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VRIJE VERKENNINGEN
D e werklozen hebben tegen het einde van de afgelopen winter

een extra*uitkering ontvangen ter grootte van veertig procent
van het wekelijks genoten steunbedrag. Deze uitkering is in

enkele termijnen uitbetaald. Dat was een welkome verlichting van
de moeilijkheden. Maar nu deed zich het geval voor, dat een aantal
personen juist in de week, waarover voor de eerste maal de uit*
kering zou plaats hebben,- bij het sneeuwruimen tewerk werden
gesteld, zodat zij de extra*steün hun neus zagen voorbijgaan. Met
hef gevolg, dat zij. al werkende, minder beurden dan zij zouden
hebben genoten, indien, hun gedwongen lediggang die week nog had
voortgeduurd. Daarin lag ontegenzeggelijk een grote onbillijkheid.
Het N. V. V. heeft deze zaak dan ook aanstonds opgenomen met het
gevolg, dat het Departement van Sociale Zaken het besluit nam,
om de door deze samenloop van omstandigheden gedupeerde
personen alsnog schadeloos te stellen. Het betreft hier een zaak
van niet grote omvang, maar zij verdient niettemin toch even naar
voren te worden gebracht, omdat zij zo duidelijk doet uitkomen,
hoe ook de kleinere belangen van de arbeiders de onafgebroken
aandacht van het N. V. V. genieten, terwijl tevens blijkt hoezeer het
optreden van de vakorganisatie in zulke gevallen een nuttig effect
oplevert.
Meer dan lange principiële vertogen bewijzen zulke aan de practijk
ontleende voorbeelden, dat het N.V. V. ook in deze tijd een rol
van gewicht vervult, waar het geldt de belangenbehartiging der
arbeiders. Dit laatste komt trouwens bij tal van gelegenheden aan
de dag. Want bij de meer ingrijpende hervormingen, die reeds plaats
vonden of nog op stapel staan, wordt het N. V. V. eveneens stelsel*
matig ingeschakeld.
Tegenover degenen, die nog altijd „onthouding" prediken, omdat
voor de vakbeweging toch geen taak meer zou zijn weggelegd,
gaan de feiten gestadig een duidelijker taal spreken. Hetgeen niet
anders dan tot verheuging kan stemmen, omdat dit ten slotte de
meest werkzame kracht zal blijken ter overwinning van de traag*
hei d, die hier en daar nog over de geesten ligt.

Natuurlijk blijft de taak om te arbeiden aan de verbetering van de
onmiddellijke sociale positie van de werkers de eerste en meest
dringende opgave, waarvoor het N. V. V. zich ziet gesteld. Dit neemt
niet weg, dat daarbij het culturele werk niet mag worden verwaar*
loosd. Hetgeen dan ook allerminst het geval is. De opening van het
reisbureau te Amsterdam en de bij die gelegenheid ontvouwde
zomerplannen (men zie hiervoor elders in dit blad) leggen dienaan*
gaande een sprekend getuigenis af. Bijzonder verheugend is het, dat
de mooie Troelstra*oorden, waarop de vakbeweging terecht trots is,
als vanouds hun deuren hebben geopend voor de stroom van gasten,
die hier ontspanning zullen komen zoeken.
Overigens spreekt het vanzelf, dat „Vreugde en Arbeid" zijn taak
voor de zomermaanden meer op het gebied van de ontspanning dan
op het terrein van de ernstige studie ziet liggen. Dit wil natuurlijk
niet zeggen, dat de geestelijke vorming van de arbeiders zal worden
verwaarloosd. Het zomergetijde zal door de hiervoor in aanmerking
komende instanties ongetwijfeld worden benut om nieuwe plannen
op dit gebied voor te .bereiden. Maar in afwachting daarvan wordt,
in overeenstemming het naderende blijde seizoen, vooral het accent
gelegd op uitgaan en natuurgenot.
Het goedkoop zwemmen voor arbeiders in enkele Amsterdamse
overdekte zweminrichtingen is een groot succes gebleken en zal dan
ook ongetwijfeld nog worden uitgebreid. Het N. V. V. heeft hier wer*
kelijk in een bestaande leemte voorzien.

De tournee van het gezelschap van Theo Bouwmeester, dat in
onderscheidene plaatsen des lands goede variété*kunst brengt, is
bijzonder in de smaak gevallen. Bovendien staat voor de Meimaand,
wat dit betreft, nog een nieuw program gereed, waarvan wij op dit
ogenblik slechts willen zeggen, dat het klinkt als een klok.
Zo nemen wij afscheid van de winter, om met volle kracht de zomer
tegemoet te stomen. Daguitstapjes en weekreizen zullen afwisseling
brengen in het vaak grauwe alledagsbestaan der arbeiders. Ook dit
kan niet anders zijn dan een nieuw begin. Het doel is natuurlijk
gericht op een algemeen doorgevoerde betaalde vacantie, liefst met
een bijzondere tegemoetkoming,, die de arbeiders over de gehele
linie in staat moet stellen te profiteren van de goedkope mogelijk*
heden, die „Vreugde en Arbeid" biedt bij zijn streven om de schoon*
heid van ons land nader te brengen tot geheel ons- volk.
Zo werken de sociale en culturele organen van het N.V.V. onafge*
broken voort aan de verheffing van den Nederlandsen arbeider en
aan de vergroting van diens aandeel in het cultureel bezit van de
Nederlandse natie.
Er is dus aan alle kanten werk aan de winkel. Voor de leiding zowel
als voor de leden.

'c)

Want ook de meest actieve leiding moet op de duur falen, indien
de leden deze werkzaamheid niet actief beantwoorden. Daarvoor is

