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VRIJE VERKENNINGEN
D e vorige week spraken wij te dezer plaatse over den mens en

zijn arbeid. Daarbij werd duidelijk gemaakt hoezeer de eis:
„bestaanszekerheid bij een redelijk levenspeil" hand in hand"

gaat met een maatschappelijke binding, die in verschillend opzicht
de persoonlijke vrijheid beperkt, doch daarvoor, als groter goed,
een algemeen welzijn in de plaats stelt. Niet minder gewichtig dan
deze organisatie van de arbeid is echter het andere grote levens*
aspect, dat ons den mens in zijn ontspanning biedt. Ook daarover is,
in de loop van tientallen jaren, vaak een verwoede strijd gevoerd.
Wanneer wij in gedachten terug gaan naar het einde der negentiende
eeuw, toen de werker dikwijls niet veel meer was dan een arbeids*
dier. dat voor een karig loon schier onbeperkt ter beschikking van
den ondernemer stond, dan rijst voor ons oog een beeld op van diepe
ontmenselijking. De arbeid eiste hier den gansen mens op; van een
ontplooiing der eigen persoonlijkheid kon geen sprake zijn. Er werd
in de letterlijke zin des woords roofbouw op mensen gepleegd. Geen
wonder, dat, naast andere vormen van arbeidsbescherming, ook de
beperking van de arbeidsduur de bijzondere aandacht genoot van
de opstrevende arbeidersbeweging.
Sindsdien is er in onze samenleving ontegenzeggelijk veel verbeterd.
De arbeiders zagen hun maatschappelijk niveau stijgen, heel een
reeks van sociale voorzieningen werd getroffen en daartoe behoor*
de ook de beperking van de arbeidsduur. Hiermede zagen wij de
grondslagen gelegd voor een doorwerking van onze beschavings*
goederen in alle lagen des volks. Veel meer dan een fundament is
het echter niet geweest. Daarvoor oefende de maatschappij*inrichting
al te zeer een remmende 4nvloed.
Laten wij de verschillende factoren, die zich hierbij deden gelden,
eens wat meer op de keper beschouwen. Dan ontmoeten wij aller*
eerst de langdurige werkloosheid, die aan velen wel lediggang bracht,
maar welker demoraliserende invloed de drang naar geestelijke ver*
.ruiming eer verzwakte dan aanwakkerde. Doch ook, indien de werk*
loosheid tien jaar geleden geen spaak in het wiel had gestoken, dan
nog geloven wij. dat de ontwikkeling toch niet bevredigend zou
zijn geweest. Voor de opbloei ener ware volkscultuur is meer nodig
dan welvaart alleen. Ook gezindheid en neiging tot omvatting van
geheel het volk zijn hiervoor onontbeerlijk. Dit laatste eist echter
een zodanige verdeling van het volksinkomen, dat allen, die aan de
voortbrenging werken, een redelijk bestaan zullen genieten. Hieraan
nu waren wij, zelfs in tijden van hoogconjunctuur, nog op geen stuk*
ken na toe. Eigenlijk hebben wij allengs een beeld zich zien ont=
wikkelen, waarbij een deel der arbeiders — men zou kunnen zeggen:
een elite — zich uit de geestelijke traagheid verhief, terwijl een ander
en omvangrijk deel zijn sober en somber bestaan bleef voortslepen.
In .de moderne arbeidersbeweging zijn er verschillende mannen ge=
weest; die dit euvel hebben onderkend. Zij zagen in, dat hetgeen
door de beweging op cultureel gebied werd verricht, slechts door*
drong tot een betrekkelijk dunne bovenlaag, terwijl de diepere lagen
van de inwerking van deze beschavingsarbeid verstoken bleven. Of,
zoals iemand het eens kernachtig uitdrukte tegenover den schrijver
dezer regelen: „Wij leven met onze culturele zorg een goed stuk
boven onze s'tand!" Met andere woorden gezegd: hetgeen wij bren*
gen in onze leergangen, op onze lezingen en kunstavonden ligt buiten
het geestelijk bereik van een groot deel onzer mensen.
Het zou onbillijk zijn daarvan de arbeidersbeweging een eenzijdig
verwijt te maken. Want het verschijnsel werd mede bepaald door
aan de kapitalistische maatschappijsinrichting ontsproten krachten.
Niettemin ligt daar als feit. dat het ideaal ener alle lagen des volks
omvattende cultuurbeweging zich niet heeft kunnen verwezenlijken.
Wij staan hier dan ook voor velden, die grotendeels nog braak liggen.
Met de maatschappelijke hervormingen, die zich thans opdringen,
zullen deze vraagstukken evenwel onder het oog moeten worden
gezien. Het gaat- hierbij om een tere aangelegenheid. De arbeider,
die over dag in de fabriek gebonden is, zal er weinig voor gevoelen
in zijn vrije tijd ook nog eens aan bindingen te worden onderworpen.
Alles moet zich ten deze uit vrije aandrift ontwikkelen. Wil dit dus
zeggen, dat de gemeenschap in dit verband geen taak heeft te ver*
vullen? Geenszins. Men kan een ieder zijn vrijheid laten, waar het
geldt het zoeken van ontspanning en toch positief werken aan de
verhoging van het beschavingspeil des volks.
De een zal zich voelen aangetrokken tot tuinieren, de ander tot
tekenen, een derde tot het bijwonen van muziekuitvoeringen of
toneelvoorstellingen. Zo is er een schier onafzienbare reeks van
variërende mogelijkheden, waarbij ieders persoonlijke neiging de
keuze moet bepalen Evenwel mag men, niet vergeten, dat hierbij
Voorpagina: Foto

twee factoren in het geding zijn. De drang tot het zoeken van ont'
spanning en de gegeven mogelijkheden tot het vinden van bevrecb
ging van deze aandrift. Het eerste is een zuiver persoonlijke aang6*
legenheid; bij het tweede echter komt de gemeenschap, als draagster
der cultuur, om de hoek kijken. De arbeider, die in zijn vrije tij"
geestelijke verheffing of ontplooiing van bepaalde gaven zoekt, rnoe'
dit, verlangen op goede wijze kunnen verwezenlijken. Immers, alleeO
dan effent zijn vrije tijd hem de weg naar een ruimere mate vai>
zelfverwezenlijking, naar opneming ook .in de deinende stroom en«f

gemeenschappelijk gedragen volkscultuur.
Of om het nog eens anders uit te drukken: de gemeenschap hee"
de taak om aan de uit de arbeiderswereld opkomende culturele vef
langens een ruime gelegenheid te verschaffen tot gave ontwikkeling
terwijl zij door de stimulerende kracht van haar werken bovendien
behoeften moet wekken in dfë lagen des volks, waar begeerten vafl
deze aard nog bleven sluimeren.
Wij hebben in het verleden allerlei aanlopen op dit gebied gezie11'
Ook konden wij vaststellen waar en waarom deze telkens weer

moesten blijven steken. De opgave voor de toekomst blijft dan oo*
een zodanige hervorming van het maatschappelijk bestel, dat &
remmende factoren worden opgeheven en een doorbraak wordt vel'
zekerd, die de vestiging mogelijk maakt ener volkscultuur, waaraa"
onze gehele gemeenschap in waarheid deel zal hebben.
Op dit gebied is nog allerlei te verrichten. Onze enkele weken £&
leden ondernomen enquête leerde ons reeds hoezeer op allerlei g#
bied onder de arbeiders vormen van vrije tijd besteding leven, di6

om steun en leiding vragen. Anderzijds vallen er onderscheiden*
takken van volkscultuur aan te wijzen, die dood en dor zijn gewor*
den. Het toneel in ons land, bij voorbeeld, is, na een slepende ziekt«
van lange jaren, totaal weg gekwijnd. Reeds lang heeft het, ondank8

reeksen van goedkope voorstellingen, opgehouden in het middel'
punt der volksbelangstelling te staan. Men heeft in de bladen kun"
nen lezen, dat er pogingen in de maak zijn om het toneel uit deze

staat van verval op te heffen. Dat zal een hele toer zijn. Want hè*
opbouwwerk'dat daarvoor moet worden verricht, vereist een arbeid ,,
van lange adem en grote inspanning. Maar het doel loont de inzet'
De arbeidersbeweging zal hierbij zeker niet passief mogen toezien-
Wanneer het toneel verbetert als kunstuiting en ontspanningsmiddel-
dan zal het onoverzienbare leger van de arbeid de drommen moetefl
leveren, die onze schouwburgen opnieuw zullen bevolken. In Duits'
land heeft de beweging „Kracht door Vreugde" niet alleen de b&
schikking over gans een reeks van eigen theaters, doch, door over»
eenkomsten met allerlei gezelschappen, verzekert zij den arbeiders
goedkope plaatsen in iedere daarvoor in aanmerking komend^
schouwburg, van een lustig variété tot aan het klassieke drama toe-
Zonder twijfel zal dit Duitse voorbeeld ook de afdeling „Vreuöd6

en Arbeid" van het N.V.V. inspireren, zodat, uit de samenwerking
tussen een zich vernieuwend toneel en de arbeidersbeweging vanzelf
een ontwikkeling wordt geboren, die aan de toneelkunst als factof
van volksbeschaving de plaats verleent, waarop deze,,krachtens haaf
oude adelsbrieven, recht- kan doen gelden.
Dat hierbij niet alleen of zelfs maar op de eerste plaats „zware kost
zal mogen worden geboden, spreekt eigenlijk vanzelf. Het gaat
immers om het bestrijken van geheel het volk en ook degenen, dif

weleer tot de verstotenen behoorden, dienen te worden gewekt-
Waarbij wel niet behoeft te worden gezegd, dat men ook in het licht6

genre, in het populaire, beschaafd kan zijn. Anders zou het strevefl
spoedig in zijn tegendeel kunnen omslaan. Hiervoor behoeft echte*
niet te worden gevreesd, indien men er in slaagt aanknoping te zoe*
ken bij ons volkseigene, waarin een oerkrachtige humor wortelt-
wat ruig sorris, maar kerngezond.
Dit wat het toneel betreft Met opzet raakten wij slechts één de*
aspecten van het veelkantige probleem der vrijetijdsbesteding aan-
Een verdere uitwerking van dit onderwerp zou ons het bestek vaU
déze „Verkenningen" doen overschrijden. Hetgeen wij aanstipte»
was echter genoeg om een indruk te wekken van de omvattend6

taak, die op ons beuren wacht. Het brengen van de volkscultui'f

binnen het bereik van alle geledingen onzer samenleving, het prikke'
len van behoeften enerzijds, het scheppen van mogelijkheid tot be'
hoeftebevrediging anderzijds, ziedaar een prachtig werk van g6'
meenschapsverheffing. Men late een ieder vrij zieh naar eigen ver*
kiezing te ontspannen, maar men drage er zorg voor, dat de wegen
naar opneming in ons cultuurgebied gebaand worden voor elkeen-
die de drang voelt tot het betreden van één der vele paden, die der*
waarts leiden.
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BEELDEN UIT DE
WIERINCERMEER
Voor onze reportage zie de
binnenb/adzijden van dit num-
mer. Onze fotograaf brengt het
ontwakend voor/aar s/even in
beeld; onze verslaggever ver-
feit van de huidige toestand in
de po/der, die we/dra een
zelfstandige gemeente wordt.
Foto's „Arbeid": 1. Arbeiders-
woning; 2. Dralneerbuizen
voor de ontwateriag; 3. Het
dak wordt gelegd voor een

— >w buis; 4. BoerenUofstede.



[ MEDISCHE VRAGEN ]
(Vragen voor deze rubriek richte men
lot den medischen medewerker van het
Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Am:
sterdam.)

I. C. d. .S. te M. Zonder onderzoek is
hierover tot mijn spijt geen oordeel
mogelijk.
W. A. J. te IJ. Er komen enkele ziekten
voor, die gekenmerkt zijn door een hoog-
rode gelaatskleur. Ik zou mij in uw ge*
val dus door mijn huisdokter laten onder-
zoeken. Bescherming van de huid tegen
de zon geschiedt het beste door dié mid-
deltjes, die de huid enigszins looien. Onder
'dé naam van „Tschamba Pii" was vorige
zomers een looizuurhoudend watertje bij
drogisten en apothekers verkrijgbaar.
P. R. te H. Aan een dergelijk wratje op
het gelaat zou ik niet knoeien, maar het
door mijn huisdokter laten verwijderen.
T. v. B. te 's-Gr. Een kleintje, dat te
vroeg op de wereld komt, heeft vanzelf-
sprekend bijzondere zorg nodig'. Het was
daarom buitengewoon verstandig van u,
dat u geregeld met haar naar het Con-
sultatiebureau bent gegaan. Nu het meisje
over zes weken twee jaar wordt, is 23 pond
voor haar een nagenoeg normaal gewicht.
Het gemiddelde gewicht van meisjes aan
het einde van het tweede levensjaar, is
n.L ten naastenbij 24 pond en 4 ons.
De huilpartijtjes, wanneer ze niet haar
zin krijgt, en ook die ze ten beste geeft,
wanneer ze met vreemden in contact
komt, zou ik in uw geval zónder enige
uitzondering' en telkens weer opnieuw
negeren. Wanneer zo'n kleintje, dat toch
al bijzondere zorg en aandacht heeft
moeten ondergaan, deze. wapens niet uit
handen worden genomen, wordt een van
huis uit volkomen normaal, lief kind on-
vermijdelijk tot een driftig tyrannetje.
Neemt u dan ook vooral de tijd om de
volgende keer op het consultatiebureau
alles rustig te vragen, wat ü op het ge-
bied van de voeding en de verzorging van
het kind wilt weten.
J. T. P. T. te A. Paradentose is buiten-
gewoon moeilijk te behandelen; een
blijvend succes is alleen te verwachten

met hulp van een tandarts-specialist op'
dit gebied. Inderdaad vallen de tanden
op den duur uit.
H. B. te H. Dergelijke klachten als u
beschrijft, kunnen zonder betekenis zijn,
maar kunnen ook een eerste aanduiding
zijn van een beginnende stoornis b.v. in
de functie van de nier. Ook kunnen ze
het gevolg zijn van een eenzijdig gekozen
voeding. In het" algemeen kan men zeg-
gen, dat het verstandig is, wanneer men
een waarschuwing, die het lichaam, zelf
geeft, in dit geval dus in de vorm van
slapeloosheid en tintelingen en prikke-
lingen aan handen, polsen en in de
benen, niet in de wind slaat. Men kan
zo in de regel véél voorkomen, wat later
slechts met moeite zou zijn te genezen.
Ik zou mij dus Vri uw geval, vanzelf-
sprekend in overleg met den huisdokter,
dien u reeds heeft geraadpleegd, eens
door een specialist laten onderzoeken.
P. G. M. te H. Als oorzaken van neus-
bloedingen zijn bekend: van de letsels:
vooral krabw.ondjes aan de binnenkant
van de neus, verhoogde bloeddruk (nier-

