twee knappe

[bollen,
Want Poes kan al een grote kluw af.*

| rollen.

Jannetje Wilhelmina Berrevoets,
11 jaar. Spadestraat 25, Breda.

Lente
Als dé Lente komt, bloeien de wilge»

bomen
t>an staan ze niet, zoals in de winter,

te dromen.
t Dan fluist'ren ze: de Lente is gekomen.

Maar 's middags, als de zon hoog aan
de hemel staat,

Dan juichen ze: o wat fijn,
Wat kunnen wij wilgen toch gelukkig

zijn.
Rosa Bom, 11 jaar.
Scheppingstraat 44, 's=Gravenhage.

Toverbol, de kleine kabouter
Het was nog vroeg in de morgen, toen
kabouter Toverbol met slaperige oogjes
uit de holle boom kwam kijken. Piere»
wiet, het kleine musje, sjirpte: „Ha,
Toverbol, hoe gaat het er mee?"
„Goed, hoor Pierewiet, maar. . . . eh....
zeg eens, wat zijn mijn vrienden druk
in de weer."
„Slaap je nu, of hoe heb ik het met je?"
zei Pierewiet spottend, „het loopt toch
tegen Pasen?"
„O ja, nu moet ik ook helpen, is het
niet?"
„Ja, ga nu maar gauw."
Toen Toverbol bij zijn vriendjes was,
werd hij verre van vriendelijk ontvan»
gen. „Zo'n langslaper", bromde de een.
„Slaapkop", zei de ander.
Toverbol trok zich van al die scheld»
namen niets aan. Hij ging rustig aan het
werk. Eieren schilderen vond hij een
reuze pret en deed het graag. Eerst
schilderde hij op een ei een kabouter,
toen een huisje en ten slotte een padde»
stoel.

Eindelijk was het Pasen. De paashaas
kwam -ook bij Toverbol, en raad eens
wat hij kreeg?
Een groot paasei, een netje gekleurde
eitjes en tot slot zijn eigen gekleurde
eieren. Zo had die Toverbol geen slecht
Paasfeest.

Hillegonda, Dubbelman, 10 jaar
Parallelweg 39 A, Rotterdam*Zuid.

N. V. V. - Bureaux voor Rechtsbescherming
1. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming.

Frederiksplein 14, Amsterdam. Telefoon 37180, 32180 en 37928.
2. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming,

's-Gravendijkwal 95, Rotterdam. Telefoon 36492.
3. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming,

Dr. Kuyperstraat 10, 's-Gravenhage. Telefoon 116115, 116116.
4. N.V.V.-Bureau vóór Rechtsbescherming,

Oudegracht 245, Utrecht. Telefoon 11570.
5. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming,

Kruisstraat 74, Haarlem. Telefoon 11193 en 18359.
6. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming,

H. A. Kooykerplein 4, Groningen. Telefoon 4092.
7. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming,

Nieuwekade 84, Leeuwarden. Telefoon 3091.
8. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming,

Stratumsedijk 35, Eindhoven. Telefoon 5292.
9. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Middelburg.

p.a. Mr. M. H. Tigelaar, Damstraat 17, lerseke. Telefoon 137.
10. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, \

Prinsenstraat 6, Dordrecht . Telefoon 4753.
11. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming te Zaandam.

p.a. Frederiksplein 46, Amsterdam. Telefoon 36833.
12. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming,

Eusebiusbuitensingel 24, Arnhem. Telefoon 20932.
13. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming,

Grootestraat 91a, Almelo. Telefoon 3163.
14. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming,

Caumerdalsestraat 20, Heerlen. Telefoon 4713.
15. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Afd. Mijnwerkers.

Valkenburgerweg 10, Heerlen. Telefoon 3319.
16. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming,

Albert Cuypstraat 15, Zutphen . Telefoon 33.
17. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming,

Pasteurstraat 9, Amersfoort . Telefoon 4625.

Olympia Schrijfmachines N.V. A'dam
Kantoor: Keizersgracht 626. tel. 35660.
Winkel : Kalverstraat 103, tel. 36960.

l

Ambtenaren en vast particuljer perso-
neel x tot maandinkomen ZONDER BORG.