' nodig, dat een nieuwe geest van kameraadschap en werkvaardigheid
wordt aangekweekt. Het kader dient hierin alweder voor te gaan.
Ten einde dit te bevorderen, wofden af en toe samenkomsten
gehouden, die, door hun karakter, geëigend zijn om de geest van
onderlinge verbondenheid te versterken.
Als zodanjg moet ook de eenvoudige maaltijd worden beschouwd,
die de Winterhulp verleden week aan het Amsterdamse N.V.V.*
personeel heeft aangeboden. Van de kant van de Winterhulp was
dit in de eerste plaats bedoeld als blijk van erkentelijkheid voor het
feit, dat zovelen van de N.V.V.*functionnarissen, groot en klein, een
deel van hun salaris ten goede doen komen aan het werk dezer
instelling. Maar tevens diende deze middag om degenen, die in
Amsterdam op vakbondskantoren of bij andere instellingen van het
N.V.V. werken, eens in een ongedwongen atmosfeer kameraad*
schappelijk bijeen te brengen. Een uitnemend middel ter versterking
van de onderlinge band tussen hen, van wier harmonisch samen*
gaan en activiteit zoveel afhangt voor het welslagen van het omvat*
tende werk der vakbeweging.
Nu kunnen wij ons voorstellen, dat er lieden zullen zijn, die zulk
een eterij in een tijd van voedselschaarste afkeuren. Deze tegen*
werping zou in elk geval best in de kraam der zwartgalligen passen.
Laten wij. daarom dadelijk vertellen, dat het een uiterst eenvoudige
maaltijd was. Stamppot van snijbonen en aardappelen, met een
stukje rookworst er bij. Voor de worst hadden wij allen eerlijk een
vleesbon meegebracht en voor het overige hadden wij niet de in*
druk, dat de vaderlandse vetvoorraden bepaaldelijk onder deze eet*
partij hebben geleden.
Ja, maar het heeft toch geld aan de Winterhulp gekost! Inderdaad:
men krijgt in deze samenleving niets voor niets. Edoch: de heren
van de Winterhulp zijn ook niet van gisteren. Nadat allen smakelijk
hadden gegeten en een klein, maar voortreffelijk verzorgd variété*
program er de goede stemming bij de aanwezigen had ingebracht,
ging de bekende rode bus langs de tafel rond. En als wij het wel
bezien, dan geloven wij te mogen constateren, dat het werk van de
Winterhulp bij deze samenkomst van N.V.V.^ers wederom niet
slecht is gevaren. Zodat de Nurksen ook in dit opzicht niet bezorgd
behoeven te zijn.

Werd hier het schuimskristal
in zijnen fonkelval
lot dit schoon bloemendal
in 't licht herschapen?
Nam soms de wind U mee,
narcis en orchidee,
ligt hier de glans der zee
wellicht te slapen?

Een boog van kleuren klom
uit zonnige waterkom?
En streek langs Hillegom
haar waaier kleuren?
Of brachten zon en maan
bij op* en ondergaan
hier duizend lampen aan
met zachte fleure?

DE BOLLENVELDEN
Zij staan, als rijm bij rijm,
in levens zoet geheim,
in 't rhythmisch Sassenheim,
de bloemenrissen.
Zij zijn één mozaïek,
één zang, één groot cantiek,
één trillend brok muziek
in 't veld van Lisse.

Hoe /o/« en luistervol
in doodsche dagen zwol
onzichtbaar bol b.ij bol
tot dit verbazen!
En staat nu fier en stram
en zet nu vlam naast vlam,
carré en diagram
in volle extaze....

De aarde brandt en bidt.
De schoonheid, geel en wit
staat als in groot gelid
langs alle paden.
De wolk, die 't of bevlekt
of gaandeweg ontdekt,
neemt waar zij verder trekt
hier de parade.

't Laait op aan eiken flank.
Het duin ligt, bank aan bank,
in paars en blauw en blank
verdeeld te vureri.
't Is al trompet en fluit!
Ons Holland ziet weer uit
door zijn gekleurde ruit
van korten dure....

Martien Beversluis

't Is of natuur haar boek
met bladen, fel én kloek
tot in den versten hoek
kwam openbreiden....
En over 't golvend bed
de letters en 't couplet
heeft sierlijk neergezet
op 't vlak van zijde. ,

Uit 't hooge luchtgewelf
Narcissus ziet zichzelf
In 't woud van nimf en elf
die om hem dansen.

En 'k zon, verleid door 't licht,
om Holland's aangezicht
met dit verliefd gedicht
te gaan bekransen.

Voorpagina: foto „Arbeid": „Op reis met Vreugde en Arbeid"-



N eifi d&
|je kennismaking met Jopie had op een

ietwat zonderlinge manier plaats". We
j*aren net verhuisd, vrouwlief had het
^ele huis nodig, zodat ondergetekende
'e brand erin stak en de tuin ging in».

8Pecteren. Dat viel ,mee, de perenboom
*as knap vol en de bessen waren alle»
^*al rijp. Voor 'een stadsmens een weel'

!' Ik beloofde mezelf dan ook de vol*
|>ende dag bij het ontbijt een schaal
K'apbessen en volvoerde mijn voornemen
Olt* vroeg op te staan. Gewapend met
^n grote schaal toog ik naar de achter*
Uin. Maar hoe ik speurde en hoe ik
Cek, de grote, rijpe klapbessen, die ik

ik hem de gegapte peren mee te nemen,
die bij inspectie knap hard bleken en
deelde ik hem mee, dat ik hem om 12
uur met zijn vader wenste te spreken.
Prompt toen de klok twaalf sloeg, ver*
schenen er over de schutting zeven hoof*
den, een blond en zes rode. De blonde
bleek de vader te zijn, die verontschul»
digingen aanbood voor het gedrag van
zijn nageslacht. De zes roden grinnikten.
Die met'het roodste haar was mijn boef»
je van die morgen, die Jopie bleek te
heten. Hij sprak het onvervalste dialect
van ons stadje en stotterde als een grote
vent. Zijn vader vertelde mij, dat hij
achter onze tuin woonde. Hij was blij,
dat hij daar in een huisje had kunnen
trekken, dat maar drie gulden huur deed.
Met zijn grote gezin viel het niét mee
om een woning te krijgen. Het huis was
onbewoonbaar verklaard en daarom had
hij het voor een lage huur. Zelf was hij
als bouwvakarbeider de hele dag weg,
zijn vrouw was ziekelijk en kon de jon»
gens niet altijd onder discipline houden.
Maar kwaje kinderen waren het niet, dat
moest meneer niet denken. Nou dat
dacht meneer, wien eigen jeugdzonden
plotseling klaar voor de geest stonden,
ook niet. Toch was er wel wat bezwaar
tegen zes Jopies in één perenboom. Wat-

of de vragende opmerking: dat kwakkie
kool kan zeker wel weg. Een model»
mens is het nog niet. Wordt hij ook niet.
Door Jopie maken wij kennis met het»
geen er al zo'in het buurtje achter ons
leeft en woelt. Als de hond van den
smid in het water i& gevallen, of de bak*
ker heeft ruzie gehad met zijn vrouw,
Jopie weet alle bijzonderheden. Ook van
zijn schoolkennis laat hij ons meegenie»
ten. Jopie gaat op de fraterschool en
peinst veel over de geheimenissen van
hemel en hel.
„Kom je ook in de hemel"; vroeg hij me
op een keer. Ik kon daarvan alleen de
wenselijkheid betogen, maar Jopie twij»
felde. „Ben je wel direct gedoopt na je
geboorte?" Ik dacht van niet, waarop
Jopie helderop concludeerde, „dan kom
jij in de hel." „Ik kom in de hemel", zegt
Jopie zelfverzekerd. „Daar zal het vast
fijn zijn, daar is het niet koud en heb je
nooit honger. Dat zegt de pater ook."
Ook over de Duitse bezetting heeft hij
uitgesproken meningen. Die winterhulp,
aldus Jopie, daar gaan de centen alle»
maal van naar Duitsland. Dat heeft va»
der op het werk gehoord.