aandoening!), arterio sclerose, verschil-
lende bloedziekten en plaatselijke aan-
doeningen van de neus. Voor u geldt het-
zelfde als voor den vraagsteller die hier
vlak boven is beantwoord: deze bloeding
is een dringende reden om zich deskun-
dig te laten onderzoeken.
L. P. W. v. D. B. te 's-Gr. Als nakuur
voor lijders aan een zweer van de twaalf-
vingerige darm kan de behandelende
medicus toewijzing verkrijgen van: zeven
eieren, 3J liter melk en 500 gram meel-,
en grutterswaren; de laatste kunnen des-
gewenst gedeeltelijk door suiker en (of)
boter worden vervangen. Deze hoeveel-
heden zijn de totale hoeveelheid per week.
De toewijzing geschiedt voor de duur
van acht weken, waarna opnieuw, kan
worden aangevraagd. Hierbij- kan, maar
hóeft niet altijd, een halve vlees- en een
halve broodkaart worden ingeleverd.
C. R. d. J. te 's-Gr. U kunt gerust zijn:
kanker is geen besmettelijke ziekte.
S. S. te R. De laatste jaren is men meer
en meer teruggekomen van het te strenge
zoutloze dieet bij de lang voortgezette be-
handeling van nierlijders. Bovendien is
gebleken, dat het zout, dat van nature
in de raelk aanwezig. is, weinig schade
doet. Een eenvoudige manier om volgens
deze opvattingen zo goed mogelijk dieet
te houden .is dus: koken zonder zout,
zoutloos brood, zoutloze boter, zoutloze
kaas, maar daarnaast behoorlijk melk (zo
mogelijk i tot l liter taptemelk of yoghurt
per dag) te gebruiken. Ook het gebruik
van kwark op de boterham kan in. dit
verband worden aanbevolen.
S. iB. te A. Voor pijnlijke vetpuistjes, die
bij .uitdrukken steeds tot infectie aan-
leiding geven, komt een zalfbehandeling
in aanmerking. Wendt u zich hiervoor
tot uw huisdokter. Het ophoesten van wat
slijm 's morgens is onvermijdelijk,1 wan-
neer men rookt. De bij het roken inge-
ademde as- en stofdeeltjes worden
's nachts door de werking van het tril-
haar-epitheel van de luchtwegen weer
naar buiten gebracht en moeten worden
opgehoest. Over het meisje van acht jaar
vertelt u te weinig om te kunnen beoor-
delen, of bijzondere maatregelen gewenst
zouden zijn.
J. K. te R. U doet veel beter met zich
weer spoedig onder behandeling van uw
huisdokter te stellen. Het is mij tot mijn
spijt niet bekend, of Odorono al of niet
schadelijke bestanddelen bevat.
T. E. te B. Niet voluit ondertekende
vragen kunnen niet in behandeling wor-
den genomen.
J. A. B. te Z. Sierkleedjes, die vervaar-
digd zijn door iemand, die aan een actieve
tuberculose lijdt, zou ik eerst gebruiken,
wanneer ze zijn gewassen en in de zon
buiten werden gebleekt.
F. Z. te H. Het lijkt me, dat u zeker
voor uw zooritje een specialist in keel-,
neus- en oorziekten moet raadplegen. Ik
ging dan meteen met hem nog eens naar
den oogarts.
C. B. te. M.- Een' verkoudheid ontstaat
inderdaad door infectie, maar of de inge-.
haalde ziektekiemen het slijmvlies ziek
zullen maken, hangt van de plaatselijke
weerstand van het slijmvlies af en van de
weerstand van den gehelen mens. Daarom

bent u blijkbaar in de gezonde diensttijd
vrij gebleven. U moet zeer voorzichtig zijn
met het gebruik van neusdruppels. Deze
kunnen n.l. vanuit de neus langs de
achterwand van de keel in de luchtwegen
zakken en ongemerkt in de longen
terechtkomen. ,Ze zijn natuurlijk beladen
met ziektekiemen, waarmede op deze
wijze het longweefsel wordt geënt. Een
dergelijke plaatselijke longontsteking geeft
weinig verschijnselen, maar kon met be-
hulp van Röntgen-foto's bij tal van „neus-
druppelaars" worden ontdekt. Ook het
spoelen en doorsnuiven van de neus met
water lijkt mij zonder medisch advies
niet aanbevelenswaardig. De plaatselijke
weerstand van het slijmvlies zal hierdoor
eerder af- dan toenemen.
C. A. M. te 'R. Er is geen bezwaar om
het „solaninekuurtje" gedurende zeer
lange tijd vol te houden. De halitran, die
u werd voorgeschreven, kan een waarde-
vol hulpmiddel zijn bij de genezing van
een maagzweer. Vanzelfsprekend moet u
dit geneesmiddel niet laten staan, wan-
neer u aardappelsap gebruikt. De sola-
nine werkt op het zenuwstelsel, dat de
maag verzorgt, de halitran op het slijm-
vlies van de maag.
J. B. te E. Het gebruik van één liter melk
per dag door arbeiders, die door de aard
van hun werkzaamheden in hun gezond-
heid worden bedreigd, zoals bij u als
autospuiter het geval is, is voor een vrij
grote groep van mensen van belang. Om
hiertoe onder de distributieregeling ,ook
gelegenheid te krijgen, zal namens het
bedrijf,'waarin u werkzaam bent, overleg
moeten worden gepleegd met den medi-
schen adviseur (dr. Van Luyt) van de
Arbeidsinspectie, Nieuwe Uitleg 12, Den
Haag. Wil men een vlotte afwikkeling in
de hand werken, dan is het raadzaam een
doorslag van het schrijven aan de Ar-
beidsinspectie, te zenden én aan den
hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid
én aan het Centraal Distributiekantoor.
Beide instanties zullen advies moeten
geven en zijn dan reeds op de komende

/vraag ingesteld.
J. F. W. te. A. Leest u ook nog eens mijn
antwoord aan A. K. te V. in nr. 13. Het
is zeker mogelijk, dat behandeling bij een
specialist uitkomst brengt. Ik zou u wil-
len raden om daartoe over te gaan.
J. H. B. te 's-Gr. Zonder onderzoek is
over uw klacht geen oordeel mogelijk.,
Wendt u zich tot uw huisdokter.
P. P. te M. Het feit, dat u van huis uit
geen sterk zenuwstelsel heeft, kan het

. leven moeilijker maken, maar betekent
in het geheel nog geen onmacht tegen-
pver de kracht der omstandigheden Wan-
neer men zijn wilskracht oefent en met
een zuiver oordeel standvastig tracht te
doen, wat de hand te doen vindt, ver-
krijgen ook mensen met een nerveuze
aanleg een sterk karakter. Verlegenheid
en angst vallen dan vanzelf weg, ook de
lichamelijke verschijnselen hiervan: pijn
in de borst, pijn in het hoofd en ver-
moeidheid van de ogen.
C. A. te A. Dank voor uw zeer uitvoerig
schrijven. De mogelijkheid bestaat, dat
uw klachten gunstig kunnen worden be-
invlo,ed door één van de vitamines van
de B^groep, n.l. het lactoflavine. Dit wordt

bij de chronische gevolgen van loodver-
giftiging aangeraden in een dosering van
3 tot 5 m.g. per dag. Overlegt u hierom-
trent eens met uw huisdokter. Behalve
het zuivere praeparaat is het misscïiien
verstandig in een dergelijk geval ook ge-
bruik te maken van lever en biergist-
Mocht uw huisdokter tot deze medicatie
besluiten, dan houd ik mij tezijnertiJ1*
voor een berichtje aanbevolen.
J. H. M. te A. Ik ben het met uw huis-
dokter eens, dat uw bezwaren tot de late
gevolgen van de ondergane operatie be-
horen en dan ook op de duur zullen
slijten. Als versterkingsmiddel zou ik a#n
een natuurlijk voedingsmiddel, b.v. g6"
kookte vis, vooral vette vis (paling'
haring, sprot) of een melkpraeparaat a»
kwark de voorkeur geven, boven het doof
u genoemde» praeparaat. Men krijgt dan
voor eenzelfde bedrag aan geld aanzien'
lijk waafdevollere bestanddelen binnen'1
A. v. d. M, te B. Bij de ziekte van os
schildklier, waarover u schrijft, bestaat

een belangrijk vermeerderde behoefte a*11

voedsel. Onder intrekking van de vlees*
kaart kan dan ook aan deze patiënte0

voor de tijd van telkens vier weken pef

week worden toegewezen door de distfl'
butie: 34 liter melk, 500 gram boter ol
margarine, 300 gram kaas, zeven eieren
en 500 gram meel en grutterswaren. De

ziekte kan vaak afdoende in het zieken'
huis worden verholpen, waarna ook &
behoefte aan extra-voedsel verdwijnt. »
uw geval zou ik u raden om eens voo'
onderzoek . naar het ziekenhuis toe *
gaan, vanzelfsprekend in overleg met U*
huisdokter.
J. R. te H. Een dergelijke ontsteking a*n
de randen van de oogleden is zeer b6"
smettelijk — vandaar dat uw zoontje W
ook in de speeltuin heeft opgelopen — &
heeft de neiging om telkens weer opnieu*
te beginnen. De ziektekiemen, die de tod*
randjes veroorzaken, worden door of
oranjekleurige zalf, die u heeft gekregen*
wel tijdelijk teruggedrongen, maar vinden
tussen de haren en de smeerkliertjes va*1

de haren voldoende schuilplaatsen om>
wanneer even de behandeling wordt on'
derbroken of wanneer een huilpartij aan'
leiding tot wrijven iri de ogen heeft g6*
geven, het hoofd "weer op te steken. D6

eerste regel is dan ook: niet wrijven &
de ogen, ook al jeuken ze. „Heb je la*"
van je oog, wrijf dan met je elleboog". ®
de tweede regel is: enige jaren achtereen
elke avond de ooglidranden eventjes in'
vetten met een klein beetje van de oranj6

zalf; hierbij eraan denken, de beide ogf11

apart te behandelen, zodat ze elkaar nie1

kunnen besmetten.
C. K. te-A. Tegen het weglaten van vlees
uit het rantsoen bestaat geen enkel be*
zwaar, wanneer • men door middel vafl
melk of zuivelproducten, b.v. kwark, tod1

de hoeveelheid eiwit van goede samen-
stelling, die anders aan vlees werd onfr
leend, b.v. in de genoemde vorni tot zicj1
neemt. Ook de strenge vegetariërs, die W
voorkeur geen melk en zuivelproducten
gebruiken, behoeven nog niet tekort a»*}
eiwit te krijgen. Zo is b.v. ook het ei*1"
van aardappelen en van groenten va11

goede hoedanigheid en het gehalte van
verschillende groentesoorten is hoger dan
men zich meestal wel realiseert. Wat Tof"
vochtgebruik betreft, bevatten nagenoeg
alle voedingsmiddelen een niet onbelart?'
rijke hoeveelheid water. Drinken bij he

eten is in het algemeen niet aan te radei^
Wat u gewend bent te drinken, is
dan voldoende.

NAAR DE BOLLENVELDEN
„Vreugde en Arbeid" wil u de schitterende pracht van ons onvol-
prezen landschap tonen en organiseert daarom dit .laar voor het
eerst dag- en halve-dagtochten per auto, tram en' fiets n^.ar 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 /1.50 per per-
soon, vertrek 13.30, terug 18 uur.
Tocht n. Dagtocht per .autobus, vanaf 20 April elke Zondag. Prijs ƒ3 per persoon,
koffiemaaltijd inbegrepen, vertrek 10 uur, terug 18 uur.
Tocht III. Dagtocht per tram, vanaf 20 April elke Zondag. Prijs ƒ 2 per persoon,
koffiemaaltijd •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 uur.

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 „Vreugde
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 wisseltoon-
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
dit 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 Feest 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 40 cent voor alle 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 iand trekken om onze kinderen een heerlijke middag te
bezorgen. Hoewel goede kindervoorstellingen, grote kosten met zien
meebrengen, zullen slechts uiterst lage toegangsprijzen worden ge-

heven. Nadere bijzonderheden omtrent deze voorstellingen zullen zo spoedig mo-
gelijk volgen.
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"e* slot van de eerste wedstrijd
y3*1 het slot van onze eerste oplossers-

^trijd is gebleken, dat de laatste lood-
•=s ook hier het zwaarst hebben gewogen.

1 klasse B hebben velen, die tot dat
^senblik alle oplossingen juist hadden, bij
" oplossing van de nummers 15 en (of)

veer moeten laten. Bij no. 15
-Jen wij er al voor gewaarschuwd, dat

°p een heel verschil uitmaakt, dat het
'uk op veid 30 nu een dam was en geen
•Wjf. Natuurlijk is de oplossing dus

j*naers dan die van no. 12, omdat in
Sr 15 wit niet kan beginnen met 4—15.

slaat dan met 24 x 13 en wit kan
30—24 spelen, omdat hij met de
op 30 moet slaan.

; oplossers dachten, dat in no. 15
wit geen winst mogelijk was. De

"Verstaande oplossing leert echter
»«46rs.
**at nummer 16 betreft, hierin hebben
u etl een remise voor zwart over het
ooofd gezien. Voor de B-klasse is de

and belangrijk genoeg om er nog eens
P terug te komen. Na een werkelijk

soede inleiding kwamen velen tot de vol-
stelling.

Zwart

Wit
--»: twee schijven op 31 en 38.
: twee schijven op 18, 47. Dam op 25.

werd de winst voor wit op twee
eren gezocht. Het is leerzaam te

hoe ze allebei zwart nog aan
re»iise helpen.

fout
. wit nu voortzet met 25-r48, is zwart

'JJ het antwoord 31—36 wel verloren,
ir zwart heeft een heel goede zet in

"—37. Wit sLaat dan naar 31 of 26 en
«art speelt 38—43, met remise als slot.

,.? dit geval was de oplossing dus fout.
tp8'nt niet alleen wit moet de beste zet-
Wri doen, maar ook zwart.

Tweede fout
6ze komt voor, als wit in de diagram-

JfUing 25—14 speelt. Na 31—36 is zwart
"et verloren, als wit weer 14—25 speelt.
J? plaats van 31—36 kan zwart niet

'3 spelen, omdat wit dan aardig wint
14—37. Maar ook nu heeft zwart

beter antwoord:. .Na wit 25—14 speelt
rt 31—37, wit 14x41 of 46 en zwart

flaakt door 38—43 weer remise.

~* oplossingen
Jpasse A.
O°- 13. (Van A. K. W. Damme).

p zwart 12—18 volgt (zetten van zwart
-r^en haakjes: 48—43 (18x27), 36—31
£<X36), 47—41 (36x47), 37—31, (26 x39),

"T-20 (47x22), 20x7 (2x11), 40—34
39*30), 35x2.
,.̂ o. 14. (Van A K w Damme); 27—21
ai** 26), 22—18 (13x22), 28x17 (11x22),

(23x32), 38x7 (1x12), 36—31
<ÖX37) , 48—42' (37x48), 33—29 (24x44),

!"* «O (48x30), 35x2 en op 19—23 van
'wart speelt wit 25—20 en 2—30.