Wettelijk tarief. Vlug en discreet. i
Inlicht, en afwikk.. mondel ot schriftel. l

Rotterclam-C.; Mauritsweg 45;
, Amsterdam-C.: Sarphatistraat 36; ,

'8-Gravenhage! Riviervisclimarkt 4.

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

Rekenen. Boekh., Steno enz. v.a. 65 et. p. m.
Schrijf om gratis proefles Cursus Zelfontw.,
Bosboom Toussaiiitstraat 4df, Amsterdam.



FILMVOORSTELLINGEN

SPECIALITEITENVOORSTELLINCEN
Een specialiteitenprogramma onder persoonlijke leiding van Theo
Bouwmeester, met medewerking van een groot orkest. Conferencier:
Paul Ostra. Optreden van: Wilco, acrobaat — Lo'tte en Jörl Kasch-
nar, moderne dansen — De 4 Kadets, parterre-acrobaten — Walton,
vagebondfiëtser — 2 Steffins, accordeon-virtuozen — De 4 Kabé's
— Cherry & Brandy, mens of pop — De 4 Kentons, luchfe- en par-

terre-acrobaten.
De toegangsprijs bedraagt ƒ 0.50 voor leden en huisgenoten en ƒ 0.75 voor ongeor-
ganiseerden, alle rechten inbegrepen.
ALMELO MAANDAG 14 APRIL
Schouwburg „Het Groenendal", aanvang 7.30 uur.
Voor de kaartverkoopadressen zie men de advertenties in de plaatselijke pers.
ENSCHEDE ' DINSDAG 15 APRIL
Gebouw „Irene", aanvang 7.30 uur.
Voor de kaartverkoopadressen zie men de advertenties in de plaatselijke pers.
HENGELO WOENSDAG 16 APRIL
Concertgebouw, aanvang 7.30 uur.
Voor de kaartverkoopadressen zie men de advertenties in de plaatselijke pers.
DEVENTER DONDERDAG 17 APRIL
Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: 't Hoekhuis, Rijkmanstraat; de secretariaten der aangesloten
organisaties en 's avonds aan de zaal.
ZWOLLE VRIJDAG 18 APRIL
Schouwburg „Odeon", aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: N.V.V. District Zwolle; H. Knöbbe, Van. Speijkstraat 33; de
secretariaten der aangesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.
UTRECHT ZATERDAG 19 APRIL
Concertgebouw „Tivoli", aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: N.VV. District utrecht, Oude Gracht 245, ingang Springweg;
Boekhandel Arbeiderspers; Spoor en Tram, Oude Gracht 246; Overheidspersoneel,
Domplein 22; Techn. en Opzichth. personeel, Maliebaan 41; Handels- en Kantoor-
bediendenbond, Joh. de Wittstraat 9; Bouwarbeidersbond, Geertekerkhof 14; Trans-
portarbeidersbond, Weerdsingel 57 (W.Z.); Metaalbewerkersbond, Hagelstraat 32;
Fabrieksarbeidersbond, Springweg 102; Sigarenmakersbond, Ambachtstraat 2; Siga-
renmagazijn Pallieter, Beethovenplein 1; Steenweg 21; Nachtegaalstraat 56; Siga-
renmagazijn Donkers, Gansstraat 3b, allen te Utrecht en 's avonds aan de zaal.
LEIDEN ZONDAG 20 APRIL
Schouwburg, aanvang 7.30 uur.