Zondags komt Jopie mee=eten en kranten
kijken. Vooral op pannekoeken is hij
verzot. Een paar weken geleden stond
hij voor de kachel te rillen. „Heb je 't zo
koud Jopie?" „Ja", bibberde Joop, „va*
der doet de was." Welke onbegrijpelijke
tekst, toegelicht zijnde, ons deed begrij»

•f de vorige dag aan had gezien en van
'elker smaak ik mij proefondervindelijk

«ad overtuigd, ze waren weg en bleven
eg- Bij mijn overpeinzingen over dit
atuurhistorisch wonder keek ik toeval»

18 even naar de linkerschutting en zag
"en flikkering van rood, zoiets als een
eekhoorn, die langs een tak flitst. Dat

*s mijn eerste kennismaking met Jopie,
11 wist ik het toen nog niet.

. e eerste Zondag in het -lieuwe huis was
K vroeg wakker. Een merel zat in de
ensterbank en floot. Met zijn slimme

^Sjes en het kopje scheef zat hij naar
ij te kijken, vast overtuigd, dat hij bij

J"'J niets te duchten had. Ik ging eens
chtop zitten om naar de parmantige

ogel te kijken en tegelijkertijd nam ik
eer een merkwaardig natuurverschijnsel

* aar. Het was bladstil in de lucht. Alles
,de tuin stond roerloos in de vroege
"teudzon. Alleen de perenboom schud»

^e' alsof hij in een orkaan was. Zo, nu
j dan was er tussen de blaren een rode

j ot zichtbaar. Gedachtig aan de spoor»
1 verdwijning van mijn klapbessen

"oot ik in mijn ochtendslof fen en pees»
Ij?, ^e tuin in. Net op tijd. Juist was ik
f
 J de boom of de manifestatie van het

\v verschijnsel was ook beneden. Een
' zielig joch, van een jaar of elf, in

jj n gerafeld blousje en broek, met blote
™Oi maar met een pracht van een

k haar. Niet van dat doffe pottebak--
r o o d , maar flink hel, dat je haast

deed aan je ogen. Op mijn vraag,
wat ie daar in de boom deed, ant»

hij waarheidsgetrouw ,,'k hè
ov Seplokke". Een vrij stomme vraag
jjj nSens, want natuurlijk was het jong
te t 'n ^e boom geklommen om belletje

rekken. Voor zijn straf ordonneerde

Jn

vader Jopie weer met mij eens was. We
rookten samen een sigaar en gingen op
de schutting als goede vrienden uiteen,
nadat we nog een afspraak hadden ge»
maakt over de peren van Jopie. De peren
zouden met rust worden gelaten tot ze
rijp waren. Jopie zou zo nu en dan eens
komen kijken of er al peren voor de bik
geschikt bleken. Het was geen hpudbaar
soort en met ons beidjes hadden wij er
veel te veel aan
De volgende morgen was Jopie al pre»
sent. De twee meter hoge schutting bleek
technisch voor hem geen geheimen te
hebben. Zijn foeilelijke tronie glom van
de groene zeep, maar zijn handen waren
zwart als bagger. ' In zijn haar waren
hiaten. „Vader gedaan", zei Jopie fier,
„doet hij altijd. Scheert zijn eigen ook
zelf." Waarna Jopie in de keuken voor
het eerst les kreeg in de kunst van han»
den wassen en voeten vegen. Toen begon
onze geregelde kennismaking met Jopie,
die het midden houdt tussen een bron
van vermaak en een nachtmerrie. In het
begin kwam hij op de meest ongelegen
momenten. Ook onder schooltijd. Van de
Leerplichtwet bleek hij geen bewonde»
raar. Geleidelijk aan hebben we wat
meer orde in zijn bezoeken gebracht. Het
heeft wel wat moeite gekost hem dit bij
te brengen. Maar er is nu wat de geleer»
den noemen een status quo tussen ons
vastgesteld. Jopie mag op werkdagen om
twaalf uur komen en om vier uur. Op
Zondag pas om één uur. Het valt nu
evenwel niet mee om, als je op Zondag»
morgen je staat te scheren, elke haal
over je facie te zien nagebootst in de
ramen van de serre. Ook hebben we hem
afgeleerd in alle potten en pannen te
loeren, waarna stereotiep de vraag kwam
of we die bal gehak nog nodig hadden,

pen, dat Joop maar één hemd en broek
bezat, die vader nou in de wasmachine
probeerde schoon te krijgen. Een won*
der, dat de jongen niet ziek was gewor»
den. Maar van ziekte bespeurde ik niet
veel, zes pannekoeken met stroop gingen
er met gemak in die dag.

De Maandag daarop ben ik op schooi
gegaan bij allerlei instellingen om wat
ondergoed. Stootte overal mijn hoofd.
Ja, zei één lieverige bestuurderes van een
sociale vereniging: Het is een a»sociaal
gezin, meneer! Erg vriendelijk was mijn
vraag niet, of dat a»sociale knaapje dan
om zijn a»sociale achterwerk geen broek»
je kon krijgen, desnoods een a»sociaal
broekje, als het maar heel was. Nee, dat
ging waarlijk niet. Thuis heb ik heel wat
gefoeterd over de socialerigheid van
sommige soeialen. Mijn vrouw grinnikte,
die had van een pantalon van mij alvast
een broekje voor Joop getimmerd.
Een paar dagen later stond Joop glunder
te lachen in de keuken. Mijn vrouw ook.
Joop had de ritssluiting van zijn blouse
los en liet een pracht interlock borstrok
zien. Daarna zakte plechtig zijn broek,
om mij het omhulsel van zijn magere
stelten te vertonen. Allemaal van de
Winterhulp, zei Joop. Vader is er met
ons geweest. Kousen hebben we ook ge»
had. Wel voor twintig gulden. Volgende
maand moeten we weer komen. Dat is
prachtig, Joop. En wat zei vader? „Va»
der was ook blij", zei Joop.

Zie lezer, er zijn vele Jopies in Neder»
land, die nodig warme kleren moeten
hebben. Ook zijn er nog vele vaders als
van Jopie, die menen, dat je geen goed
Nederlander bent, als je aan Winterhulp
geeft. Maar alleen aan Jopie's blije snoet
heeft Winterhulp veel zegen verdiend.

JAN VAN STROE.