No. 15. (Van R. Grandmougin) 29—24
(18x27), 28—22 (27x18), 26—21 (16x27),
38—32.
Tot nog toe had zwart enige malen
slagkeuze, maar het kwam steeds neer op
de afwikkeling, die er nu nog in zit, als
zwart met 19 x 30 slaat. Dan volgt wit
25 x 34, zwart 27 x 38, wit 39—33 en 34 x 5.
Slaat zwart met 27x38, dan wit 39—33
en eveneens 25 x 5.
No. 16. (Van E. Moulin). 16—11
(6x26), 27—21 (18x29), 40—34 (23x41),
34x3 (26x17), 35—30 (25x34), 3x46.
Klasse B.
No. 13. 49—43 (36x47), 43—38 (32x43),
23—19 (14x34), 30x48 (47x20), 25x3
(12—18), 3—9.
Sommigen hebben het zich moeilijker
gemaakt dan nodig was, door de zet
43—38 in deze oplossing te verzuimen.
Ook deze spelgang is wel gewonnen (en
telt dus mee), maar de eerste oplossing is
eenvoudiger.
No. 14. 5—32 (39—44), 32—28. Zwart is nu
verloren, want op zwart 44—49 volgt wit
28—44. Op zwart 44—50 volgt wit 28—6,
zwart 35—40, wit 45x34, zwart 50—45,
wit 6—1.
No. 15. Zoals wij boven reeds hebben
aangegeven, kan wit door 4—15 niet
winnen. De stand is het slot van een
eindspel van C. Blankenaar en bijzonder
geschikt om beginnelingen enig denk-
beeld te geven van de kracht van een
dam. De zetten zijn: wit 19—13, zwart
24 x 35, wit 4—15. Met de schijf kan zwart
nu niet spelen, want dan volgt wit
13—24. Ook' kan zwart1 niet 47—36 spe-
len wegens wit 15—4 met winst. Er rest
hem dus alleen 47—41 en dan volgt wit
13—30! zwart 35x24, wit 15x36.
Een stand, die het onthouden waard is!
No. 16. (Van dr. A. Molimard).
Wit 8—3 en -zwart heeft de volgende
antwoorden.
Ie. Zwart 14—19. Dan wit 18—13, zwart
19x8, wit 3x49 met winst.
2e. Zwart 38—42. Dan wit 47 x 38, zwart
26—31, wit 3x20, zwart 31—37 of 36, wit
20—14 met winst.
3e. Zwart 14—20, wit 3x25, zwart 26—31,
wit 18—13, zwart 31—37, (op zwart 31—36
speelt wit eenvoudig 25—48), wit 13—9 en
nu is de volgende stelling ontstaan:
Zwart: twee schijven op 37 en 38.
Wit: twee schijven op 9 en 47. Dam
op 25.
Zwart heeft de volgende mogelijkheden:
A. Zwart 37—42, wit 25—48 met winst.
B. Zwart 38—42, wit 47x38, zwart 37—41,
wit 25—14. Zwart kan nu niet op 46
dam nemen wegens wit 14—5 met winst.
Dus zwart 41—47 en nu volgt wit 9—3
met winst.
C. Zwart 37—41, wit 47x36, zwart 38—J2,.
wit 25—48, zwart' 42—47, wit 9—4, zwart
47—33, wit 48—42, zwart 33x47 en wit
4—15 met winst.
Dit was al een vrij lastig vraagstuk,
maar ook uitermate leerrijk. Het ver-
ruimt het inzicht in de partij.
Zoals gezegd, velen zijn hierover gestrui-
keld en ook over' de aanvangzet van
no. 15. Dubbel jammer, omdat het soms
de enige fout was.
Op het ogenblik, dat wij dit schrijven, is
de oplossingstermijn nog niet afgelopen.
In de rubriek van de volgende week zul-
len wij de prijswinnaars bekend kunnen
maken.

wedstrijd
". No. 12 in klasse A is een inzending
uit de lezerskring. Bij .de oplossing zullen
wij' de naam van den auteur vermelden.
No. Ï3 is een slag, waarmee wit voor-
deel behaalt. Sommigen zullen deze slag
kennen, anderen weer niet. Hij dient in
ieder geval als aanvulling van de kennis
van het slagspel.
In klasse B twee slagzetten in een opslui-

Oplossing puzzle No. 12
De oplossing van puzzle nummer 12 is, als aan«
gegeven staat volgens nevenstaande tekening.
Toegekend zijn drie boekprijzen en wel aan:
W. Vroon, Rijnlaan 105 bis, Utrecht; Th. C.
J. Vissers, Boreelstraat 36 II, Den Haag en
J. Weij, Moerbeek C 53, Gem. N. Niedorp.
De prijswinnaars kunnen een keuze doen uit
e~ën boekenlijstje, dat hun zal worden toege*
zonden.

ting, die gemakkelijk in een partij kun-
nen voorkomen.

Klasse A.
No. 12.
Zwart

Klasse B.
No. 14.
Zwart

Wit

Wit
Zwart: 11 schijven op 4, 8, 9, 13, 14, 18,
20, 21, 23, 27 en 35.
Wit: 11 schijven op 25, 32, 33, 34, 38,
39, 40, 41, 42, 48 en 50.
Wit speelt en wint.

No. 13.
Zwart

Zwart: 9 schijven op 6, 11, 13, 14, 16,
17, 21, 23 en 24.
Wit: 9 schijven op.26, 27, 31, 32, 35, 36,
38, 43 en 48.

No. 15.
Zwart *

Wit

Wit

Zwart: 14 schijven op 3, (j, 8, 11, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 21, 23, 24 en 25.
Wit: 14 schijven op 27, 28, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 40, 42, 43, 44, 45 en 48.
Wit speelt en, behaalt winnend voordeel.

Zwart: 12 schijven op 6, 8, 11, 13, 14, 16,
17, ,18, 19, 21, 23 en 24.
Wit: 12 schijven op 261, 27, 28, 32, 35, 36,
39, 40, 42, 43/45 en 48.
Voor beide geldt „Wit begint en wint".
Oplossingen • worden ingewacht tot uiter-
lijk 5 Mei. Adresseren: Redactie Week-
blad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.
Op omslag of briefkaart duidelijk „Dam-
rubriek" vermelden.

Dambord-probleemPuzzle No. 15:

Dit keer vragen wij de aandacht van
onze puzzelaars voor een geheel nieuw*'
probleem.
De zeventien figuurtjes van boven*
staande opgave, waarvan er vijftien uit
zes vierkantjes en twee uit vijf vier»
kantjes bestaan, vormen — op de goede
wijze samengevoegd — een dambord.
Men moet er. voor gorgen, dat uit de
oplossing blijkt, op welke wijze het dam»
bord tot stand gekomen is. Elk figuurtje

moet afzonderlijk duidelijk omlijnd wor»
den en de corresponderende nummers
van de opgave moeten er op voorkomen.
Oplossingen van bovenstaande opgave
worden ingewacht tot uiterlijk l Mei.
Adresseren: Redactie Weekblad „Ar*
beid", Postbus 100, Amsterdam.'
Op de omslag duidelijk vermelden:
„Puzzle nummer 15".
Als prijzen worde wederom enige fraaie
boekprijzen beschikbaar gesteld.



worde
V ught is beroemd in ons land. Om

zijn vennen en zijn Ijzeren Man, ons
grootste openluchtbad, dat, wijl de man»

-nen, ondanks de naam, ook daar niet
van ijzer zijn, keurig 'verdeeld is in een
mannen» en1 een vrouwenafdeling.
Hoe menige familie, die gemengd wenste
te water te gaan, werd in de Ijzeren
Man al gered van verkeerde gedachten
en hoe menige zondige blik werd reeds
tijdig doorsneden door stevig prikkel»
draad, o Nederlands zwemfatsoen!
En toch is er in Vught iets, dat nog
beroemder verdient te zijn dan de
vennen en het kuise water van de
Ijzeren Man. En dat is het Vughtse
Raadhuis. Een uniek monument in ons
land!
Hoe komt Vught aan zo'n mooi raad»
huis? Is het dan méér dan een gewone
plattelandsgemeente? Stellig. Het is de
snel in wasdom toegenomen voorstad
van 's»Hertogenbosch en het telt niet
minder dan zestien millionnairs onder
de vriendelijke daken van zijn vele
villa's.
De heer W. van Beuningen, die ook lid

Dit zeiden de ambachtslieden van Vught en .zij handelden er naar

Zo werd het Vughtse raadhuis een bijzonder monument
en een bedevaartplaats van het ambacht

van de Vughtse raad is,, heeft met zijn
geld heel wat in het belang der ge»
meente gedaan. Bekend is zijn stichting
en exploitatie van model*boerderijen, be»
kend was ook zijn wens om.Vught een
beter raadhuis te bezorgen dan ,het
kleine gebouwtje in de kom van het
dorp. Niet voor niets noemt een bronzen
gedenktafel in het nieuwe raadhuis hem
ere»burger van Vught.
Er heeft in Brabant enkele jaren geleden
een raadhuis»rage gewoed. Overal ziet
men vrijwel gelijke en gelijkvormige
raadhuisjés in het Brabantse land. Een
tikje ouderwets, een tikje romantisch,
een tikje vervelend. Alle gemeenten _
wilden toen plotseling „óók zo'n raad»
huisje" hebben.
Vught is er aan ontsnapt. De onderhan»
delingen, die de burgemeester, mr. H. M.
Loeff, en enkele vooraanstaande dorpe»

lingenï waaronder de heer W. van Beu»
ning'en, veterden met de hogere autori»
teiten, hebben niet geleid tot de bouw
van een geheel nieuw raadhuis. .Achter»
af mag men zeggen: gelukkig niet.
Er was te weinig geld beschikbaar. Daar»
om moest men zich „vergenoegen" met
een bestaand huis. Men nam er een
villa ,voor. die een klein paleisje ge»
noemd mocht worden. Architectonisch
mogelijk niet zo héél veel bijzonders:
een imitatie»kasteeltje uit de jaren van
om ende bij 1890, maar toch een bouw»

_werk, dat het in zijn omgeving uit»
stekend deed.
Men had dus een nieuw»oud huis voor
de gemeente. Maar het was nog geen
gemeentehuis. Edoch: i er was. iemand in
Vught, die wel kans zag, de gedaante»
verwisseling te bewerkstelligen Dat was
architect H. W. Valk, een man, die ont»

(Foto's: „Arbeid")

zaglijk veel heeft gedaan voor de weder'
opwekking van de edele ambachtskunst'
Hij had het idee om alle ambachtsliedeo
uit Vught te betrekken in de restaO'
ratie van de ietwat vervallen villa.
Burgemeester Loeff juichte dit denk'
beeld zeer toe en de heer Van • Beu'
ningen gaf zijn' bijzonder krachtig6

medewerking voor de volvoering. Wai>*
men kan zich voorstellen, dat de restau'
ratie . van zo'n groot gebouw, voora'
wanneer het .zo grondig geschiedt, tf'5

hier het geval was, méér kost da"
1 menige nieuwbouw.

Want grondig werd de restauratie. N»e'
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iratic.

iti de duinen roepen-.

A l vroeg in het jaar kan men in de
duinen de eerste symptomen van het

f<K»rjaar bespeuren. Reeds in Januari
liepen de eerste struiken met onaan»
'j'enlijke, bruine knphbeltjes uit ( jedere
"ag kwamen er oqk weer vogels terug,
*Paar zo omstreeks einde Maart, begin
f 1ri!' is.J:.och ?J|eii1yk h?t gplltS.leute*.
•vên in de duinen weer goed begonnen.

~*.t leven begint met de voorjaarskreten
der meeuwen en wulpen, twee sierlijke,
B'ote duinvogels, die hun nesten in de
jfieest afgelegen delen van het zanderige
^uvelkndschap hebban.
Wie de duinen nu op hun mooist wil
Zlfin, moet vroeg uit de veren. Want zo
'Cgen zonsopgang dient men er al te
ZlJn. Dan ligt de wonderlijke geur van

e nacht nog in de valleien, dan waaien
"e morgennevels ijlgrijs over de toppen.
"Heren, duindoorns en de vele kleine
P'anten daaronder geuren heerlijk krui»
°'g. alle blaadjes zijn dicht bezet met
Brote, heldere dauwdroppen en overal
'eeft het van de vogels en konijnen. Die
konijnen, die wel heel aardig zijn, maar
*°ch niet al te talrijk mogen worden,
pezorgen den duinopzichter nog -last ge»
*j°eg tnet hun vraatzucht en hun holen,
d'e zo gemakkelijk aanleiding kunnen
8*ven tot zandverstuivingen. Maar toch
Zl~n het koddige dieren, zoals ze daar

• ty* voor" ons uit hollen met him vreemde
^Prongen, de oren verschrikt in de nek.
"veral springen zij weg en wanneer zij
°P een vlakte verrast worden, rennen
Z1J daarover heen in een fabelachtig

Vervolg van de vorige pagina.

dat

niets is ons goede Vught, zei archU
ct Valk, sinds overoude tijden één

dorp van ambachtslieden. Onze inetse»
*ars en vooral onze stucaduors bijvoor»
"eeld zijn wijd en zijd bekend. Wordt
ergens in het land een groot werk uit»
Seyoerd, bijvoorbeeld in Rotterdam, in
•mste rdam of Den Haag en is er bij

werk een flinke portie stucadoors»
, dan kan men er wel -op rekenen,

at er stucadooïs uit Vught bij zijn.
~aarom moesten wij er naar streven,
dat er vooral voor onze Vughtse stuca»
doors goed werk te doen viel in het
Vughtse raadhuis.
.̂ n zo geschiedde het, dat men de muren
^an het nieuwe raadhuis niet ging be»
engelen en behangen, maar dat men ze
tls ging wassen in water en specie, in
f echte oude techniek, die in onze

'leuwerwetse huizen maar al te vaak
"tter verwaarloosd wordt Daar wordt1

"•aar slordig gemetseld, een beetje aan»
:streken of vlug, vlug wat tengels neer»

Beslagen en dan maar behangen of be»
'Pannen. Weg is weg. Van de muren
?*et men niets meer.
"aar dat1 was niets voor de Vughtse

aTnbachtslieden. De tengels gingen weg
* de muren kwamen bloot. Waar ze
emieuwd moesten worden, werden ze

Vernieuwd. Waar een schilderachtig ge*
'f bijgemetseld kon worden, metselden

e metselaars het bij, waar de muren er
'e nodigden, werd het prachtige stuca»

°orswerk toegepast. Zo werden bijvoor»
seld de muren van de burgemeesters»

^arner, toen zij volgens de. oude regels
an het ambacht bewerkt werden —

wassen zonder spons! — van een stra»
nde rijkdom, ook al bestaan zij dan uit

°lets anders dan .kalk, zand en kiezel!
|..̂  S'ng het ook met de andere moge»

'kneden en materialen. De mogelijk»
den werden zo ruim als het kon uit»

'"uit, de materialen werden zuiver toe»
|ePast. Het eikenhout, dat naar goede

apantse zede goed en veel werd ge»
• 'y U " " want Brabant was een land
jft

an e'ken en eikenhout vóór het een
•fy- var> peppels en klompenindustrie

tempo om maar zo gauw mogelijk het
naastbijzijnde hol te bereiken.
Daar klinkt het wonderlijkste geluid van
de duinen over de vallei. Een hoog en
weemoedig geflui t , eerst een naar zachte
lang aangehouden tonen, dan een vlug
en krachtig rokertje en tenslotte één'
wonderlijk staccato van klaterende g««
luiden. De wulp, de voorjaarsbrenger
van het duin, is aan zijn morgenvlucht
begonnen. Daar gaat hij, boven de duin»
toppen en gelukkig daalt hij niet al te
ver van ons, zodat wij hem met het
blote oog goed kunnen opnemen. Een
forse, bruine vogel is het met een heel
merkwaardige snavel, zoals men er in de
Nederlandse - vogelwereld geen tweede
zal vinden. De snavel is heel lang en
sterk naar beneden gebogen. Nestelen
doen de wulpen nog niet, anders zouden
zij niet zo kalm blijven bij onze nade»
ring/ Maar nu gaat hij toch op de wie»
ken en weer klinkt dat wonderlijk mooie
geluid, dat ons verder de hele dag van
alle kanten zal begroeten.
De meeuwen zijn ook al aan hun mor»
genvlucht begonnen. Wat zijn zij nu
anders dan van de winter, toen hun
rauwe, harde voedselkreet overal over
de stadsgrachten en de vijvers in de par»
ken klonk. Zilvermeeuwen zijn het voor»
al, die vogels uit de duinen, want de
kleinere kokmeeuwen met hun choco»
ladebruine koppen nestelen graag in het
binnenland op de heidevelden, waar zij
heerlijke drassige plassen vinden met
vele rieteilandjes. De zilvermeeuwen

Vught gaat vóór!
Het Brabantse dorp Vught kan
menige Nederlandse gemeente ten
voorbeeld strekken, zowel wat be-
treft de bouw als, wat betreft net
gebruik van het nieuwe gemeente-
huis, dat een waar huis der ge-
meenschap werd. Offerzin van wel-
gestelde dorpsgenoten, onder wie de
heer W. van Beuningen 'een eerste
plaats inneemt, en bedrevenheid in
aloude-, maar soms deerlijk verwaar-
loosde ambachten gaven het aanzijn
aan een zeer merkwaardig bouw-
werk, dat verleden jaar terecht al
het doelwit was van vele excursies
van vakgenoten van hen, die hier-
aan werkten. Een bedevaartsoord
voor het wederontluikende ambacht,
zietdaar wat Vught werd en nog
steeds meer en meer wordt!