•Kaartverkoop bij: N.V.V. District Leiden, Herengracht 34; secretariaten der aan-
gesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.
HAARLEM MAANDAG 21 APRIL
Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: Handels- en Kantoorbediendenbond, Brouwerskade 49; Metaal-
bewerkersbond, Frans Halsstraat 13; Bouwarbeidersbond, Gaelstraat 2; "Transport-
arbeidersbond, Turf markt 12; De Arbeiderspers, Kruisstraat 17; N.V.V. District
Haarlem. Kruisweg 74 en 's avonds aan de zaal.
ALKMAAR DINSDAG 22 APRIL
„Gulden Vlies", Koorstraat, aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: N.V.V. District Alkmaar, Rochdalestraat 11; Th. Schouten, Boch-
dalestraat 33; B. Bakker Tuinstraat 32 en 's avonds aan de zaal.
AMSTERDAM WOENSDAG 23 APRIL
City-Theater, KI. Gartmanplantsoen, aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: N.V.V District Amsterdam, Frederiksplein 14; Ambtenaarsbond,
Sarphatistraat 92; Bouwarbeidersbond, De Kempenaerstraat 51; Diamantbewerkers-
bond, Plantage Franselaan-9; Fabrieksarbeidersbond, H. Houttuinen 10; Handels-
en Kantoorbediendenbond, P. C. Hooftstraat 179; Bond van Hotelpersoneel en Si-
garenmakersbond, Stadhouderskade 126; Metaalbewerkersbond, 2e J. v. d. Heyden-
straat 101; Meubelmakersbond, Da Oostakade 69; Bond van Overheidspersoneel,
Stadhouderskade 139; Typo- en Lythografenbond, Leliegracht 47; Bond in de Voe-
dingsbedrijven, Sarphatikade 21; Bond van Kledingindustrie, Reguliersgracht 80;
Kantoor „Vreugde en Arbeid", Amstel 224-226, en 's avonds aan de zaal.
BUSSUM DONDERDAG 24 APRIL
Concordia, aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: P. Hidding, Bellamylaan 8; M. Bode, Godelindedwarsstraat 9; de
secVetariaten der <w,ngesloten organisaties en 's avonds aan de zaal
HILVERSUM VRIJDAG 25 APRIL
Theater „Gooiland", aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: H. R. Klijn, Fr. Halslaan 5; B. A. Werst, Primulastraat 25; „Ons
Gebouw". Havenstraat en 's avonds aan de zaal.
GOUDA ZATERDAG 26 APRIL
Nieuwe Schouwburg, aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: „Ons Huis", Turfmarkt; A. de Groot, Pretoriaplein 62; J. J.
Koienbrander, Reigerstraat 72 en 's avonds aan de-zaal.
VLAARDINGEN ZONDAG 27 APRIL
Harmonie, aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: A. Borsboom, Havenstraat 87; A. Boogaard, Markt 8; G. v. Hou-
welingen, Oosthavenkade 31; Volksgëbouw, Schiedamseweg 12; de boden der aan-
gesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.
DEN HAAG MAANDAG 28 APRIL
Gebouw van Kunsten en Wetenschappen, aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: Buffet Volksgebouw, Transportarbeidersbond, Fabrieksarbeiders-
bond. Prinsegracht 73; Metaalarbeidersbond, Prinsegracht 72; Handels- en Kan-
toorbediendenbond „Mercurius", Prinsegracht 33; Toonkunstenaarsbond, J. P. Coen-
straat 22; Transportarbeiders, Afd. Scheveningen, Treilërweg 61; kantoor „Vreugde
en Arbeid", Dr. Kuyperstraat 10 en 's avonds aan de zaal.
ROTTERDAM DINSDAG 29 APRIL
Gebouw „Odeon", Gouvernestraat, aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: N.V.V. District Rotterdam, 's-Gravendijkwal 95; de secretariaten
der aangesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.

DELFT WOENSDAG 30 APRIL
Stadsdoelen, aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: De Bestuursleden van het N.V.V. District Delft; de secretariaten
der aangesloten organisaties; gebouw „Ons Huis", Oude Delft 201 en 's avonds aan
de zaal.

Programma: Hoofdfilm „Kareltje op dwaalwegen" met Heinz
Rühmann in de hoofdrol.

ZUID-BEIJERLAND ZATERDAG 12 APRIL
Gebouw „Ons Huis", aanvang 7.30 uur n.m.
Tevens wordt 's middags om 3 uur een uitstekend verzorgd kinder-
programma gegeven.'
Kaarten voor de avondvoorstelling a ƒ 0.25 voor georganiseerden

en ƒ 0.35 voor ongeorganiseerden en voor de kindervoorstelling a ƒ 0.10 voor kinde-
den en ƒ0.20 voor begeleiders, alle rechten inbegrepen, verkrijgbaar bij: A. van
Rietschoten, Molendijk 80b; A. Roos, Dorpsstraat; J. Muller, Tuinweg en 's middags
en 's avonds aan de zaal.