Wie ben ik?
J onge en ook oudere mensen

zoeken mij. Zodra ze mij ge:
vonden hebben, wordt hun leven
rijker, dieper, kortom gelukkiger.
Mensen, die mij niet kennen,
voelen zich misdeeld. Hun leven .
vervlakt en mist de inhoud, die ik
't kan geven. Sommigen willen mij
niet leren kennen. Ze ontberen de
vreugde, die ik hun kan versc/iaf»
fen en zijn als lege vaten, die over
een hobbelige straatweg worden
voortgeduwd. De klank is hol en
nietszeggend.
Hun leven is monotoon en mist
het grote doel. Helaas zijn er ook
nog jonge mensen, die ondanks
hun goede wil, mij nog niet ge»
vonden hebben. Laat hen niet
wanhopen. Ik ben dichter bij hen,
dan ze denken.
Vandaag of morgen grijpen ze me
vast en hun geest en handen zuli
len vaardig worden. Ze zullen iets
scheppen en hun lichaamskracht
zal niet langer doelloos langs de
straten slenteren.
Ik geef u de plaats in de maats
schappij, die u toekomt. Als ik er
niet was zou de aarde een dorre
woestenij zijn. Er zouden geen
huizen en fabrieken zijn. Geen
eten en vertier zou er te vinden
zijn.
Ik vertoon me in duizenden vor*
men aan u.
Door mij worden er huizen ge»
bouwd, steenkolen gedolven, boe»
ken gedrukt en brood gebakken.
Door mij te dienen, dient ge niet
alleen u zelf maar vooral ook de
gemeenschap. Ik breng de mensen
tot een zekere welstand.
Onttrekt ge u willens en wetens
aan mij, dan zult ge nooit voldaan
zijn. De volle rijkdom van het
leven zult ge niet ervaren, even»
min als het heerlijke gevoel
's avonds eens behaaglijk de benen
uit te strekken en terug te zien
op een dag, die welbesteed is.
Buiten uw schuld hebt ge mij
misschien lange tijd moeten mis»
sen. Zodra ge mij weer ferugge»
vonden hebt, zult ge opgewekt en

vrolijk door 't leven kunnen gaan.
Weg zijn kommer en leed. Weg
zijn de zorgen om 't bestaan.
Anderen kennen mij al 25 of 40
jaar en soms nog langer. Die mem
sen zijn met me vergroeid. Ze
stonden hun ziel aan mij af en zo
kreeg ik gestalte. Zo ontstond het
ragfijne glazen popje van den
glasblazer, het kleurige tapijt van
den wever en het natuurgetrouwe
schilderij van den kunstenaar.
Hoe vaak werd de aandacht van
de wereld niet op een genie ge»
vestigd, doordat hij zich op mij
toelegde? Ik spoor de mensen aan.
Doen ze hun best, mij tot in de
puntjes te verzorgen, dan klim:
men ze gestadig de maatschappen
lijke ladder hoger op.
Door rusteloos met mij door te
zetten, is de mensheid dikwijls
een grote dienst bewezen.
Denk over mij na. Zie of ge me
verbeteren kunt en doe uw best
alles van mij te weten te komen.
Ongetwijfeld gaat ge dan van mij
houden.
Ziet ge me zo, dan beschouwt ge
me niet als een last maar als een
lust. U neemt me niet mokkend
ter hand om me *s avonds ver»
veeld ter zijde te leggen.
U verlangt naar me, zoals de
kanarie in de kooi hunkert naar
de vrije lucht.
De één ziet de vruchten van mij,
de ander verricht mij jaar in jaar
uit getrouw en heeft nooit enig
voortbrengsel kunnen aanschou*
wen. Tjoch zal elk op zijn beurt
voldoening door mij ontvangen.
Hier wordt niet de stoffelijke vol:
doende waardering bedoeld. Foor»
al de geestelijke voldoening heeft
een grote draagwijdte .
Nu wilt ge weten wie ik ben?
Ik ben ARBEID.
Verricht uw arbeid met liefde.
Bouw aan uw taak en beschouw 't
als een beeldhouwwerk, waaruit
uw persoon moet spreken.
U moet evenveel zorg aan de
fijne trekken besteden, als aan de
grove delen.
Welk beroep ge dan ook beoefent,
het krijgt gestalte en het geeft u
een heerlijke en blijde voldoening.



fFoto's: „Arbeid")

Zomerse zon valt in de tweemaal
twaalf aaneengerijde stadstuintjes,

— groen en bloemen, een stukje „buiten"
midden in het gesloten blok van vier»
hoog rijzende huizen. „Ergens" in deze
oase van aan het stadsrumoer onttrokken
gemoedelijkheid deint harmonica»muziek.
Anoniem voortgebracht en zeker niet
door Bach gecomponeerd. Maar zoudt
u ze op dit ogenblik, in deze zon»door»
straalde tuin, willen ruilen voor het
Concertgebouwsorkest via de „keiharde"
super»herodyne van uw overbuurman op
driehoog?
Ander beeld: dezelfde bengel met de
onordelijke haardos en de stukgevallen
knieën, die verleden week met zijn bal
uw ruit in gruis joeg (het glas is tóch
al zo schaars) geeft op uw trottoir een
mondharmonicasconcert. Zijn tuitvormig
toegespitste lippen zuigen langs het hout
van zijn „Hohner" en zijn gekromde
linkerhand bewerkt een kunstig vibrato.
Wat zo'n aap uit dat kleine ding haalt!
En weet u nog wel, hoe u zélf . . . .
Wéér een ander beeld: een zwaargeladen
aak glijdt gemoedelijk midstrooms over
de brede rivier. Groene weiden aan de
overzij, tintelend licht op de kleine
golfjes. De schippersvrouw houdt het
roer, want de schipper zelf laat zijn
harmonica zingen, dat het ver uitklinkt
over het water. Het is waar, zelfs de
deftige naam „accordeon" heeft de
schippersspiano geen toegang tot de ern»
stige concertzaal verschaft. Maar denk
u eens in, dat er op die aak een meneer
contrabas zat te spelen of violoncel. Zou
dit „erkende" instrument de poëzie bena»
deren van die orgelende harmonicasklan»
ken?

Eigendom van het volk
De trekpiano (vier namen zijn óók een
aanwijzing voor populariteit!) is volks»
instrument als geen ander. En alleen al
als de natuurlijke uitlaat, die zij vormt
voor een onofficiële muziekbehoefte,
verdient zij erkenning en waardering, —
ook al componeerde Beethoven er géén
concerto voor en Brahms géén sonate.
De harmonica is als de doedelzak en de
schalmei: eigendom van het volk.
Het eerst was er het „mondorgel", de
„mondaccordeon": het product van een