Vught gaat vóór!

del bewerkte men naar oude, mid»
Men zaagde het niet,

t maar al te veel gebeurt, tot
1116 planken, maar men spleet het
wiggen tot goed wagenschot en ver*

werkte het tot muurbekledingen — zon»
der was, alleen met de stalen borstel!
— die flonkeren en stralen van echt
leven!
En dan het ijzer! Ook hier toonden de
Vughtse ambachtslieden, waartoe zij in
staat waren. Zij smeedden in het vuur
prachtige hekken en breed»uit zwierende
kronen hingen zij boven in de raadzaal.
De stoelenmakers leverden eveneens hun,
bijdrage. Zij bouwden stoelen, die pret»
tig waren om te zitten, zoveel mogelijk
gesmijdig gevoegd naar het lichaam en
tegelijk statig en Waardig. Kijk, zegt de
burgemeester, die den bewonderenden
bezoeker rondleidt, in de raadszaal moes»
ten natuurlijk geen sjoelen staan maar
zetels en dus hebben de ambachtslieden
zetels gebouwd. Men bewondert de oer»
solide techniek, de prachtige pen» en
gatsverbindingen, die tegelijk constructief
en uit schoonheidsoogpunt zo goed zijn,
men ziet op welk een voortreffelijke
wijze 'de armleuningen en de buitenste
rugplanken de middenrug inklemmen.
Een kunstwerk zo'n Vughtse zetel!
Een kunstwerk niet alleen door de zui»
vere constructie, maar ook door de
mooie versieringen, die de meubelmakers
hebben aangebracht1. De elementen en
menselijke deugden zijn verbeeld in de

blijven echter ook in het voorjaar de
duinen trouw. Zij zijn veel mooier ge»
worden dan enige maanden geleden m
de s^tad, het grijs van hun vleugels blinkt
als zilver en hun felwitte kop, borst en
buik zijn zo zuiver van kleur als pas»
gevallen sneeuw. Diep in de duinen, op
plaatsen waar slechts hoogst zelden een
mens verdwaalt, hebben zij hun nesten.
Zij broeden gezamenlijk, soms in heel
grote kolonies, maar het is niet aan te
raden, om in zo'n kolonie te gaan wan»
delen. In de eerste plaats is het, vooral
bij koud weer, - vaak funest voor de
eieren en over een paar weken voor de

jonge vogels; in de tweede plaats zijn
de zilvermeeuwen moedige vogels, die er
niet voor terugdeinzen om u met zijn
honderden' aan te vallen. Een snavel»
houw* van zulk een forse meeuw is lang
geen pretje! Maar wanneer u een

rugleuningen. Elk raadslid heeft een
andere deugd — zo moet het geheel
wel voortreffelijk zijn!
Aan het hoofdeind van de raadszaal zijn
de ramen versierd met gebrandschilderd
glas. Elk ambacht kreeg daarin zijn
eigen raam, de metselaars, de lei»
dekkers — aardig zijn ook de daken van
het raadhuis versierd met motieven in
de leibedekking — de timmerlieden, alle.
Vughtse ambachten!
Zo werd het Vughtse raadhuis, doordat
alle ambachtsgroepen er aan medewerk»
ten, niet slechts een gemeentehuis, maar
een huis der gemeenschap. En dat dit
niet alleen bouwtechnisch het geval was,
maar dat men ook ïn de practijk van de
bewoning er naar streeft, verklaart ons
burgemeester Loeft ten overvloede.
Want wij hebben reeds gezien, hoe men
in Vught bijv. de afschuwelijke ge»
woonte om te trouwen „in klassen" heeft
afgeschaft en hoe elk Vughtenaar trouwt
in dezelfde mooi versierde kamer. En
hoe boven de raadszaal een „burgerzaal"
ligt, die gratis ter beschikking wordt"
gesteld van alle Vughtse verenigingen,
die werken voor een algemeen doel. En
hoe er zelfs een tentoonstellingszaal is,
die zo nu en dan alle Vughtenaren naar
zich toe lokt en hen het raadhuis op»
nieuw doet gevoelen als een huis der
gemeenschap, een huis van de gehele
burgerij.

Bij de foto's:
Klik ïn de raadszaal van Vught. Men lette
op de fraaie, smeedijxeren lichtkroon, op de
mooie zetels, de zware tafels en 4e pracht
tige, gebrandschilderde ramen, die een ver»
heerlijking van het ambacht laten zien.

2 Prachtig ligt het Vughtse raadhuis aan de
weg. Aan de achterkant rijst hei op uit een
mooie vijver in een stil park. Daarachter
loopt de grote weg

3 Het trappenhuis in het Vughtse raadhuis:
vrij zwevend met een enkele steunbalk.

4 Ook de smeden hebben hun bijdrage geleverd
aan het trappenhuis en maakten een prachtig
hek van. in het vuur gevlochten ijzer.

5 P r ach t ige gewelven metselden de V ugh t se
ambachtslieden in het raadhuis: een blik in
de hal.

5 Ken detail van één der Vughtse stoelen laat
zien, hoe fraai de zuivere constructie sierende
elementen oplevert.

'Jf In elke stoel is een symbolische voorstelling
uitgehakt: hier ziet men de salamander in
het vuur. FQto's; ^r&efflT.

plaatsje zoekt achter een heuvel en dan-
op uw gemak eens over het veld van de
kolonie gaat uitkijken, dan zult u heel
wat aardige toneeltjes uit het zilver»
meeuwenleven kunnen zien. Let aller»
eerst eens op hun roep, dat is nu een
zachte, lokkende kreet, een uitbundige
roep van het voorjaar, en vooral, wan»
neer er een paar meeuwen van liefde
beginnen te klauwen, hoort men een
prachtig, echt ruig, maar zeer melodieus
geluid. \
Nog lang niet alle zilvers zijn aan het
broeden toe. De meeste zijn nog bezig
met het bouwen van hun nesten, die
vooral tussen, het helm liggen. Er wordt
maar betrekkelijk weinig werk van zulk
een zilvermeeuwennest gemaakt; meestal
liggen de* eieren zo maar in het zand,
hoogstens zijn zij wat gegarneerd door
helmsprieten en schelpjes.
Reeds voortdurend hoorde u misschien .
een eigenaardig metalig geluid. Net of
er een heel jonge haan probeert te
kraaien. Dat is het voorjaarsgeluid van
den fazantenhaan, een voortdurend her»
haald: „Krok»kök!" Vast komen wij ook
wel een paar koppeltjes tegen, want
deze wondermooie vogels leven overal
in de Nederlandse duinen. Zij behoren
er eigenlijk niet, het zijn Zuid»Europese
vogels, die hier door de Romeinen wer»
den ingevoerd en zich sindsdien aan ons
klimaat aardig hebben aangepast. De
mannetjes, die thans voorzien zijn van
een lange, over de grond slepende staart,
waarin allerlei kleuren van rood tot
warmbruin en van pauwblauw tot diep»
zwart zijn te bewonderen, hebben altijd
meer wijfjes bij zich, soms wél een kop»
pel van twaalf stuks. Het komt verschil»
lende malen voor,, dat er maar een paar
wijfjes van dat1 koppel broeden op de
eieren, die al die vrouwtjes hebben ge»
legd, en daarom is het niet zo verwon»
derlijk, wanneer u eens op de grond een
van heerlijk zacht en warm borstdons
voorzien fazantennest vindt met een
vijfentwintig eieren. De patrijzen, die
vooral tegen de binnenduinrand leven,
houden er dezelfde gewoonte op na. Dus
ook veelwijverij en nesten met zeer veel
eieren. Maar die patrijzen zijn héél wat
eenvoudiger getekend, al zijn het ook
mooie vogels met hun parelgrijze en
bruine veren.
Vele kleine zangvogels zijn ook al terug»
gekeerd uit de verre streken in het Zui»
den, waar zij de /winter doorbrachten en
we horen dan ook verscheidene nieuwe
liedjes. De braamsluipers en de hegge»
mussen zijn al aanwezig, de eksters zijn
wellicht reeds bezig om hun nest van
dikke, zware takken in de ontoeganke»
lijke struiken van meidoorn en hage»
doorn te bouwen en overal zingen de
leeuweriken en de grasmussen. Van die
eksternesten kunt u er over een paar
weken misschien wél tien vinden, maar
in één daarvan liggen dan waarschijn»
lijk maar eieren. Dat is een eigenaardige
gewoonte van de eksters om zoveel nes»
ten te bouwen. Het schijnt, dat we hier
zuiver met een soort spel te maken heb»
ben, misschien met een noodzakelijke
vooroefening. Die nesten worden over het
algemeen dan ook speelnesten genoemd.
Wanneer men in deze tijd de duinen in»
trekt en vooral, wanneer rnen een deel
kiest, dat ook in andere seizoenen, voor»
al in de zomer, niet al te druk wordt
bezocht, dan kan men er heel wat avon»
turen beleven. Want wij hebben nu
voornamelijk naar de vogels gekeken,
maar als u over een* paar dagen nog
eens teruggaat en dan vooral de planten
met uw aandacht vereert, dan komen er
weer heel andere aspecten van .de zeer
interessante levensgemeenschappen der
duinen naar voren.

Boekènnieuws
Voor ons ligt het kleurige prospectus van
de -zestiende jaareane van de A.R.B.O.-
romanserie. „De Arbeiderspers" is er
wederom in geslaagd om ook voor deze
jaargang een bijzonder aantrekkelijke
reeks boeken bijeen té brengen. Aan de
lezerskring van de A.R.B.O. welbekende
auteurs ais Piet Bakker, Age Scheffer,
Jef Last, Willem 'van lependaal, Lode
Zielens, Arie Pleysier en Klaas Smelik
hebben hun penneyruchten gaarne voor
deze uitgave beschikbaar gesteld en de
abonné's kunnen er dan ook op rekenen
wederom goede en gaarne gelezen lectuur
in een rijke verscheidenheid van stof te
zullen ontvangen. Wij twijfelen er daar-
om niet aan, dat ook deze zestiende jaar-
gang van de A.R.B.O.-serie voor „De
Arbeiderspers" een levendig succes zal
wordeu.
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bouwt z
E en tere blauwe voorjaarslucht welft zicli over het vlakke land

van de Wieringermeer. Er staat een strakke wind, waarvan de
koelte nog niet door de stralende zon wordt overwonnen, zodat

wij onze winterjas alleszins te waarderen weten. Maar tóch is er
in de atmosfeer iets prikkelends, dat van meuw uitbottende levens-
kracht getuigt. De boerenhofsteden staan onbeschermd en kil in
het reeds felle licht van de jonge dag Zover het oog reikt strek-
ken de akkers zich uit, grijs en kaal. Een nuchtere aanblik, die
nauwelijks tot romantische beschouwingen verlokken kan. Niet-
temin is de polder vol trillend leven. Een grotendeels jeugdig
boerenvolk bouwt zich hier een toekomst. Reeds het geboortecijfer
legt een sterk getuigenis af van de jonge krachten, die zich hier
doen gelden. In de Wieringermeer worden jaarlijks per duizend
inwoners 36 jonge burgers geboren. Wat dit betekent wordt duide-
lijk, mdien men weet, dat dit cijfer voor Amsterdam 16 bedraagt.
Uit alle delen van ons land zijn ondernemende boeren naar deze
inpoldering getrokken om zich daar een bestaan te vormen. Wie
de geschiedenissen van vroegere inpolderingen kent, weet, dat het
de pioniers daar droevig is vergaan. Ee,n oud rijmpje zegt dien-
aangaande:

De eerste werkt zich dood,
De tweede lijdt nood,
De derde verdient zijn brood.

De mannen, die verantwoordelijk waren voor de Wienngermeer,
hebben er alles op gezet om deze weinig bemoedigende uitspraak
naar het rijk der fabelen te verwijzen. En met voldoening mag
worden geconstateerd, dat zij hierin volledig zijn geslaagd. Wan-
neer zich in één jaar voor 51 boerderijen een duizend gegadigden
aanmelden, dan blijkt hieruit wel heel duidelijk hoezeer reeds het
eerste geslacht tevreden is met de mogelijkheden, die dit nieuwe
vestigingsgebied oplevert.

*Üom ondervinding te verkrijgen en, waar nodig, verbeteringen
te brengen. Ook had men in de boeren, die dit pionierswei'»
Cultuur Maatschappij hielpen verrichten, een uitstekend mate'
waaruit latere pachters konden worden gerecruteerd, tt
die zodoende een vóórscholing hadden genoten alvorens zij
eigen 'rekening gingen werken.
Trouwens men is zeer kieskeurig geweest bij de uitgifte der
den. Dit kon reeds hierom, wijl de belangstelling zeer groot
Bovendien was het noodzakelijk goed uit te kijken aan wl?
de gronden verpachtte, omdat de beste landbouwkundige
ningen falen, mdien de boer van zijn kant de geboden m
heden met vermag uit te nutten. Zo is er, in een half
jaren, in de Wieringermeer een goeddeels jonge boerenbevo|
gekomen, toegerust met de vereiste vakkennis, bezield
nodige werklust en ...... beschikkend over de nodige
voor een goede bedrijfsexploitatie. De uitkomsten hebben
woord aan de zorg, die men aan dit alles ten koste heeft
Vooral de akkerbouw heeft het voortreffelijk, gedaan,
intussen moet worden aangetekend, dat deze boeren nog
Dijzonder hebben geprofiteerd van de omstandigheid, dat
diger dan mocht worden verwacht een normale cultuur
is bereikt, terwijl de pachtsommen berekend waren op een
outwikkelingstermijn. De weide-bedrijven hebben in dit
niet gedeeld en bovendien had men hier en daar met
te kampen Deze moeilijkheden zijn evenwel overwonnen * '"&

f rote belangstelling voor de nog uit te geven gronden doet f
eUjk zien hoeveel vertrouwen ons ondernemend boerenvolk 1

Wieringermeer heeft.

i?

Nadat de polder in 1930 droog gevallen was en de voor een goede
ontwatering vereiste maatregelen waren uitgevoerd, heeft de
Landbouw Cultuur Maatschappij „De Wieringermeer" de beschik-
bare gronden gedurende een drietal jaren voor staatsrekening
geëxploiteerd en pas daarna werd overgegaan tot de uitgifte in
pacht. Deze opzet bood vele voordelen. Men schiep hierdoor

,, de mogelijkheid de eerste risico's door de gemeenschap te doen
uragen, terwijl deze proefjaren tevens prachtig geschikt waren

Wanneer wij op deze zonnige voorjaarsdag door de polder
dan zien wij alom de mensen aan de arbeid Hier zaait de
knecht de klaver uit, daar trekken forse paarden de eg d (,
akker, ginds werpt een man met breed gebaar de kunstmest Jj
het land. In de stallen staan jonge kalveren en lammeren, tg /
ook het konijnengezin rijkelijk aan het vermeerderen is, een y
der natuur, die juist nu hogelijk wordt gewaardeerd. „Dan ü?V:
we straks nog eens een boutje!" — zegt een practische'boerenvijjv
maar haar echtvriend rekent uit, dat een volwassen konijn »
wel een gulden of acht opbrengt. , pré>(
Wij spraken zoeven reeds over een welstandsgrens, die ^ n r
wordt om zich in de Wieringermeer te kunnen vestigen. Deze
lierop neer, dat men over driehonderd gulden bedrijfsk&P
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- beschikken voor iedere hectare, die mtai vvenst ot
iJaar de bedrijven variëren tussen de 8è en „de 100

k.; man
 Weft men dus den kiemen, zowel als den groten boer aan.

ia eüeri **e vrouw' wier afbeeldingen wij hier brengen, zijn de
J, ctare Rachters van een gemengd bedrijfje van een kleine tien
ï> Uit? doen de ^99eT en ziJn vrouw net werk alleen af,
p^enorn enng van bijzonder drukke tijdstippen, waarop met

t "«n«hulp moet worden gearbeid. Zij tonen zich alleszinsue -kleine boerderij is solide gebouwd en voortreffelijk
• Een ruime, doelmatige schuur, frisse stallen en een

Os ^ri ^ongelegenheid. Waterleiding en electriciteit is voor-
sla «Oion,1160^! huist1 men in een prettige woonkeuken en ook
la,

aPSatv, Kamer" ontbreekt niet. Boven bezoeken wij een

Met een rustig, duidelijk Handschrift vult hij de staten in, waarop
men kan aflezen hoeveel , arbeidsuren een bepaald werk heeft
gevorderd, hoeveel loon er betaald is en wat er verder nog komt
kijken voor de opbouw van een bedrijfsboekhouding, waaraan
men voor de practijk wat heeft

pv- 'est
'e

§ft. "-«Aiici uiiuureeti.t iueu £>uven DezoeK.eii wi.l een uneLüi
Jisiers met grote openslaande vensters die méér aan een