Programma: Hoofdfilm: „Koning en kruier".
DE RIJP MAANDAG 14 APRIL
Herhaling van de door buitengewone omstandigheden uitgestelde filmvoorstellin-
gen van 30 Maart j.l. in „Het Rijper Wapen" aanvang 7.30 uur n.m.
Tevens wordt 's middags om 3.30 uur -een uitstekend verzorgd kinderprogramma
gegeven.
De reeds gekochte kaarten blijven geldig; de kinderen hebben gratis toeg-ang tot
de kindervoorstelling.
Voor zover voorradig zijn nog kaarten a ƒ0.25 voor georganiseerden en ƒ0.35 voor
ongeorganiseerden verkrijgbaar bij: D. Tol, Oosteinde 127, De Rijp; B. Lageweg,
Driehuizen, Gr. Schermer'^ J. Ton, Zuideinde 161, Schermerhorn; Jn. Dubbeld,
Stompetoren en 's avonds aan de zaal.

OSS DINSDAG 15 APRIL
Luxor-Theater, aanvang 8 uur n.m.
Kaarten a ƒ 0.25 voor georganiseerden en ƒ 0.35 voor ongeorganiseerden, alle rech-
ten inbegrepen, verkrijgbaar bij: S. J. v. Mechelen, Boterstraat 21; Th. Hoeks, Kat-
wijkstraat 29; G. v. Uden, Palmstraat 29; en 's avonds aan de zaal.

ROOSENDAAL WOENSDAG 16 APRIL
„De Vlijt", Boulevard, aanvang 8 uur n.m.
Kaarten a ƒ 0.25 voor georganiseerden en ƒ 0.35 voor ongeorganiseerden, alle rech-
ten inbegrepen, verkrijgbaar bij: J. Oole, Waterstraat 114; L. P. v. d. Giessen, Van
Gilzelaan 112; J. Stuik, Emmastraat 51; Bode van het Tram en Spoorwegpersoneel
en 's avonds aan de zaal.

EINDHOVEN ZATERDAG 19 APRIL
Gebouw „Voorwaarts", Stratumsedijk. 35, aanvang 8 uur n.m.
Tevens wordt 's middags om 3 uur een uitstekend verzorgd kinderprogramma ge-
geven.
Kaarten voor de avondvoorstelling a ƒ 0.25 voor georganiseerden en ƒ 0.35 voor
ongeorganiseerden en voor de kindervoorstelling a ƒ 0.10 voor kinderen en ƒ 0.20
voor begeleiders, alle rechten inbegrepen, verkrijgbaar bij: M. J. Griep, Edehveis-
straat 134; Boden Vakbondsafdelingen en 's avonds aan de zaal.

MAASTRICHT ZONDAG 20 APRIL
Cinema „Mabi", Kleine Gracht 24a, aanvang des morgens 12 uur precies.
Kaarten a ƒ0.25 voor georganiseerden en ƒ0.35 'voor ongeorganiseerden, alle rech-
ten inbegrepen, verkrijgbaar bij: J. Feenstra, Frankenstraat 28; H. Frijns. Begonia-
straat 23; L. Corsius, Hoogfrankrijkstraat 38; J. L. Ruijters, Brouwersweg 53; A.
Verstappen, St. Antoniusstraat 19; L. Sullot, Aert van Trichtweg 36; Bureau N.V.V.,
Kesselkade 40 en vanaf 11.30 uur v.m. aan de zaal.