klokkenmaker 'in het Zwarte Woud, die
in het kleine dorpje Trossingen in 1830
een onaanzienlijk voorwerp als „Mond'
Aeoline" in omloop bracht.
Het kleine dorpje is nu een stad. Dat is
het werk van Matthias Hohner, die deed,
•waartoe de eigenlijke uitvinder, Chris»
tian Friedrich Buschmann, niet kwam,
eer. j.industrie" vestigen en veel, héél
ve I harmonica's maken.
In 1857 was het fabriekje van Matthias
Hohner nog erg bescheiden. Het produ»
ceerde 650 mondharmonica's in een jaar.
Toen ontdekte Amerika de poëzie van
het mond»orgel. In het jaar 1900 trok
Matthias Hohner zich in gezegende
ouderdom uit de zaken terug en gaf zijn
zoons een fabriek, die vier millioen in»
strumenten per jaar afleverde.
Het plaatsje Trossingen is na een eeuw
onveranderd het paradijs van mondshar»
monica en trek»harmonica beide. Door
de een of andere mystieke oorzaak kan
deze merkwaardige industrie nergens zó
wortelschieten als ze in Trossingen deed.
Vijfduizend arbeiders scheppen jaarlijks
millioenen Harmonica's in één enkele
fabriek, — voor een deel ook in huis»
arbeid ten behoeve van de éne industrie.
Hun leven is met de harmonica ver»
bonden, gelijk op andere wijze (door de
bekoring van een reusachtige balg, glim»
mende knoppen en een uit het hart ge»
komen muziek) de harmonica met het
leven van millioenen verbonden is.
De naam van Matthias Hohner heeft een
magische klank gekregen voor alle jon»
gens, die tuitslippen langs hun mond»
orgel, en voor alle mannen en vrouwen,
die vlugge vingers over de knoppen van
hun trekspiano laten gaan. Geen „Stra»
divarius" kan een violist zó in verruk»
king brengen als een „Hohner" den
accordeonsvirtuoos.
Mondharmonica en accordeon, ze zijn
verwant als het Fordje én de luxe»auto»
mobiel. En ze hebben beide nog een
ander familie»lid, dat men gewoonlijk
niet in één adem met hen noemt: het
harmonium, het kleine huis»orgel. Alle
drie produceren namelijk 'de klank met
behulp van „vrijzwevende tongen", om
het technisch te zeggen. En zij zijn
(evenals het buskruit) al eens door de
Chinezen uitgevonden vóór _ in het

Zwarte Woud iemand op het idee
kwam: toen in een grijs verleden aan de
boorden van de HoangsHo een onbe»
kende uitvinder de „tsjeng" produceerde.
„De beste en grootste harmonica's zijn
in het handen van vaardige spelers niet
geheel zonder kunstwaarde", zegt het
dikke muziek»lexicon hooghartig.
Het is waar: geen accordeonist vond nog
ooit een vaste plaats in een van onze
grote symphoniesorkesten. Maar of dat
een gevolg is van de betrekkelijke kunst»
waarde? Er is geen enkele reden, waarom
men op een harmonica minder kunst zou
kunnen voortbrengen dan op trombone
of trompet, die wél hun plaats in het
symphonie»orkest hebben. Maar wél is
het eigen timbre, dat zich nog moeilijker
met het orkest versmelten laat dan het
kerkorgel, oorzaak 'van een kunstzinnig
isolement van de accordeon.

Culturele zorgen
Dat „isolement" is echter niet zó, of
millioenen nieuwe harmonica's en nog
méér millioenen mondharmonica's vinden
elk jaar een geestdriftigen eigenaar.
Overeenkomstig de bredere inzichten
van deze tijd, die niet langer iets min»
derwaardig vindt omdat het in de ruim»
ste zin een zaak van het volk geworden
is, eindigt de zorg van het stadje Tros»
singen niet bij afleveren van een ver»

koopbaar instrument. De fabriek van
Hohner en alle vijfduizend arbeiders in
deze klanken»industrie zijn geworden tot
een centrum van (laat ons zeggen:) trek'
piano»cultuur.
Niet alleen is er onder leiding van den
accordeon»virtuoos Schittenhelm een
harmonicasorkest gevormd, dat weken'
lang „op tournee" gaat en de klanken
van Hohner in tienduizenden oren stuwt
— er is onder leiding van den componist
Hugo Hermann door Hohner's zonen
ook een ernstige „vakschool voor har*
monica»spel" gesticht, die het accordeon"
spel wil veredelen. Hier strijdt men
tegen smakeloze „zoetigheid" en tegen
holle virtuositeit, hier probeert rneri de
kansen van het instrument volledig te be'
nutten, door in plaats van vaste accooï'
den als begeleiding een rijke veelsteifl'
migheid te onderwijzen. Er is aan d*
fabriek zelfs een uitgeverij verbondeflt
die speciaal voor het accordeon gecomp0*
neerde muziek uitgeeft. Of er in de toe»
komst niet toch een Bach 'zal opstaan,
die de „schippersspiano" haar talent
waardig keurt?
Waarom niet? Maar zelfs wanneer hij
mocht uitblijven, zijn mondharmonica eij
accordeon er niet minder om: een dee'
van het muziek»beoefenende en muziek'
genietende volk, een- brok ongekunsteld6

poëzie in hét volksbestaan.
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MEDISCHE VRAGEN)
voor dese rubriek richte men tot

medischen medewerker van het
„Arbeid", Postbus 100, Amster-

*• te G. Aan het door u beschreven
y /schijnsel is geen gevaar verbonden.

°or een ieeriing van een moedercursus
verschijnsel wel zeer belangrijk,

het inderdaad als eerste waarschu-
van de door u genoemde ernstige
kan optreden. Ook zijn er besmet-

vormen van bekend, waar deze
en terdege rekening mee moeten
'

- te R. Uw natte neus zal voor een
wel verband houden met de ont-

eing van het bindvlies van uw oog.
l de vorm, die u beschrijft, waarbij zelfs

•°gfcalf u hindert en vooral de buiten-
oeken van het oog rood zien, en waar-

. J een witte afscheiding, wordt gevormd,
0 hogelijk een .micro-organisme, bekend
«der de naam van diplo-bacil van Morax-

eld .m het spel. Bekend is de hard-
ekfcigheid van deze aandoening.
l* micro-organisme kan vooral met een

'Wossing van zinksulfaat doelmatig wor-
^ bestreden. Wendt u zich dus nog eens

** XlW hl licav+e f\f +rtf n a v» f\nrrm*+&

S.
huisarts of tot een oogarts.

!•.."- B. te V. Ais huismiddel is honing
^ijenhoning, geen kunsthoning) bekend.

eze wordt 's avonds overvloedig op de
jj^atsen, die jeuken, aangebracht, waar-

'J het doelmatig is om een kort gesloten
^oekje van wit linnen aan te doen. Men

/•°6t deze behandeling gedurende enige
eken volhouden.

f- H. te A. Tot mijn spijt is zonder on-
*rzoek over de door u aangegeven stoor-,
18 geen oordeel mogelijk.