- dan een boerderij doen denken. Alle romantiek is
boerderij vreemd, maar de Volksgezondheid vaart er wel

xll vlak ^'W80 ae overzichtelijke indeling van net land De welde1 het huis en verderop rijen zich de akkers aaneen,
selen, vlas, bieten en tarwe worden verbouwd. Dit
een beknopt bestek bijeen, zodat de boer geen tijd
het gaan van zijn huis naar het land. „Dat was in
'srs" — zegt hij lachend. „Daar moest je zovaak

lopen van het ene stuk naar het andere." De be-
;n zijn goed geweest en de mensen hebben het

i, jv,Be
h
v°ei. dat zij thans voor zichzelf en hun nakomeling-schnr> arde arbeid, een bescheiden, maar alleszins behoorlijk

^a*jPP.elijk bestaan opbouwen. Terwijl de man nog altijd met
bü S10 terug denkt aan hetgeen hij in zijn voorbereidings- •

(w1* Zeiji a^ Cultuur Maatschappij heeft geleerd.
Vaï^bfrfjVjp irisse ondernemingsgeest ontmoeten wij op een akker-
Mi êiotp van ongeveer vijftig hectare. Daar is alles natuurlijk
ly; Roeven K afmetingen dan op het bescheiden „plaatsje", dat
*ih ̂  Iav,rfu

zocn1'en- Een forse schuur, een hele reeks van mecha-
^SchaT^bouwwerktuigen, die thans echter door olie- en ben-
gr.,

eei5 fr16 goeddeels buiten gebruik zijn, uitgestrekte akkers
*>üi ^ I renwoiiing, waaraan telefoon en badkamer niet ont-
SyJ ült cl t

 er is een zoon ^t de Haarlemmermeer, dus van<r°- en uwd met net polderland. Hij bezocht de lagere
tiencl' genoot wat landbouwonderwijs, maar deed van zijn
•hand J&ar af op het land al mede. Een forse kerel, wiens
'"lle doen zien, dat hij de arbeid niet schuwt. Maar die6en 1,^?r(terdagen zelf een bedrijfsadministratie inricht, dieUitnemend overzicht geeft van de gehele gang van zaken.

h>

Met l Juli rekent de Wieringermeer er op, dat zii op eigen benen
zal gaan staan Het openbaar lichaam „de Wieringermeer", dat
sedert l Januari 1938 de gemeentelijke belangen in de polder be-
hartigde, zal dan plaats maken voor een normale gemeente. De
directie van de Wieringermeer wordt opgeheven, ir. Smeding
treedt terug als voorzitter der bestuurscommissie en een burge-
meester zal worden benoemd als hoofd der ongeveer 5500 zielen
tellende gemeente Wieringermeer. Ruim tien jaar zijn verstreken
sedert de polder 'droog viel en men een onherbergzame, drassige
oppervlakte aanschouwde, die aan het Bijbelwoord herinnerde
van de aarde, die „in den beginne woest en ledig" was.
Met grote kunde en taaie volharding neet't men de strijd aan-
gebonden met deze wildernis. Stoere kerels hebben doen zien wat
doorzettingskracht en vakkennis vermogen Thans is de polder
bijna geheel uitgegeven, een kleine vierhonderd boerderijen zijn
in bedrijf en nog slechts enkele tientallen wacrkeii pp de komst
der talrijke gegadigden. Het landschap doet ongetwijfeld wat kil
en nuchter aan. Maar aan de beplantingen wordt veel zorg besteed
en de degelijke, vriendelijke huizen zullen binnen luttele jaren iii
een groene omlijsting zijn gevat, die aan^dit polderlandschap
ongetwijfeld stilaan een eigen sterke en gezonde schoonheid zal
verlenen
Het hoofdstuk „De Wieringermeer" vindt nu weldra voor de
directie zijn afsluiting, maar het grote werk duurt voort. Reeds
richten zich de blikken verlangend naar de Noordoostelijke polder,
waar men, als alles goed gaat, in 1944 met de uitgifte der gronden
hoopt te beginnen.
Nog eenmaal laten wij aan het einde van deze pittige April-dag
onze blik rusten over het wijde polderlandschap, waar de zon
reeds ter kimme nijgt. En onze gedachten gaan uit naaf de
ganse reeks van kloeke mannen, wier namen verbonden zijn met
de drooglegging van de Zuiderzee. Mannen met brede blik en
koene durf, die in onze moderne tijd aan het oude woord „siet . ̂ .^«s,
wat een goede couragie vermagh!" een nieuwe inhoud wisten te j
geven. i»



SPECIALITEITENVOORSTELLINCEN

Een specialiteitenprogramma onder persoonlijke leiding van Theo
Bouwmeester, met medewerking van een groot orkest. Conferencier:
Paul Ostra. Optreden van: Wilco. acrobaat — Lotte en Jörl Kasch-
nar, moderne dansen — De 4 Kadets, parterre-acrobaten — Walton,
vagebóndfietser — 2 Steffins, accordeon-virtuozen — Dg 4 Kftbj'g
_ Cherry & Brandy, mens of £0R ^-. J>e rfèntSns, lucht- en "par-'

~" lerf-é-acrobateh.
De toegangsprijs bedraagt ƒ 0.50 voor leden en huisgenoten en ƒ 0.75 voor ongeor-
ganiseerden, alle rechten inbegrepen.

UTRECHT ZATERDAG 19 APRIL
Concertgebouw „Tivoli",' aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: N.V.V. District Utrecht, Oude Gracht 245, ingang Springweg;
Boekhandel Arbeiderspers; Spoor en Tram, Oude Gracht 245; Overheidspersoneel,
Domplein 22; Techn. en Opzichth. personeel, Maliebaan 41; Handels- en Kantoor-
bediendenbond. Joh. de Wittstraat 9; Bouwarbeidersbond, Geertekerkhof 14; Trans-
portarbeidersbönd, Weerdsingel 57 (W.Z.);. Metaalbewerkersbond, Hagelstraat 32;-
Pabrieksarbeidersbond. Springweg 102; Sigarenmakersbond. Ambachtstraat 2; Siga-
renmagazijn Pallieter. Beethovenplem 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.y. 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; 0e 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, Roch-
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, Prederiksplein 14; Ambtenaarsbond,
Sarphatistraat 92; Bouwarbeidersbond,' De Kempenaerstraat 51; Diamantbewerkers-
bond, Plantage Franselaan 9; Pabrieksarbeidersbond, H. Houttuinen 10; Handels-
en Kantoorbediendenbond, Van Eeghenstraat 98; Bond van Hotelpersoneel en
Sigarenmakersbond, 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 B. A. Werst, PrimulasUaat 25; M. Bode, Godelindedwarsstraat 9;
de secretariaten der aangesloten 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.
Kolenbrander, 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, Oosthayenkade 31; Volksgebouw, Schiedamseweg 12; de boden der aan-
gesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.

FILMVOORSTELLINGEN
Programma: Hoofdfilm „School des Levens", met Kathe von Nagy,

,Theo Lingen en Hans Moser,

EINDHOVEN ZATERDAG 19 APIUL
Gebouw „Voorwaarts", Stratumsedijk 35, aanvang 8 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 ƒ0.35 voor pngeorganiseëïdeii en voor de kindervoorstelling a ƒ0.10 voor kinde^
ren en f 0.20 voor begeleiders, alle rech_ten inbegrepen, verkrijgbaar bij: M- J-
Griep, Edelweisstraat 134; Boden Vakbondsafdelingen, en 's avonds aan de zaal.

MAASTRICHT ZONDAG 3Q APRIL

Cinema „Mabi", Kleine Gracht 24af aanvang des morgens 12 uur precies.
Kaarten a ƒ 0.25 voor georganiseerden en / 0.35 voor ongeorganiseerden, alle rech-
ten inbegrepen, verkrijgbaar bij: J. Peenstra, Prankenstraat 28; H. Frijns, Begonia-
straat 23; L. Corsius. Hoogfrankrijkstraat 38; J. L. Ruijters, Brouwerswef S>3ï A<
Verstappen, St. AntoQiusstraat. 19j L. Sujlyt., Aarf Van "rrïchtweg Ï6; Bureau N.V.V.,
Kesselk'ade 40 eri vanaf 11.30 uur VJH. aan de zaal.

GELEEN MAANDAG 21 APRIL

„Glück Auf". Burg. Lemmensstraat, aanvang 7 uur n.m.
Kaarten a t 0.25 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 ƒ 0.25 voor georganiseerden en ƒ 0.35 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.

DE RIJP ZONDAG 27 APRIL

Herhaling van de door buitengewone omstandigheden uitgestelde filmvoorstellin-
gen van 30 Maart j.l. m „Het Rijper Wapen" aanvang 7.30 uur n.m.
Tevens wordt ''s middags om 3.30 uur een uitstekend verzorgd kinderprogramma
gegeven.
De ree<is gekochte kaarten blijven geldig; de kinderen hebben gratis toegang tot
de kindervoorstelling.
Voor zover voorradig zijn nog kaarten a ƒ 0.25 voor georganiseerden en ƒ 0.35 voor
ongeorganiseerden verkrijgbaar bij i-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.

TONEELVOORSTELLINGEN s

Programma: Een blijspel uit het volksleven-„Niet vqor de Poes...!" te spelen door
„De Voortrekkers", medespelenden: Minny 'Erfmann, Mien v. d. Lugt Melsert,
Adri Dozy, Ko vari. Sprinkhuyzen, Piet Rienks, Lou van Dommelen, Karel Baars,
Henri Menning. Spellelding: Adriaan van Hees. De toegangsprijs voor onder-
staande Voorstellingen bedraagt ƒ0.50 voor georganiseerden en ƒ0.75 voor ongeorga-
niseerden, alle rechten inbegrepen.

DOETINCHËM ZATERDAG 26 APRIL

Sociëteit, aanvang 7.30 n.m.
Kaartverkoop bij: C. van Slooten, Spinbaan 4e; de penningmeesters der aangeslo-
ten organisaties en 's avonds aan de zaal-.

ZONDAGOCHTEND-BIJEENKOMSTEN
AMSTERDAM ZONDAG 27 APRIL

City Theater, Klein Gartmanplantsoen, aanvang 10.30 v.m.
. _ Een filmvoorstelling met de bijzonder mooie Indische Cultuurfilm

( ÏPF ^!E5J-j „Tanah Sabrang", toegelicht door Mannus Franken. Tevens optre-
t-jj JE^J den van 3 Indische dansers.
&>' «S^M Toegangsprijs ƒ0.35 per persoon, alle rechten inbegrepen.

Kaarten verkrijgbaar bij: N.V.V. Districf Amsterdam, Frederiksplem 14; Ambte-
naarsbond, Sarphatistraat 92; Bouwarbeidersbond, De Kempenaerstraat 51; Dia-
mantbewerkersbond, PI. Franselaan 9; Fabrieksarbeidersbond, H. Houttuinen 10;;
Handels- en Kantoorbediendenbond, Van Eeghenstraat 98; Bond van Hotelpersoneel
en Sigarenmakersbond, Stadhouderskade 126; Metaalbewerkersbond, 2e J. v. d.'
Heydenstraat 101; Meubelmakersbond, Da Costakade 69; Bond van Overheidsper-1

soneel, Stadhouderskade 126; Transportarbeidersbond, Stadhouderskade 139; Typo-
en Lythografenbond, Leliegracht 47; Bond in de Voedingsbedrijven. Sarphatikade
21; Bond van Kleclingindustrie, Reguliersgracht 80: Kantoor „Vreugde en Arbeid",
Amstel 324-226 en op veïtoon van lidmaatschapskaart of bondsboekje aan de zaal^

ROTTERDAM ZONDAG 27 APRIL

Gebouw „Odeon", Gouvernestraat, aanvang 10.30 uur v.m. Een filmvoorstelling niet
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 Rotterdam, 's-Gravendijkwal 95; de
Secretariaten der aangesloteri organisaties en op vertoon van lidmaatschapskaart
of bondsboekje 's morgens 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", PrinsegrachJ 33; Toonkuhstenaarsbond, J. P. Coen-
straat 22; Transportarbeiders, Af d. Scheveningen.-Treüerweg 61; kantoor „Vreugde
en Arbeid", Dr. Kuyperstraat 10 en 's avonds aan de zaal.

ROTTERDAM DINSDAG 29 APRIL
Gebouw „Odeon", Gouvernestraat, aanvang 7.38 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: geb-,uw ..Ons Huis", Oude Delft 201 en 's avonds aan
de zaal.

LICHAMELIJKE ONTWIKKELING
GOEDKOOP ZWEMMEN.

De zwemavonden van de Werkgemeenschap van het N.V.V.
„Vreugde en Arbeid", op Dinsdagavond in het „Sportfondsenbad"
en Donderdagavond m het „Zuiderbad", mogen zich in een grote
publieke belangstelling verheugen.
Aangezien gebleken is, dat op Donderdagavond in het „Zuider-
bad" practisch alle bezoekers tussen 7 en 8 uur komen en de
capapiteit van het bad hier natuurlijk niet op berekend is,.heeft.

„Vreugde en Arbeid" de volgende regeling getroffen:
van 'i—8 uur uitsluitend voor kinderen tjn. 13 jaar en hun .begeleiders;
van 8.15—9.45 uur voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaai
Deze regeling geldt dus uitsluitend voor het „Zuiderbad", voor het „Sportfondsen-
bad" kan men dus komen wanneer men wil
Hun, die er prijs op stellen rustig te zwemmen, wordt echter wel aangeraden wat'
later op de avond te komen
De tsri—/en blijven 10 cent voor kinderen en werklozen, en 15 cent voor volwas-
senen
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ÏÏeidt onwillekeurig de gedichten der ouders
naar de toekomst. Zij wetelijimmers dat de
gelukkige tijd van lieve geluidjes en glim-
lachjes* oh zoo gauw voorbij is. - Dan
moeten er voor één jongen die vooruit wil
in de wereld, studieboeken en misschien ook
goed vakgereedschap gekocht worden of
voor het jonge meisje een degelijke uitzet.
Zorg op tijd-^voorkomt spijt. „De Centrale"
in den Haag - de maatschappij voor ge-
organiseerde arbeiders - heeft tal van een-
voudige en gemakkelijk betaalbare tarieven.
Vraag om een gesprek met onzen vertrouw-
den agent, die U zeker een passend advies
zal geven.