GELEEN MAANDAG 21 APRIL
„Glück Auf", Burg. Lemmensstraat, aanvang 7 uur n.m.
Kaarten a ƒ0.25 voor georganiseerden en ƒ0.35 voor ongeorganiseerden, alle rech-
ten inbegrepen, verkrijgbaar bij: J. Huntelerslag, Timorstraat 71 en 's avonds aan
de zaal.
HEERLEN DINSDAG 22 APRIL
Scala-Theater, aanvang 7 uur n.m.
Kaarten a ƒ0.25 voor georganiseerden en ƒ0.35 voor ongeorganiseerden, alle rech-
ten inbegrepen, verkrijgbaar bij: A. Wiecherink, Marktplein 3, Treebeek; A. Jonker,
Nieuwstraat 7, Heerlen; Afdelingsbesturen en 's avonds aan de zaal.

ZONDAGOCHTEND-BIJEENKOMSTEN
ROTTERDAM MAANDAG 14 APRIL (2e PAASDAG)

Gebouw Odeon, aanvang 10.30 uur v.m. Optreden van Anton Ver-
heyen in zijn voordracht van Peter Krasnow „Van de dubbele
Adelaar naar het rode Vaandel".
Toegangsprijs ƒ 0.35 per persoon, alle rechten inbegrepen.
Kaarten verkrijgbaar bij: N.V.V. District Rotterdam, 's-Gravendijk-
wal 95; de Secretariaten der aangesloten organisaties en op vertoon
van lidmaatschapskaart of bondsboekje 's morgens aan de zaal.

DEN HAAG MAANDAG 14 APRIL (2e PAASDAG)
Odeon-Theater, Herengracht, aanvang 10.30 uur v.m. Een filmvoorstelling met de
bijzonder mooie Indische cultuurfilm „Tanah Sabrang", toegelicht door Mannus
Franken. Tevens optreden van 3 Indische dansers.
Toegangsprijs ƒ0.35 per persoon, alle rechten inbegrepen.
Kaarten verkrijgbaar bij: Buffet Volksgebouw, Transportarbeidersbond, Fabrieks-
arbeidersbond, Prinsegracht 73; Metaalbewerkersbond, Prinsegracht 72; Handels-en
Kantoorbediendenbond „Mercurius", Prinsegracht 33; Toonkunstenaarsbond, J. P.
Coenstraat 22;. Transportarbeiders, AM. Scheveningen, Treilërweg 61; Kantoor
„Vreugde en Arbeid", Dr. Kuyperstraat 10 en op vertoon van lidmaatschapskaart
of bondsboekje 's morgens aan de zaal.
AMSTERDAM MAANDAG 14 APRIL (2e PAASDAG)
City-Theater, KL Gartmanplantsoen, aanvang 10.30 uur v.m. Een filmvoorstelling
met de bijzonder mooie film „De School des Levens" met Kathe von Nagy, Theo
Lingen en Hans Moser.
Toegangsprijs ƒ0.35 per persoon, alle rechten inbegrepen.
Kaarten verkrijgbaar bij: N.V.V. District Amsterdam, Frederiksplein 14; Ambte-
naarsbond, 'Sarphatistraat 92; Bouwarbeidersbond, De Kempenaerstraat 51; Dia-
mantbewerkersbond, PI. Franselaan 9; Fabrieksarbeidersbond, H. Houttuineit 10;
Handels- en Kantoorbediendenbond, P. C. Hooftstraat 179; Bond van Hotelpersoneel
en Sigarenmakersbond, Stadhouderskade 126; Metaalbewerkersbond, 2e J. v. d.
Heydenstraat 101; Meubelmakersbond, Da Costakade 69; Bond van Overheidsper-
soneel, Stadhouderskade 126; Transportarbeidersbond, Stadhouderskade 139; Typo-
en Lythografenbond, Leliegracht 47; Bond in de Voedingsbedrijven, Sarphatikade
21; Bond van Kledingindustrie, Reguliersgracht 80; Kantoor „Vreugde en Arbeid",
Amstel 324-226 en op vertoon van lidmaatschapskaart of bondsboekje aan de zaal.

LICHAMELIJKE ONTWIKKELING
ZWEMMEN.

AMSTERDAM. ledere Dinsdagavond, Sportfondsenbad (Oost), Linnaeusstraat.
ledere Donderdagavond, Zuiderbad, Hobbemastraat 26.
Toegangsprijs 15 cent per persoon, kinderen t/m 16 jaar en werklozen 10 cent.
Badgoed en handdoek medebrengen.