* V- W. te W. Het is niet verstandig van
' Öat u de laatste jaren nooit meer naar
* dokter geweest bent. De asthma heeft

, e'ging om over te gaan. Met de kleine
^Pmiddelen, die de dokter u vroeger
P*t verstrekt (anijsdrankje) kan een

^Jvend herstel worden bespoedigd.
j**1 operatie tegen het scheelzien zal op
* leeftijd (23 jaar) niet meer helpen om

j™1 met het rechteroog, dus in de toe-
^tnst met 2 ogen te kunnen gaan zien.

el kan er de wanstaltigheid door weg-
j-^iomen worden. De oogbal wordt n.l.

spieren bewogen; door één van deze
te verkorten of door de pees van

andere spier in te snijden en daar-
r*>r te verlengen kan op vrij eenvoudige

'32e een goed effect worden bereikt.

g'B- te p. Maaglijder wordt men niet ten-
°evolge van nagelbijten; echter wijzen én
ü
e maagbezwaren én het hardnekkige
,*8elbijten op een overgevoeligheid van

zenuwgestel, die het u niet gemak-
maakt, om steeds vrede te hebben

u zelf en met de omstandigheden.
Se verschijnselen zijn dan ook uitin-

van innerlijke onvrede, die vanzelf
iwijnen, wanneer men innerlijke vrede

• c- te H. Dat het door u genoemde hor-
°onpraeparaat alleen door suggestie zou

, is onjuist. Ook is het onjuist, der-
praeparaten te laten gebruiken.

wanneer in de lichamelijke omstandig-
heden van den patiënt geen duidelijke aan-
wijzingen daartoe worden gevonden. Hor-
monen zijn n.l. buitengewoon werkzame
chemische verbindingen, die bij het or-
ganiseren van de inwendige huishouding
van het lichaam een belangrijke rol spelen.
Extra-toediening van een van deze stoffen
geeft, wanneer het lichaam er geen tekort
aan heeft, tot stoornissen aanleiding, zo-
als in uw geval: bezwaren van de kant
van het hart. Het zonder kennis van zaken
toepassen van hormonen is dus erger dan
„waardeloos"!

A. W. B. te M. De door u genoemde zwavel-
zeep kan men eens in de week of eens in
de 14 dagen gebruiken om het haar mede
te wassen.

F. P. te R. Het volledig herstel van het
arbeidsvermogen na een ernstige tlirom-
boser, die op verschillende plaatsen bij u
de normale gang van het bloed door het
lichaam heeft onderbroken, kost veel tijd.
Het is dan ook geen wonder, dat u thans
nog niet werkelijk zwaar werk kimt ver-
richten. Blijft u vooral onder controle
van uw dokter.
A. v. d. V. te D. Er zijn verschillende vor-
men van bloedarmoede; de „gewone", lichte
bloedarmoede wordt veroorzaakt dooreen"
tekort aan ijzer in de voeding. De rode
bloedkleurstof wordt in het lichaam name-
lijk voortdurend vernieuwd en ijzer is er
een van de bouwstenen van. In totaal
heeft men hiervoor ongeveer 15 mg. ijzer
per dag nodig. Een gewone voeding, ,waar-
in het brood in de vorm van bruinbrood
wordt gebruikt, bevat deze 15 mg. al spoe-
dig. Bij het gebruik van uitsluitend witte-
brood, dat veel minder ijzer bevat dan
bruinbrood, wordt het al een probleem
om 15 mg. per dag met de voeding binnen
te krijgen. Gebruikt u dus in het vervolg
uitsluitend bruinbrood en bij het middag-
maal vooral een flinke portie groene groen-
te. Het is altijd verstandig om een ge-
deelte van deze groente rauw als salade te
eten.
Met staalpillen kan men natuurlijk ook
ijzer toevoegen. De opneembaarheid van
de verschillende ijzerpraeparaten loopt
nogal uiteen, zodat het niet zonder meer
te zeggen is, of de door u gebruikte staal-
pillen voldoende zijn om in uw ijzerbe-
hoefte te voorzien. Maar waarom zou u
pillen slikken, wanneer men door één ver-
betering van de voeding hetzelfde kan.
bereiken?
Uw plan om weer een betrekking aan zee
te zoeken lijkt mij heel goed.

J. d. V. O. te O. T. Uw beschrijving duidt
op twee verschillende huidaandoeningen.
.Daardoor kan ik u tot mijn spijt zonder
onderzoek niet nader inlichten.

H. S. te A. De verbinding in het door u
opgegeven recept wordt voornamelijk als
slaapmiddel gebruikt. Het is dus een mid-
del, dat de prikkelbaarheid van het zenuw-
stelsel vermindert. Men gebruikt het ook
wel eens om een te snelle hartslag lang-

• zamer te maken.

T. D. te 's Gr. Vanuit een medisch oog-
punt zijn geen gevolgen van het leeftijds-
verschil te verwachten.

J. S. te 's G. Uw klachten doen denken
aan z.g. koude-allergie. Stelt u zich onder
medische behandeling.

Af. J. v. d. W. te H. De ziekte van Biermer
of primaire pernicieuse anaemle ïs een
ziekte, waarbij het bloed sneller dan nor-
maal wordt afgebroken en waarbij ook de
bloedaanmaak abnormaal verloopt. Altijd
.vindt men daarbij afwijkingen van het
maagdarmkanaal; er wordt o.a. te weinig
maagsap geproduceerd, daardoor wordt do
spijsvertering bemoeilijkt en treedt ook
niet zelden diarrhee op. In lever en in
het slijmvlies van de maag, komen ver-
bindingen voor, die een normale bloedvor-
mirig en bloedafbraak waarborgen. Met iiet
toedienen van lever-extract en van ge-
droogd maagslijmvlies is echter het maag-
darmkanaal nog niet genezen; verbetering
hiervan wordt veelal bereikt, door het
voortdurend gebruik van pepsinezoutzuur-
druppels. Wanneer het maagdarmkanaal
zich behoorlijk heeft hersteld, behoeft men
veelal geen lever-extract meer in te
spuiten, maar kan worden volstaan met
liet innemen van een praeparaat, dat ge-
droogde lever en gedroogd maagslijmvlies
bevat.

J. T. te Z. Het z.g. hartwater wordt in de
regel door een aandoening van de maag
veroorzaakt. Wendt u zich tot uw huis-
dokter.

Mevr.. H. te A. De zweetkliertjes helpen
mee bij het regelen van de lichaamstem-
peratuur. Ze komen bij iedereen in actie,
wanneer het lichaam te warm dreigt te
worden. Het functionneren van deze klier-
tjes wordt centraal geregeld, d.w.z. in het •
zenuwstelsel bevindt zich een centrum, dat
eerst bij b.v. een warmteprikkel van een
bepaalde sterkte de zweetkliertjes aanzet.
Niet alleen warmteprikkels, maar ook an-
dere prikkels kunnen zo tot zweten aan-
leiding feven. Het sterke transpireren van
uw meisje zult u dus gunstig kunnen be-
ïnvloeden door allerlei maatregelen, die
haar zenuwstelsel rustiger en 'sterker
maken: bijtijds naar bed, veel naar bui-
ten, bruin brood eten, harmonie en vrede
in het gezin. Brengt u ter bescherming van
de jurk vooral geen rubberstukjes onder
de arm aan. Een telkens ververst laagje
watten, dat met salicylpoeder wordt be-
strooid, voldoet veel beter.
Op uw tweede vraag kom ik later terug.