EHTPALE"
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND

DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG



V O O R D E V R O U W

Wal de pot schaft
Gezonde groente, die niets kost

I n de stad merk je óók wel, dat het
eindelijk voorjaar is geworden: de bo»

men op de grachten en in de plant*
soenen vertellen het en de bloemen op
de markt — de tulpen, de hyacinthen,
de narcissen — schreeuwen het haast
uit t
Maar bij ons buiten zijn er veel méér
kentekenen, daar zie je dagelijks weer
iets nieuws uitbotten, of het nu de bloe»
sems zijn van de vruchtbomen, de knop*
pen van de bloeiheesters in' de tuin,
de madeliefjes of de pinksterbloemen m
het gras.
Daar verschijnen ook — minder duidelijk
zichtbaar, omdat hun kleur weinig van
de omgeving afsteekt — allerlei groene
plantjes, die in de regel met de alge»
mene naam van „onkruid" worden be»
titeld, maar waaronder er verschillende
voorkomen met het recht op een ere»

Brandnetel
plaats onder het „zaadzaaiende kruid",
dat den mens „tot spijs" is gegeven.
Onder de molshopen b.v. is de paarden»
bloem wakker geworden: haar jonge,
geelgroene spruitsels doorboren de losse
zwarte aarde.... en daar hebben we
dan de molsla.
Dicht bij de grond, bij voorkeur onder
de nog roestbruine beukenhagen, komt
het zevenblad of de hanepoot voor. de
dag, in zijn jonge malsheid een uitste»
kende plaatsvervanger voor de nog vrij
dure spinazie.
De wilde zuring vertoont haar gemak»
kelijk te herkennen pijlvormige blaadj.es
— gevreesd door deR tuinliefhebber, die
dit welig onder de grond voortwande»
lende onkruid bijna niet de baas kan
blijven. Maar in de keuken is het van
evenveel waarde als de straks door de
moestuin geleverde gekweekte zuring,
even goed als laatstgenoemde geschikt
omxals soepgroente dienst te doen of om
meer smaak te geven aan stoofsla of aan
spinazie.
Overal tussendoor komen verder de
lichtgroene brandnelelspruitjes op; ook
die, mits behoorlijk jong geplukt (met
handschoenen aan!) plaatsen we om hun
waarde aan vitamines en aan mineralen
op één lijn met de spinazie, de raap»
stelen en de jonge sla, terwijl hetzelfde
mag gelden van de eveneens als onkruid

Melde (trrave Ffendrik)
de

verbinden, dat „waar gebeurd" is, al is
het lang geleden.
Dat .verhaaltje vertelt ons, dat de volken
langs de noordgrens van het oude Ro»
meinse Rijk in het vroege voorjaar de
bergen overstaken en zich met levens»
gevaar in het vijandelijke gebied be»
gaven.... omdat ze daar tegen de zui»
delijke berghellingen het jonge groen
vonden, dat hen weer aan frisse levens»
kracht moest helpen. Men sprak toen
weliswaar nog niet van vitamines en van
zouten, maar men voelde er aan den
lijve klaarblijkelijk de dringende be»
hoef te aan!
Eigenlijk is dat ook bij ons het geval.
De geheimzinnige, veel besproken „voor»
jaarsvermoeidheid" wordt verklaard door
het. feit, dat de wintermaanden ons en
door gebrek aan .zon én door gebrek aan
verse groenten en vruchten aan het

randje hebben gebracht van
een. z,g. gebreksziekte.
De jonge voor j aarsgroenten
— kort gekookt of liever nog
rauw gebruikt als sla —
brengen die kwestie spoedig
in orde: de gekweekte groen»
ten, die we op 't ogenblik
nog vrij • duur moeten bèta»
len, maar even goed onze
„onkruidenoogst", die we
van onze wandelingen buiten
mee naar huis brengen en
die ons, behalve aan het tast»
bare materiaal ook nog ge»
holpen heeft aan zonlicht en
aan lichaamsbeweging in de
frisse lucht. Hebt u een vol»
doende portie kunnen ver»
zamelen van één bepaal»
— de jonge brandnetels

b.v. geven daarop een goede kans! —
dan maakt u die gewoon klaar op de
wijze van spinazie of van stoofsla; of wel,
u bereidt er een stamppot van, zoals u
dat met raapstelen pleegt te doen. Ge»
woonlijk valt zo'n stamppot nog méér in
de smaak dan de afzonderlijk gekookte
groente, waarvan voor menigeen het
groente»aroma yfat te sterk uitkomt.
Hebt u op de wandeling geen plekjes
gevonden, waar één onkruidgroente
overvloedig geplukt kon worden, dan is
een mengsel van de verschillende soor»
ten ook niet te versmaden (past u echter
goed op voor vreemde indringers in het
bovengenoemde onkruiden*groepje; er
naast groeien n.l. dikwijls zéér vergiftige
soorten en het is dus verstandig om van
te voren zich goed op de hoogte te
stellen van de vorm en de verdere ken»
merken, die de wèl»gewenste van de
nietsgewènste onderscheiden.
Het mengsel van wilde zuring, brand»
netelkopjes, molsla, zevenblad en melde
kunnen we, nadat 't zorgvuldig is ge»
wassen, heel fijn, snijden en dan óf ge»
bruikén als soepgroente óf dienst laten
doen voor een rauwe»groenteschotel. Om
u ïen eindje op weg te helpen, laat ik
van beide gevallen een recept volgen,
terwijl ik er voor de brandnetel»als»
groente»gekookt nog een bijvoeg.

Cl pond) „onkruidgroente" (hetzij van
één 'soort — b.v. brandnetels -- hetzij
een mengsel van brandnetels, wilde zu»
ring en zevenblad), 50 g. (è ons) mar»
garine, wat zout
Snijd de ongeschilde maar flink schoon»
geboende aardappelen in parten en laat
ze met de fijngesneden ui of prei gaar
worden in het water (ongeveer 20 min.).
Stamp ze fijn, verdun de puree gelei»
delijk met de taptemelk, voeg er wat
zout bij en laat de soep even doorkoken.
Roer er de zorgvuldig gewassen en zo
fijn mogelijk gesneden (of gehakte)
groente door, laat die even mee warm
worden en maak de soep af met de
margarine.

Voor 2 flinke eters vormt deze hoe»
veelheid een volledig middagmaal! 4 per»
sonen zullen- er genoeg aan hebben, in»
dien er nog een ander gerecht op volgt.

Sla van „onkruidgroente" (4 personen).
Wrijf een gekookte aardappel (middel»
matïg groot) met een vork fijn, roer er

wat zout en wat mosterd door en vorm
er met enige lepels karnemelk of tapte' „
melk een gebonden sausje van; maak dit
pp smaak af met wat azijn en een stukje
fijngesneden ui of 'n gesnipperd preitje.
Was de verssgeplukte groente zorgvul»
dig schoon, knijp ze flink droog uit en
hak of snijd ze fijn; vermeng ze dan
met de saus.

Brandnetels als jonge groente (4 pers.)-
l kg. jonge, versgeplukte brandnetels,
20 g. (l afgestreken eetlepel) margarine,
een paar theelepels aardappelmeel, wat
zout.
Ris (met handschoenen aan!) de blaad»
jes van de stengel, was ze volkomen
zandvrij en zet ze op met het aanhan»
gende water. Breng ze vlug aan de kook,
laat ze op een^ zacht vuur gaar worden
(i uur), hak of snijd ze fijn en bind het
overtollige vocht met het aangemengde
aardappelmeel. Maak de groente af met
de boter en met zoveel zout als voor de
smaak nodig blijkt.

HELPT ELKAAR
Niet poetsen, maar wrijven
In antwoord op een vraag van een
lezeres uit Baarn delen wij mede, dat
gepolijste voorwerpen, die moeten wor»
den schoongemaakt, het mooist blijven,
als ze- met kokend water worden over»
goten. Daarna moeten ze met een zacht
wollen lapje worden opgewreven. Denk
eraan: gepolijst tin mag nooit worden
gepoetst.

Voorkom slijtage
Een vakman schrijft ons, dat vloer»
kleden op z'n hoogst eens in de drie
maanden mogen* worden geklopt.... als
men tenminste >een goede stofzuiger
heeft om er de kleden mee te behan»

delen. Behandelt men de vloerkleden
vrijwel uitsluitend met de stofzuiger,
dan moet men er nog op letten, dat de
kleden niet te dikwijls met de borstel
aan de stofzuiger worden behandeld.

'Als we de kachel poetsen
Kachel»poetsen is geen werkje, waar
men gemakkelijk schone handen bij
houdt. De zwarte randen onder de
nagels, die na dit grove werk moeilijk
zijn schoon te maken, kunnen .worden
voorkomen, door gedurende het werk
oude handschoenen aan te doen. Heeft
men daar echter geen handschoenen
voor, dan kan men, alvorens met het
poetsen te beginnen, de nagels eerst
over een stukje zeep halen. Als er zeep
onder de nagels is, kan er geen zwartsel
bijkomen.

soort

zo overal bekende melde.
Waarom ik de aandacht vraag voor deze Voedzame soep met „onkruidgroente".
„onkruidgroenten"?
Ten eerste om er een verhaaltje aan te

l kg. aardappelen, J 1. water, IJ- 1. tapte»
melk, l ui (of l prei), ongeveer 250 g.

even een „tip" krijgt, hè?
O, ja zeg, dat moet ik je
toch nog even vertellen:
Je kent Greet toch wel,
die bij ons op de hoek
woont? Je weet, die is
nou juist niet één van de
snuggersten op 't gebied
van naaien en verstellen.
Nu wil het geval, dat zij
een trui had, die bij de
'ellebogen • onrustbarend
dun werd. Ze wist er al
geen raad t mee. Toen
viel toevallig haar oog op
„overmazen" in Arbeid.
Zij direct aan het probe»
ren en werkelijk, ze heeft
het keurig voor elkaar
gekregen. Groots dat ze
er op is! Nou, je begrijpt,
vroeger gebeurde het
vaak; dat ze „Arbeid"
niet inkeek, maar nu is
ze er als de kippen bij,
wanneer het in de bus
komt.
Nu wil je natuurlijk nog
weten, hoe ik mijn blous*
je gebreid heb.
Heel eenvoudig volgens
een grondpatroontje. Van
het pofmouwtje heb ik
ook eerst een papieren
patroontje gemaakt. En
dan maar breien, reciit
heen, averecht terug. De
averechte kant heb ik

„En, wat zeg je van mijn blouse? Vind buiten, dus voor „goede kant" genomen.

Van trui tot blouse
Een praatje

(Foto: .„Arbeid")

je hem niet enig geworden? Je raadt
nooit wat ik gedaan heb. Je weet toch
wel, dat ik die witte trui had? En nu
met die wolschaarste dacht ik: „Weet je
wat, ik haal die trui uit en brei er een

Het stuk is in blokjes gebreid. Op het
ene blokje heb ik een .motiefje gebor'
duurd, op het andere een figuurtje over
gemaasd.

blouse van. De bovenkant versier ik, Je ogen zijn steeds gericht op mijn
net of er een stuk op gezet is, dan werk
ik nog wat op de mouwtjes, en klaar is
Kees!" Kijk nu niet zo verbaasd, of je
zeggen wilt: „Waar haal je ineens die
fantasie vandaan!" ,
Doodeenvoudig uit „Arbeid". Enige we»

knopen. Ja, die zijn mijn grootste trots.
Nederlands fabrikaat. Naast me woont
een schilderes, een jonge vrouw nog-
Zij en haar i. n maken die knopen
samen. Zij ontwerpt en schildert ze, en
hij maakt ze verder af. Druk dat ze het

ken geleden stond er een artikeltje in hebben! Maar de knopen zijn dan ook

Zevenblad

over „overmazen" en wat je al zo kon
overmazen. Toen kwam ik plotseling op

snoezig, vind je niet?
HemeJ, wat is het al weer laat!

Wilde Zuring Paardebloem het idee van die blouse. Als je maar verdwijn gauw, hoor! Dag!"



(Van huis tot huis

fieste Riek,

N u ik deze brief schrijf, hebben we het
Paasfeest al weer achter de rug. Van

Kie hoorde ik, hoe gezellig jullie het
nebben gehad. Ze vond het heerlijk,
*eer eens een keer thuis te zijn. Het
eigen tehuis waarderen we het meest,
a's we het moeten misstii. Maar is dat
n'et met alles zo'? Wij hebben deze Paas
Pok heel knus onder elkaar gevierd,
"oordat we een extra ei kregen, konden
we beide dagen een ei bij de boterham
j*emen en zo leek iet toch nog wel een
jeetje op ons ouderwets Paasfeest.
Voor 's middags heb ik een pudding toe»
ïemaakt: een heel eenvoudige griesmeel»
Pudding. Maar om het geheel iets fees*
.telijks te geven, heb ik de pudding in
8'azen gedaan en met frambozensaus

* uit een flesje - - gegarneerd. Dat
Stond echt gezellig. Het leven is toch
eigenlijk maar, wat je er zelf van weet
*e maken!
NU volgt een meer zakelijk gedeelte:
J* heb Rie aangeraden, lid van de. Ne»
Qerlandse Bond van Huispersoneel te
^orden. De kosten van de contributie
j"jri zó gering, dat zij het daarom niet
behoeft te laten. De voordelen daaren»
*egen zijn groot.
Jullie Rie' heeft een pracht*betrekking.
•^'j krijgt bij die familie De Vries een
u'tstekende behandeling en .zij heeft het
er dan ook best naar haar zin. Maar. ....
er kan, ook*al is mevrouw nog zo goed
Voor je, op een gegeven ogenblik over
"et een of ander verschil van mening
ontstaan — al is het maar over de wijze
^aarop de ziekte geregeld moet worden,
••och is het noodzakelijk, dat een meisje

waar zij aan toe is, als zij ziek is.
komt maar al te dikwijls voor, dat

tijdens haar ziekte _ ontslagen
, omdat mevrouw het .wel gemak»
vindt, een meisje te houden,

°)aar.... zich die weelde financieel toch
eiëenlijk niet kan veroorloven,
"ordt zo'n meisje ziek, dan kan haar
Mevrouw geen noodhulp, nemen. Want
n'et alleen, dat de noodhulp meestal

moet verdienen, ook het loon van
zietce meisje moet worden uitge»

d. lin daar kan mevrouw met geen
m°ge!ijkheid aan denken! Het gevolg is
8*n: ontslag van het zieke meisje, dat'
"*ardoor in hoge mate wor.dt gedupeerd.
*^et meisje komt weer ten laste van haar
Ouders of moet haar vaak zuinig bijeen»
gegaarde spaarcenten aanspreken.
*-*e mannea hebben het belang van orga»
nisatie veel beter begrepen. Voor hen
bestaan bovendien talrijke sociale rege»
'Ir>gen. Voor de dienstmeisjes is dit alles
°°k mogelijk, als zij zich maar aaneen»
s'uiten. Zij moe'ten er begrip van krijgen,
~*t eendracht een grote macht maakt.
"oe het komt weet ik niet, maar het is,
°f een-zekere schroom de meisjes ervan
Weerhoudt in een bond te gaan, hoewel
"e contributie naar draagkracht wordt
Vastgesteld en van dien aard is, dat de
kosten het bezwaar niet kunnen zijn. Ik
2°u het de meisjes wel willen toeroepen:
s'uit je aan! Het is in je eigen belang
^ voordeel.
Want behalve die ziekteregeling zijn er
v°or een meisje toch nog zo heel veel
^ndere dingen, die een behoorlijke rege»
llng behoeven. Denk eens aan de werk»
r'Jd van het meisje, — aan een behoor»
Jjjke tijd om koffie of thee te kunnen
"rinken. Ook mag een meisje des mid»
j*ags toch zeker behoorlijk gelegenheid
~r'Jgen om zelf te eten. Een meisje, dat
* gehele dag werkt, heeft recht op een

^ehoorlijke rusttijd als zij .zelf moet
f *en- Zij moet dan niet steeds behoeven
klaar te staan om de familie, die zelf
j^stig aan fafe] ̂  te bedienen.
f^en meisje, dat voor dag en nacht dient,
Jehoort een licht en verwarmd kamertje

• °* haar beschikking te hebben. — een
yfrtrek, waar goede ventilatie is.
^u tegenwoordig de winkels ook des
Jpterdags zo vroeg zijn gesloten, moet

* meisje tijd hebben om rustig haar
nkopen te kunnen doen. Daartoe zal

de werkzaamheden zo dienen
regelen, dat het meisje één middag of

per week vrijaf heeft.
r6 zal wel zeggen, beste Riek, hoe komt
j Or er nu bij, dit allemaal te schrijven.
n de eerste plaats doe ik dat, omdat ik

weeï, dat Je groot belang stelt in alles
wat je oudste betreft. Het i's echter ook
min of meer een gevolg van een gesprek,
dat ik deze week met juffrouw Van
Andel had. Die is bestuurslid van de
Bond van Huispersoneel en zij vond het
ook zo jammer, dat de meisjes zelf niet
meer van de noodzaak, zich te organi»
seren, waren doordrongen.
Het dienen — om dat ouderwetse woord
nu eens te gebruiken — is een echt vrou»
welijk beroep, dat de meisjes opvoedt
tot de taak, die zij later in het eigen
gezin moeten vervullen. Maar het dienst»
meisje zijn komt door de vaak slechte
arbeidsvoorwaarden en door de te lange
werktijden in discrediet. Hierin is alleen
door georganiseerd optreden verbetering
te brengen.
Waren de arbeidsvoorwaarden voor
een dienstmeisje beter, dan zou dit be»
roep voor de meisjes veel aantrekkelijker
zijp.
Ook voor de mevrouwen, voor de werk»
geefsters, zou het aangenamer zijn, in?
dien dit alles beter ware geregeld. Een
meisje, dat weet, dat zij naast haar
plichten ook rechten heeft, zal over het
algemeen met veel meer genoegen die
plichten vervullen.

Nu beste meid, ik heb mijn best gedaan-
om je ervan te overtuigen, dat het ook
voor Rie gewenst is, zich bij de Bond
van Huispersoneel als lid op te geven.
Ik hoop, dat ik daarin ben geslaagd en
dat je me zult schrijven, dat je geen
bezwaren hiertegen hebt. Ik eindig met
de groeten van huis tot huis — in het
bijzonder van je

COR.
Werkendam, 16 April 1941.

Eigen werk
vaft onze lezertjes

Met Hans op reis
We waren verleden jaar 'aan het kam»
peren op een mooi plekje in de buurt
van Ommen in de provincie Overijsel.
Op een van onze dagelijkse tochten
sloten we vriendschap met een kraai, die
zeer tam was. Bij onze tent gekomen,
lieten we hem los. De kraai vloog in
een boom. Toen we even later rustig
bij elkaar zaten, vloog hij plotseling
"voor onze voeten. We noemden hem
Hans, en speelden vaak met hem in het

bos, waar we konijnen en af en toe een
valk opjoegen. De dag van vertrek brak
aan. Het regende. Hans zat in een
boom en bleef zitten, zelfs toen we weg»
gingen. Doch al spoedig hoorden we:
„Ka, ka". Hij vloog nu op een paaltje
langs de wfig, dan weer op onze fiets.
Aan de grote weg gekomen, wachtten
we op de bus, die weldra kwam. We
stapten in en Hans ging mee. Hans
vloog van den enen passagier op den
anderen en schreeuwde: „Ka". Ik was
bang, dat hij op een van de mensen wat
zou doen, dat zou niet aangenaam ge»
weest zijn.
In Zwolle gekomen, vloog de kraai weer
weg. Wat een lastpost! Toen ik hem
riep, kwam hij dadelijk. Ik bleef nog een
dag met mijn kraai in Zwolle en nam
hem de volgende dag mee naar ,Haar*
lem. Daar was het een hele opschudding
onder de meisjes uit de buurt, die al
gauw met hem bevriend raakten en hem
stukjes brood gaven.
Na enige tijd vloog hij weg en daarna
heb ik hem nooit meer terug gezien.

DINI HURKMANS,
Generaal de Wetstraat 71,
Haarlem (N.).
Oud 12 jaar.

CHARLES DICKENS'
Geïllustreerde werken
Elf delen, gebonden in elf linnen prachtbanden, met gouddruk,

van / 44.8 5voor slechts 33-
betaalbaar in maandelijkse termijnen van / 2.50 o/ meer naar verkiezing

Verkleinde afbeelding van een der prachtige Illustraties.
(Ware grootte: 18 x 13-J cm.)

Over de rijke inhoud van deze boekwerken be-
hoeven wtfniet uit te weiden; deze boeken, welke
terecht Standaardwerken genoemd kunnen wor-
den, hebben géén nadere aanbeveling nodig.
Over de fijne humor, de scherpe opmerkingsgave
en dé geniale wijze van vertellen, welke Dickens
als romanschrijver kenmerken, bestaat géén
verschil van gevoelen; de aantrekkelijkheid van
zijn verhalen hebben wereldbekendheid!

Dickens leefde letterlijk in zijn werken en hij
maakte de schepselen zijner verbeelding tot
levende personen, met wie hij weende'en met wie
hij juichte!

Dickens is nooit uitgelezen; wè/t is kostelijker dan
zijn scherts, wat vrolijker, wat beminnelijker, wat
onschuldiger? Van welken romanschrijver is het
zo waar als van Dickens, dat,hij vermaakt en
sticht, dat hij nooit ergert en nooit verveelt?

Elf zijner prachtwerken bieden wij hierbij
aan voor de totaalprijs van slechts f33.- in elf linnen prachtbanden,

met gouddruk
In totaal bevatten deze delen 2632 bladz. (5264 kolommen) druks, met 308 prachtige illustraties naar de

originele Engelse tekeningen. (Form. van de boeken 19 x 26 cm.)

EEN SERIE, HET BEZITTEN TEN VOLLE WAARD!
De titels der elf delen luiden:

tDE KLOK VAN MEESTER HUMPHREY, Het geaelm van Edwin Drood, en andere Verhalen,
, 363 bladz. (726 kol. druks), 30 111

JUFFROUW L1RRIPER EN HAAR COMMENSALEN, Juffrouw Lirriper's Legaat, Een Huis te Huur, en andere
Verhalen 336 bladz. (672 kol. druks), 21 ill

KERSTVERTELLINGEN: Een Geestverschijning, De Nieuwjaarsklokken, Het Krekeitje in de schoorsteen, en
andere Verhalen '. 295 bladz. (590 kol. druks), 31 ill. ,

OLIVER TWIST , : 199 bladz. (398 kol. druks), 28 ill
GROTE VERWACHTINGEN : 229 bladz. (458 kol. druks), 30 ill
SCHETSEN VAN BOZ .-, 215 bladz. (430 kol. druks), 34 111.
IN LONDEN EN PARIJS '. 17Ï bladz. (342 kol. druks), 25 ill
BARNABY RUDGE 256 bladz. (512 kol. druks), 46 ill
SCHETSEN UIT AMERIKA, EN TAFERELEN UIT ITALIB....' 234 bladz. (468 kol. druks), 18 111
SLECHTE TIJDEN .'. 142 bladz., (284'kol. druks), 20 111
EEN REIZIGER, DIE GEEN HANDEL DRIJFT 192 bladz. (384 kol. druks), 25 ill.
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Bovenstaande elf delen van Charles Dickens' Geïllustreerde Werken bieden wij aan voor de prijs van slechts f 33.— (vroe-
gere prijs ƒ44.85), gebonden in elf l innen prachtbanden niet gouddruk, totaal 2632 hlndz. (5264 kolommen druks met 308
illustraties. Dit bedrag kan worden betaald in maandelijkse termijnen van ƒ 2.50, of meer naar verkiezing. Franco toezen-
ding der gehele serie direct na ontvangst van onderstaand bestelblljet door:

N.V. Gebr. Graauw's Uitg. Mij. & Boekh. te Amsterdam, Singel 80, Tel. 46460, Postgiro 70310

B E C T E I D I I I E T Ondergetekende verzoekt Gebr. GRAAÜW's Uitgevers-Mij en Boekh., te Amsterdam, Singel 80,
C d l E U D l L J E l franco te zenden:
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Naam en adres volledig: •

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



Babbeltje
van Oom Niek

Beste neven en nichten.
Oom Niek is met Ronnie op stap. geweest.
Ronnie, m'n jóngsten zoon, kennen jullie
allemaal. Dat is de tweejarige knaap, die
zijn vader bij het toekennen der prijzen
zo trouw behulpzaam is. Daarom noemde
ik hem het eerst, op gevaar af, dat tante
Cor eri de kleine Beg — die is vier jaar —
er kwaad om zullen zijn. Reggie niet,
maar tante Cor wel. Want tante Cor en
Beg waren er ook bij.
We hebben met elkaar een paar ple-
zierige dagen gehad. Niet om wat van
jullie te zeggen of om mijn oudere zonen
en dochteren achteraf te stellen, maar
oom Niek vindt kinderen van anderhalf
tot vijf, zes jaar, het allerliefst.
Je had Ronnie en Reg in de trein moeten
zien en horen. Die twee waren zo echt
uit. „We gaan eerst met de tram, dan met
de trein en dan weer met een bus" had
moeder het tweetal verteld en Reg, die
wat parmantiger is dan Ronnie, had er
wel voor gezorgd, dat zijn broertie de
goede volgorde onthield.
Nee maar in die trein keken ze dt
ogen uit. „Apen", zei Ronnie, die-eerst heel
stil. had zitten kijken, toen we langs een,
stel schapen in de wei spoorden. „Waar?"
vroeg Reg dadelijk. Nauwelijks zag hij de
schapen of hij beweerde met de zekerheid
van den oudere: „Nietes: koeien."
„Nee hè mam? Apen!" deed Ronnïe
zich verontwaardigd horen.
Tante Cor keek even en moest toen
Ronnie voor een deel gelijk geven. „Het
zijn schapen zeg het eens Ron?
SCHapen "
Ronnie deea al z'n best, het woord-'goed
te zeggen en Reg was al weer vergeten,
dat hij haast ruzie met z'n broer had
gekregen. Zo 'zaten ze weer stil te kijken,
tot we een volgende kudde voorbijspoor-
den. Ronnie keek en keek en — tot grote
verbazing van tante Cor en van oom Niek
— zei hij toen: ;,kijk...... koeien", waarop
Reg prompt ten antwoord eaf: ..nietes,
schapen.'
Tante Cor en oom Niek hebben net geval
toen-zo maar gelaten. De jongens zagen
-zó veel. dat we maar even hoefden te
zeggen: „kijk eens jongens", of ze waren
een en al aandacht.
Ja, het kan heel plezierig zijn om niet
kleine kinderen op reis te gaan.
Maar 's nachts die eerste nacht in
het vreemde huis en in het vreemde
bed daar wil ik jullie nu eens wat,
van vertellen Toen is me die Ron te
keer gegaan... verschrikkelijk gewoonweg!
We sliepen allemaal op een kamer: oom
Niek, tante Cor, Reg en Ron.
Precies om twaalf uur, toen Niek en
tante Cor naar bed gingen, werd Ronnie
wakker. „Een beetje water, mam", zei hij
.rtiet een slaperig stemmetje.
„Nu niet, Ron, morgenochtend, als je
als een grote jongen hebt geslapen. Wel-
terusten, Ronnie."
Maar nee hoor — Ronnie daclit er niet
over, zonder water lekker verder te slapen.
„Beetje water", zanikte hij.
„Zal ik een beetje voor hem halen?"
fluisterde oom Niek tante Cor toe.
„Ik heb al' eenmaal nee gezegd", fluis-
terde tante terug.
Nu, daarmee was de kous af. Als oom
Niek oi tante Cor eenmaal nee zeggen,
dan blijft het nee.
„Beetje water", herhaalde Ronnie.
We hielden ons eerst muisstil, maar dat
hielp niet. „Beetje water hij heeft
zo'n dorst", huilde Ronnie nu
„Stoute jongen, moet je Reggie wakker
maken?" vroeg tante Cor, die boos begon
te worden „Beetje water", antwoordde
Ron
Nu, je begrijpt, dat Reg, die met zijn
broertje in een heel groot bed sliep; al
gauw wakker was en ook wel trek
in een beetje water haó. Nu zongen de
twee om beurten;, „beetje water." -
Eerst probeerden oom Niek en. tante Cor
net te doen of zij niemendal hoorden.
Maar dat was niet vol te houden. Steeds
harder begonnen die twee kleine apen om'
water te zeuren en eindelijk maakten ze
het zo bar, dat oom Niek z'n bed uit
kwam, om ze eens goed aan het verstand
te praten, dat er geen water werd ge-
geven.
Dat hielp voor Reg. Die was al heel
gauw door een paar brommen van het
om-water-zeuren genezen, maar bij Ron-
nie had dit brommen juist een tegenover-
gestelde uitwerking. Die zette een keel
op, dat het door het hele huis weerklonk.
Je kan je gewoon niet begrijpen, waar
dat kleine jog het uithoudingsvermogen
vandaan haalt. Van twaalf uur af tot
over drieën heeft me die kruimel om
water gezeurd. En omdat er in het huis
meer kleine kinderen sliepen, die. ook
wel eens trek in water konden krijgen,

deden tante Cor en oom Niek alle moeite
om hem stil te krijgen.
Oom Niek haalde den kleinen Ron zelfs
uit bed om met hem naar Manus, zo
noemt Reg de maan altijd, te kijken. Hij ,
vertelde hem van de sterretjes, die nu
zagen, hoe stout Ronnie was en het
spreekt van zelf, dat Reg, die nu even-
eens klaar wakker was, op de andere
arm van oom Niek moest zitten.
Als ik van de sterren vertelde was het
goed, maar nauwelijks had ik Ronnie
weer lekker toegestopt, of het lieve leven
begon opnieuw en met frisse moed.
Soms hield Ronnie even z'n mond, maar
dan zei Reg: „De sterretjes zullen water
voor je 'halen als je geslapen hebt,
Ronnie."
Reg zei dat, om z'ri broertje te troosten,'
maar die hoorde dan alleen maar het
woordje water en zette opnieuw zijn
klaagzang in.
„Houd je mond, Reg", zei tante Cor dan.
„Ik wil jou ook niet meer horen."
Reg hield z'n mond een poosje, maar als
Ronnie het dan even opgaf en wij al
dachten, dat we het hadden gewonnen,
zei hij weer: ,",zal ik een beetje water voor
je halen?" Of: ..van Sinterklaas krijg je
water."
Eerlijk, —• die nacht vond oom Niek. het
.lang niet prettig, dat hij Ronnie en Reg
meegenomen had op reis.
Later was alles gelukkig weer in orde. De
andere kinderen in hét huis hadden het
geschreeuw om water niet gehoord en de
volgende avond- eins Ronnie weer lief
slapen, zonder dat hij om .water zanikte.
Hij had geleerd.. dat zeuren tóch niet
hielp.

"Waarom oom Niek dat nu vertelt? Och,
jullie vragen zo vaak naar den kleinen Ron,
dat; jullie dit misschien wel"aardig vinden.
Je zou .misschien denken, / dat hij altijd
lief en zoet is — dan weet je nu wel
beter. -.
Toen wij thuis • waren, heeft hij mij weer
prachtig met de vaststelling der prijzen
geholpen. De raadsels waren ditmaal niet
zó moeilijk.
De goede oplossers hadden er uit:
Kareltje Kraan en (twee maal) Rotter-
dam. Om ruimte te winnen geef, ik jullie
de afzonderlijke woorden cadeau..
Voor zijn geïllustreerde oplossing keriöe
ik Tjeerd Wijnen, Sikkelstraat, l bov.,
Amsterdam-Oost een troostprijs toe. In
de kolom hiernaast komt de tekening,
waarmede Tjeerd die troostprijs verwierf.
De andere prijswinnentjes (de oplossing
van Tjeerd kreeg ook weer de kans) wer-
den door Ronnie als volgt gegrepen:
1. (voor het hokraadsel) Mina Dieleman,

m., 10 j., Noordstraat 9, Hoek.
2. (Raadsel Rotterdam) W. A. Bul, j.,

13 j., Rijsoordstr. 10 bov., Rotterdam-Z.
3. (2de raadsel Rotterdam) Herman Hos-

pes, j.. 10 j.. Westerstraat '25. Ter Apel

De briefwisseling

De nieuwe prijsraadsels
volgen hier:
Zet onder elkaar: i. Plaats in Noord-Hol-
land; 2. bekende jongensnaam; 3. insect;
,4. plaats in Gelderland; 5. persoonlijk
voornaamwoord; 6. - vogejr 7. hoofdstad
van Nederland; 8. vrolijk; 9. bosdier met
lange pluimstaart; 10. rivier; 11. aarde óf
kleur.
De eerste letters, van boven naar beneden
gelezen., vormen een bekend gezegde.»
Dit raadsel werd verzonnen door Jo van
Breemen, Koog aan de Zaan.
Het tweede is van Corrie Montfoort, Lei-
den. Het is een naamkaartjesraadsel.
Reeds meermalen is mij gevraagd, nog
eens zo'n raadsel te geven. Dank zij Cor-
rie kan ik nu aan dat verzoek voldoen.
Hier komt het:
Welk beroep hebben de heren L. Breemok
en R. B. Kaek?
Het derde raadsel — er worden wederom-
drie fraaie jongens- en meisjesboeken als
prijs beschikbaar gesteld — is klein maar
niet gemakkelijk.
'Zet onder elkaar: Een rivier in Spanje;
een deel van een boom; óf plant; een
ander woord voor dwaze, malle, gekke en
een rivier in Duitsland. Elk woord heeft
slechts vier letters. Gelezen van boven
naar beneden en van rechts naar links.
zijn de gevonden woorden, als ze onder
elkaar staan, gelijk. Oom Niek heeft het
moeilijkste raadsel, dat is gemaakt door
Aukje'de Vries te Britsum, voor het laatst
bewaard. Wie het niet kan vinden — even
goede vrinden! — zendt alleen het eerste
of het eerste én het tweede in. Jullie ken-
oen de regels: één goede oplossing één kans
— twee goede oplossingen twee kansen,
drie goede oplossingen drie kansen op het
boek.
Inzendingen vóór l Mei aan oom Niek
Postbus 100. Amsterdam-C.