E. B. v. D. te W. Het door u genoemde
praeparaat bevat kalk in een vorm, die het
lichaam gemakkelijk opneemt. Nu we in de
overgangstijd van de melkrantsoenermg
zijn, heb ik tegen het gebruik van het
praeparaat geen bezwaar. Wanneer straks
de melkrantsoenering loopt en een ieder
naast de toegewezen portie gestandaardi-
seerde melk, vrij taptemelk en karnemelk
kan kopen, is mijn raad: verknoei uw geld
niet aan een duur praeparaat, dat slecnis
één voedingsstof bevat, maar gebruik de
kalk in natuurlijke vorm. Met het gebruik
van i a } liter taptemelk (of karnemelk
of melk) plus een behoorlijke portie blad-
groente en bruinbrood in plaats van witte-
brood, krijgt uw kind voldoende kalk bin-
nen, maar bovendien een groot aantal
andere nuttige en belangrijke voedings-
stoffen.

Wacht U
voor de kat

In den zak. Lang niet alle witte ta-
bletjes zijn Asplrin-tjes. Aspirln alleen
is te herkennen aan het Bayer-kruis.
Het Bayer-kruis garandeert veilige
en zekere werking bij verkoudheid,
griep en rheumatiek

H. J. d. G. te B. Niet voluit ondertekende
vragen kunnen niet in behandeling .geno-
men worden.

R. K. te O. Uw klachten doen aan een
ontsteking van de grote beenzenuw den-
ken. Ik zou niet met huismiddeltjes begin-
nen, maar raad vragen aan mijn huis-
dokter.

Mededeling van
het N.V.V.

14e Verantwoording Stichting
„Winterhulp Nederland"
van 11 t.m. 17 April 1941.

Totaal der 13e verant-
woording ƒ24.613.45
Gem. werklozenvereniging
„Onderling Belang", Am-
sterdam , „ 25.39
Bezoldigden van:
Hoofdbestuur Centr.Bond
van. Ned. Post-, Telegraaf-
en Telefoonpersoneel .... „ 57.91
Hoofdbestuur Ned. Siga-
renmakers- en Tabak-
bewërkersbond „ 13.3O
Hoofdbestuur Alg. Ned.
Bond van Handels-, en
Kantoorbedienden en
Handelsreizigers „Mercu-
rius" 61.92
Hoofdbestuur Centr.Bond
van Transportarbeiders... „ 140.53
Hoofdbestuur Ned. Bond
van Arbeiders in het
Landbouw-, Tuinbouw-
en Zuivelbedrijl „ 65.28
Hoofdbestuur Ned. Ver,
van Spoor- en Tramweg-
personeel 33.06
Hoofdoestuur \ed. Bond
van manl. en vr. arbei-
ders in de Kledingindus-
trie e.a.v „ 18.28
Nederlands Verbond van
Vakverenigingen 4.20

Totaal ƒ25.033.33

STICHTING„TROELSTRA-OORDEN"
«anaf Zaterdag 5 (April 1941 zijn de gebouwen van de Stichting, zowel te
Beekbergen als Egmond aan Zee, wederom voor vacantiegangers geopend,
"e geruchten, als zouden inrichting en omgeving van onze gebouwen door de
°orlog ontwricht zijn, missen alle grond. Integendeel, onze gebouwen zijn in
volkomen goede staat en werden gedurende het winterseizoen in hoofdzaak
voor cursussdoeleinden gebruikt.
Nu deze cursussbijeenkomsten voor het grootste gedeelte beëindigd zijn,
kunnen dus wederom bezoekers worden toegelaten.
^oor weekeindsverblijf, bijeenkomsten, alsmede voor reserveringen in de
zornervacantie, wende men zich tot de bedrijfsleiders onzer gebouwen.
Door den Commissaris van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen is,
evenals in voorgaande jaren gebruikelijk was, een bedrag van f 10.000.— ter
beschikking gesteld, teneinde een aantal leden der vakbeweging de gelegenheid
te bieden kosteloos een week op een der vacantiesoorden door te brengen.
Qok in dit opzicht gaat derhalve al het gewone werk voort en zullen wij
Pogen onze mooie gebouwen ook in deze tijd niet alleen in stand te houden,
niaar voor de arbeiders onzer vakbeweging open te stellen,
tenslotte kunnen wij mededelen, dat, ondanks de prijsstijgingen en verhoging
van de omzetbelasting, het Bestuur van de Stichting heeft besloten, dat onze
Prijzen niet zullen worden verhoogd, terwijl ook geen omzetbelasting geheven
?*' worden.
~enkt vooral aan de distributiebonnen!
^e* Centraal Bureau van de „TroelstrasOorden", gevestigd Amstel 224—226
te Amsterdam (C.), telefoon 35227, is te allen tijde gaarne bereid alle
Mogelijke inlichtingen te verstrekken.

BUREAUX VOOR RECHTSBESCHERMING
1. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Frederiksplein 14, Amsterdam,

telefoon 37180—32180—37928.
2. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, 's-Gravendijkwal 95, Rotterdam,

telefoon 36492. .
3. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Dr. Kuyperstraat 10, 's-Gravenhage,

telefoon 116115—116116.
4. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Oudegracht 245, Utrecht, tel. 11570.
5. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Kruisstraat 74, Haarlem, tele-

foon 11193—18359.
6. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, H. A. Kooykerplein 4, Groningen,

telefoon 4092.
7. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Nieuwekade 84, Leeuwarden, tele-

foon 2091.
8. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Stratumsedijk 35, Eindhoven,

telefoon 5292.
9. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Middelburg, p/a Damstraat 17,

lerseke, telefoon 137.
10. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Prinsenstraat 6, Dordrecht, tele-

foon 4753.
11. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming te Zaandam, p.a. Frederiksplein 46,

Amsterdam, telefoon 36833.
12. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Eusebiusbuitensingel 24, Arnhem,

telefoon 20932.
13. JV.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Grotestraal 91 a, Almelo, tel. 3163.
14. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Valkenburgerweg 10, Heerlen, tele-

foon 3319.
15. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Albert Cuypstraat 15, Zutfen, tele-

foon 33.
16. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Pasteurstraat 9, Amersfoort, tele-

foon 4625.



Net „Vreugde en Arbeid" op reis!
Verkeerskuis te Amsterdam geopend.