Zwanie de Witt, Veelerveen. Eerst wist
ik niet goed, wat je bedoelde, toen je
vroeg, of ze mij ook al gefopt hadden.
Maar toen ik de datum van je brief zag,
begreep ik het wel. In de stad schijnen
ze aan- die l *.pril-„viering" niet meer te
doen. Ik herinner me nog, dat er eens een
jongen bij ons uit de klas naar een andere
klas werd gestuurd om de tand van een
vliegende olifant te halen. De ene onder-
wijzer zond den jongen naar den andere,
tot hij eindelijk begreep, dat hij werd
beetgenomen.
Annie v. d. Hor, Venlo. Je schreef er niet
bij, of je De Droom en het Muizenfeest
zélf had bedacht. Als dat zo is, worden
ze in Arbeid geplaatst. Maar dan moet je
me dat dadelijk schrijven* Janna had er
wél bijgeschreven, dat zij het verhaaltje
zelf verzon.
Geert Huisman. Het .hengelpartijtje moet
nog een poosje wachten. Er mag nu niet
gevist worden. Dat geldt ook voor het
Vlieger-verhaal, dat ik van
Francientje Vermaas te Schiedam kreeg-
SjouKje Reitsma, Idaard. Leuk, dat je
prijs zo mooi op tijd kwam. Die rode hond
moest maar maken, dat-ie weg was, voor
je het boek uit had. Vond je het boëS
mooi?
Bertha Stoete, Haarlem. Je raadsel was
wat al te gemakkelijk.

Corresponderen en rui/en
LILIA SCHEEPERS, Mittinxstraat
I42a, Rotterdam-Zuid, wil post-
zegels ruilen.
JEANNET NEETESON, Prins Hen-
drikstraat 109, IJmuiden, wenst te
corresponderen. Jeannet is 15 jaar.
Jongens en meisjes, die willen ruilen
of corresponderen, kunnen recht-
streë^s schrijven naar bovenge-\
noerfiüe adressen.

.Wie in deze rubriek wil worden op- .
genomen, schrijve aan OOM NIEK,
Postbus 100, Amsterdam-C.

Jules de Langen, Rotterdam. Oom
„vermeldt hier zijn bevestigende woorden
in Arbeid."
Jopie Minnen, Arnhem. Jij bent een ge-
makkelijk heer. Waarom schreef je dat
lijstje niet over?
Annie Pors, Rotterdam. Bedankt voor je
tekening. Jammer, dat je ze niet zelf had
verzonnen.
Allemaal de groeten en tot de volgende
week

OOM NIEK,
Postbus 100, Amsterdam-C-

DE AVONTUREN VAN K A R E L T J E K R A A N
Kare/ t /e en z'n das • Een grappige tekenfilm • Beeld: Jan Lutz • Regie en tekst: N. J. P. Smith

Kareltje kan mij fijn trekken. Fijn Ai.... die das rafelt uit.

Karelijes das.... „Waar is mijn das?''.. Tante Nel zal het in orde maken.



ARBO DE OUDSTE
DE BESTE

DE GOEDKOOPSTE
ROMANSERIE!

LODE ZIELENS:

TE LAAT VOOR MUZIEK

PIET BAKKER:

BRANDING

WILLEH VAN IEPENDAAL

GAHTELHOVEN'S
EREPRIJS

KLAAS SMELIK:

EEN VLOOT GEEFT
ZICH OVER

JEF LAST:

HET EERSTE SCHIP
OP DE NEWA

AGE SCHEFFER:

KRUISTOCHT OM
HET EILAND

Foor extra A.R B.O.-abonné's:

AR1E PLEYS1ER:

OCHTENDGLOREN

De prijs van ƒ7.80 voor ZES oorspronkelijke boeken, de Naar
het Licht-kalender 1942, een abonnement op De Boekenmolen,
te voldoen in zes tweemaandelijkse termijnen van ƒ 1.30 is

SPOTGÖEDKOOP.

Extra-A.RJS.O.-abonné's betalen iedere twee maanden l kwartje
meer, dus ƒ1.55 en ontvangen .daardoor het rijk-geïllustreerde

boek van A. Pleysier: OCHTENDGLOREN, extra.

VRAAGT HET PROSPECTUS OF TEKENT IN!

INTEKENBILJET
Ondergetekende bericht hiermede, dat hij (zij), aanvangende met
de jaargang 1941/1942 tot wederopzegging toe. wenst in te tekenen
*) op de A.R.B.O., te betalen
*) in 6 tweemaandelijkse termijnen van ƒ1.30
*) op de EXTRA-A.R.B.O.. t* betalen *
*) In 6 tweemaandelijkse termijnen van ƒ1.55
Deze inschrijving geldt tot wederopzegging toe, echter voor ten-
minste een complete jaargang.

HANDTEKENING:

NAAM: .

ADRES:

WOONPLAATS:
•) Doorhalen hetgeen niet verlangd wordt.
In open enveloppe met li cents postzegel verzenden ol afgeven
aan de boekhandel, aan den bezorger van dit blad of recht-
streeks aan onze administratie. Hekelveld 15. Amsterdam-C.

Wanneer U met de fiets er op uit
trekt om de schoonheid van ons
land op te zoeken, maak don
geen haast! Er kan U ook in
het donker niets gebeuren met
Uw mooie, en in ieder opzicht
betrouwbare BOSCH fietslamp.

f0 Flinke stroomreserve voor het ochter-
lampje • stabiele constructie - weer-
bestendig - lange levensduur.

Verkrijgbaar bij den bona-
fide rijwielhandel.

Let op het merk ROTODYN.

DE MOOIE FIETSLAMP
M.V. WILLEN VAN RIJN, HAARLEMMERWEG 475, AMSTERDAM-W., TEL. 86211 (4 LIJNEN)

f*

N*

M E D E D E L I N G
VAN HET N.V.V.

13e Verantwoording Stichting
„Winterhulp .Nederland"
van 4 t/m 10 April 1941

Totaal der 12e Verant-
woording : ƒ23.369.97
Hoofdbestuur AJg. Ned.
Bond van Meubelmakers „ 100.—
Bezoldigden Neü. Ver.
van Fabrieksarbeiders
(sters) „ 63.34
Hoofdbestuur Ned. Bond
van Arbeiders in de Voe—
clings- en Genotmiddelen-
bedrijven 500.—
Hoofdbestuur Centrale
Bond van Transportarbei-
ders > 25O.—
Bezoldigden . Ver. van
Ned. Gezagvoerders en
Stuurlieden ter Koop-
vaardij „ 14.50
Bezoldigden Ver. van
Scheepswerktuigkundigen „ 13.75
Hoofdbestuur Ver. van
Scheepswerktuigkundigen „ 100.—
Bezoldigden Nederlands
Verbond van Vakvereni-
gingen 2O1.89

Totaal ƒ24.613.45

Ambtenaren en vt*tit particulier perso-
neel tot maandinkomen ZONDEE BORG.

I Wettelijk tarief frlug en discreet. •
Inlicht, en alwikk mondel of schriftel. l

Rotterilain-C.: Mmiritsweg 45;
. Amsterdam-C.: Sarphatlstraat 3G:

's-Gravenhage: Riviervischmarkt 4.

Ds Radiogids
in prijs verlaagd

10
cents per week

Abonneert t ot viaagt
grat i s proefnummer bij
de administratie:
I I I : K I : I , V I ; I . I > 15. A'DAM

beginn schrift lessen: Frans.
Duits. Kegels. Ned Taal en

Rekenen. Boekh.. Steno eiiz va" 65 et. p. m.
Schrijf om gratis proefles Cursus Zellontw.,
Bosboom foussalntstraat 46 f. Amsterdam:

E. N S A. l D
INSTITUUl VOOR MODEVAK- E*
KUNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN

Octrooi 47864

Hoofddirectie: Tolsteegsingel 54.
Utrecht. Telefoon 14062.

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

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

BON
Naam:

Adres:

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

KUNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN

DAMES EN MEISJES MAAKT
NU ZELF UW KLEED ING THUIS

Zendt een briefkaart aan
E.N.S.A.I.D.-Instituut, Tolsteeg-
singel 54, Utrecht, voorzien van
uw eigen adres erj beplakt met^
35 cents aan postzegels (porto'
briefkaart inbegrepen), en wij
zenden U een mooi boek
met ruim 100 maten en model-
len en tevens een gratis appa-
raat, om O te laten zien. hoe
gemakkelijk onze methode is
om THUIS alle fcleeding te
leeren maken en vermaken,
zonder teekenen of rekenen.



Kosteloos PSYCHOLOGISCH ADVIES
voor de abonné's van dit blad.

Wat is een PSYCHOLOGISCH ADVIES?
Een „Psychologisch Advies" is een raadgeving of een reeks van
raadgevingen, gegrond eenerzij ds op een psychologisch onderzoek,
d.w.z. op een analyse der eigenschappen van den geestelijken mensch
(verstand, gemoed, karakter, zenuwleven, clenkleven en zenuwgestel),
alsrnede zijn levenssfeer, en de waardeering van een en ander volgens
de gegevens, die de moderne wetenschap der psychologie ons ver-
schaft; anderzijds is het Psychologisch Advies gegrond op de
ervaringen in het genezen van ongewenschte en het aanbrengen van
gewenschte eigenschappen en toestanden van den geest
(en door middel van deze: van lichaam, persoonlijkheid,
omgeving, enz.), welke langs den weg der practische of
toegepaste psychologie zijn gevonden of opgebouwd.
Deze wetenschap: de practische of toegepaste Psy-
chologie stelt ons in staat alle uitingen van den mensch,
ondanks haar gecompliceerdheid, en in alle vormen
des levens, zoodanig te ontleden, dat wij een in zijn
helderheid, eenvoud en juistheid geheel nieuwen kijk
op menschen, eigenschappen, daden, .gebeurtenissen,
zaken eri toestanden verkrijgen. De helderheid en
juistheid van dit inzicht stellen den psycholoog of
iemand getraind in psychologisch inzicht, in staat de
ware middelen aan te geven, waardoor verkeerdheden
in de bestaande verhoudingen kunnen worden uit den
weg geruimd en verbeterd.
In het algemeen zullen aldus de voorwaarden wor-
den vastgesteld, waaronder elke gewilde toestand van
den geest, alsmede diens uitingen in het lichaam of

in uiterlijke daden zullen ontstaan, en is het mogelijk door het
-begrijpen, veroorzaken en samenbrengen van opbouwende eigen-
schappen van den geest, het innerlijk en uiterlijk leven te be-
heerschen, te vervormen, te versterken, veredelen en verfraaien.
Het aan de hand doen van methoden of voorschriften, die volgens
dé hier in breede trekken geschetste werkwijze worden vastgesteld,
noemt men: het geven van een „Psychologisch Advies".
Zulk een Psychologisch Advies is in tal van gevallen van onschat-
bare waarde en zal U in alle omstandigheden behoeden voor vele

teleurstellingen en smarten, aangezien het duidelijk
aangeeft, WAT er. in U niet deugt of onvoldoende is,
voor welken arbeid of levenssfeer gij NIET geschikt
zijt; anderzijds is het psychologisch advies een be-
trouwbare gids, welke U zal helpen die plaats in het
leven te vinden en deze in te nemen, waar gij met het
grootste nut en met de meeste voldoening werkzaam
kunt zijn. Het psychologisch advies wijst U den weg,
welke eigenschappen gij goed zult doe^i te veranderen
om voor een gewenschte loopbaan, doel of levenssfeer
geschikt te" worden, of U een meer aangename om-
geving te scheppen. Het doet méér, en hierin ligt zijn
voornaamste beteekenis: het geeft U de middelen aan,
waardoor die noodige veranderingen zonder treurspel
kunnen worden tot stand gebracht. En aldus is het
Psychologisch Advies de wegbereider voor Uw tocht
opwaarts, voor Uw hoogere ontwikkeling, betere positie,
grootere levensvoldoening, ruimer inkomen, méér
levensvreugd.

PRACTISCHE PSYCHOLOGIE!
Dalmeijer's psychologische Cursussen hebben sinds 28 jaar voor de toepassing
der practische psychologie den weg gebaand", alsmede de methode aangegeven
en dit op een wijze, welke deze practische toepassing heeft gebracht onder het
bereik van iedereen, onverschillig opvoeding, schoolkennis, sexe of leeftijd.
Ondanks de, geringe inspanning, die van den Cursist wordt gevergd, stellen-
Dalmeijer's Cursussen hem in staat

een grooter, geestkrachtiger mensch te worden
De meest voor de hand liggende toepassing van de Practische Psychologie is
de toepassing ervan op Uw PERSOONLIJKHEID. Inderdaad is dit de weten-
schappelijke cultuur van den „boom des goeds en des kwaads".
En evenals men den boom kent aan zijn vruchten, zoo is 't het „succes" van
den mensch, dat onze persoonlijkheid openbaart. Uit dit „succes" blijkt, of wij
sterk en edel van karakter, gezond en doortastend van geest zijn, dan wel of
wij geteekend zijn door de machten des kwaads. — Hoe kan nu het Psycho-
logisch Advies U van dienst zijn? Op vele wijzen: voor het verbeteren van
uw zenuwgestel en uw capaciteit voor arbeid en genoegens; in de omgang
met uw medemensen; bij de opvoeding uwer kinderen; bij het streven naar
meer ontwikkeling; bij het kiezen van een loopbaan; bij het aanvaarden van
nieuwe werkzaamheden; bij het winnen van klanten; bij het uitbreiden uwer
zaken; voor het overwinnen van slechte gewoonten en het vestigen van goede;
voor het beter leeren kennen van Uzelven, enzoovoorts, enz. Het is noodig, dat
wij van tijd tot tijd een zelfonderzoek instellen; veelal is dit een openbaring!
Het is een bekend verschijnsel, dat slechts een klein gedeelte van het mensch-
dom over een zoo groote hoeveelheid aangeboren menschenkennis beschikt, dat
men bij machte is zich een geheel objectief oordeel te vellen over de lieden
zijner naaste omgeving. Bedenk wel: zonder zelfkennis is dit onmogelijk. Het
is noodig, dat wij ons nu en dan afvragen: Hoe groot is mijn NUTTIG EFFECT.

HOEGROOT
IS UW

POPULAIRE* HANDLEIDING

EN BEPALING VAN DEN

VAN DEN MENSCH

ZIEHIER EEN KLEINEN GREEP UIT DE RESULTATEN ONZER CURSISTEN!

tegenover .
Soonefjon&i eenproaananck
- -k fiouaeii. ion-

-
menadn/vsf

:
cloel"

n°n

Zend nog heden nevenstaanden bon v o l l e d i g i n g e v u l d als brief in aan
DALMEIJER'S CURSUSSEN, Koninginneweg 182, te Amsterdam-Zuid. Links
bovenaan op de envelop schrijven: VOOR ADVIES. U ontvangt dan een vra-
genlijst, recht gevende tot het bekomen van een psycho-
logisch advies, dat geheel en uitsluitend PER POST met U
wordt behandeld. Bijvoeging van 15 et. in postzegels als
bijdrage in de portokosten zal op prijs worden gesteld, doch is niet noodzake-
lijk. Dringend verzoek: NIET aan te vragen door nieuwsgierigen, of minder-
jarigen zonder toestemming van voogd; alleen bestemd voor belangstellenden.

Hierlangs afknippen en als brief inzenden aan de Admini-
stratie DALMUÊIJEK's CURSUSSEN, Koninginneweg 182, te
AMSTERDAM <Z.) Links bovenaan op de envelop zetten:
VOOR ADVIES

BON
voor de A b o n 11 e's en
L e z e r s van dit blad tot
het bekomen van een
K O S T E L O O S

Z8-fati%e> Suuetl

PSYCHOLOGISCH ADVIES
alsmede eenige interessante brocnures. i Bijvoeging van
15 et. in postzegels als bijdrage in de portokosten wordt
op prijs gesteld, doch is niet noodzakelijk.)

Naam:

Positie: Leeftijd:

Straat: No.:

Plaats:
Invullen in DRUKLETTERS a.uib. A*