I n het hartje van Amsterdam, aan het
drukke Leidse Plein, heeft de werkge-

meenschap „Vreugde en Arbeid" haar
eerste reisbureau geopend. Er ligt in de
keuze van deze plaats een zinnebeeldige
kracht. Allereerst brengt zij tot uitdruk-
king, dat „Vreugde en Arbeid" zich in het
middelpunt van het arbeidsleven wil
plaatsen en daarnaast legt zij de nadruk
op de verbinding tussen arbeid en ont-
spanning, die voor een gave ontplooiing
van den mens van zo uitnemende betekenis
mag heten. Natuurlijk is dit Amsterdam-
se reisbureau maar een eerste begin. Eer-
lang zullen dan ook in , andere plaatsen
zuster-instellingen worden geopend.
Ofschoon de tijdsomstandigheden voor
reizen niet bijzonder gunstig zijn, heeft
„Vreugde en Arbeid" gemeend toch dit
onderdeel van haar taak niet te mogen
verwaarlozen. Weliswaar is de onderne-
mende reiziger voorshands op een vacan-
tieverblijf binnen onze landsgrenzen aan-
gewezen, maar dit is eer een voordeel dan
een nadeel te achten. Het eigen land im-
mers biedt een zo rijke en afwisselende
schoonheid, dat het, wat dit betreft, best
mogelijk is een boeiend en gevarieerd pro-
gram van reizen op te stellen. Bovendien:
hoe velen zijn er niet voor wie het begrip
„vacantie" niet meer dan een ledige klank
is en die niet of nauwelijks in de gelegen-
heid waren om de bekoringen van het
Nederlandse landschaps- en stedenschoon
van nabij te leren kennen? Het verlangen
naar een betaalde vacantie voor lederen
arbeider stond hier te lande pas in zijn
eerste begin van verwezenlijking, toen de
oorlog uitbrak. Alleen aan enkele bevoor-
rechte groepen was dit gunstige lot be-
schoren. Algemene doorvoering' van deze
onontbeerlijke sociale voorziening behoort
dan ook stellig tot de toekomstplannen
der moderne arbeidersbeweging, al valt,
met het oog op de buitengewone tijdsom-
standigheden, uiteraard niet reeds aan-

stonds een tijdstip te noemen, waarop
deze eis kan zijn verwezenlijkt.
Maar het is duidelijk, dat „Vreugde en
Arbeid" eerst dan haar denkbeelden op
reisgebied ten volle zal kunnen ontplooien,
wanneer de arbeiders over de gehele linie
telken jare op een vacantie kunnen reke-
nen en bovendien over de geldmiddelen
beschikken om een reis te bekostigen. Een
en ander moge voor het heden nog toe-
komstmuziek zijn, hét ligt niettemin zo
duidelijk in de ontwikkeling opgesloten,
dat wij er met vertrouwen over mogen
spreken.
In afwachting van deze grootscheepse ont-
plooiing van bedrijvigheid op vacantie-
gebied heeft „Vreugde «n Arbeid", voor
het komende seizoen plannen op touw ge-
zet van één voorshands bescheiden opzet,
maar niettemin zeer aantrekkelijk. Het
zojuist verschenen reisboekje legt daarvan
een sprekend getuigenis af. Men heeft
een bonte reeks van reizen ontworpen, zo-
wel per trein, boot, auto als per fiets. De
reizen strekken zich uit over ons gehele
land van Noord tot Zuid en vah Oost tot
West. Hun duur varieert tussen drie en
acht dagen; de prijzen bewegen zich tus-
sen de ƒ 12.50 en de ƒ 40. In Amsterdam
zal men de beschikking krijgen over een
boot van het Onderwijsfonds voor de Bin-
nenscheepvaart, dat als drijvend hotel •zal
dienen. In totaal zijn er 28 serie-reizen
vastgesteld, die iedere week terugkeren.
Deze reizen zijn deels met vaste, deels met
wisselende verblijfplaatsen.
Voor de invoering van een spaarsysteem
is het thans helaas te laat. Dit komt dus
pas voor het volgende jaar aan de orde.
Intussen heeft „Vreugde en Arbeid" goede
hoop, dat onderscheidene werkgevers be-
reid zullen worden gevonden om, boven
de betaalde vacantie, een bijslag te verle-
nen, die het hun arbeiders zal vergemak-
kelijken van de geboden reisgelegenheid
gebruik te maken.

De reisbureaux van „Vreugde en Arbeid
zijn uiteraard in de eerste plaats bedoel"
voor leden van het N.V.V., doch zij stel'
len hun diensben ook voor anderen W
schikbaar. Dit doen zij kosteloos en tif*
ligt niet in de bedoeling in concurrent**
te treden met andere reisbureaux De Af
gemene Nederlandse Vereniging voo1

Vreemdelingenverkeer stelde haar gehrf*
inlichtingenapparaat beschikbaar. terWÜJ

de A.N.W.B. voor de route-beschrijving6"
zorgde van de ontworpen fietstochten.
Voor het overnachten zal, zovee. mogelijk
gebruik worden gemaakt van de Troelstl*"
oorden en verder ook van goede hotels.
Het ligt in de bedoeling om op de tweed*
Pinksterdag in Hilversum aanwezig te zij"'
ten einde deel te nemen aan de openin?
van een nieuwe wandelweg, die zich ovef

een afstand van 25 kilometer zal uitstrek'
ken. Natuurlijk staat er ook een hele reeK5

van dagtochten op het program.
Zo is de reisafdeling van „Vreugde e"
Arbeid" met goede moed haar taak Ö^
gonnen. De opening van het Amsterdaïj
se reisbureau geschiedde, namens coming'
saris Woudenberg, door den organisatie
leider van het N.V.V., den heer Van Kaï»'
pen. in tegenwoordigheid van een h&
reeks genodigden. Het gemeentebestuur
van de hoofdstad gaf in den persoon va*j
wethouder Nijssen van zijn belangstel!!"*
blijk.

1. Reisbureau „Vreugde en Arbeid", Lei*
sche Plein* Amsterdam.

2. De organisatieleider van het N.V.V., ? (
heer J. Ph. van Kampen, opent, nainen'
commissaris H. J. Woudenberg, he

reisbureau.
3. en 4 Overleg over reisplannen.
5. Er op uit!

(Fotos,. „Arbeii">
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EEN MERKWAARDIGE VERENIGING

Hebt u wel eens van de „Zondagsschil»
ders" gehoord? Het zou ons niet ver»

'Wonderen, indien u deze vraag ontken*
nend zoudt beantwoorden, want, eerlijk
gezegd, tot voor enkele weken was het
bestaan van dit genootschap ook niet tot
ons doorgedrongen. En toch is het een
vereniging, die alleszins de aandacht ver»
dient, omdat zij, al is het dan slechts
naar een bescheiden opzet, meewerkt aan
een zeer nuttig doel, namelijk om dege»
nen, die zich er toe voelen aangetrokken
om in hun vrije tijd de schilderkunst te
beoefenen, een zo hoog mogelijk peil van
werkbekwaamheid • te doen bereiken. De
vereniging is zes jaar geleden opgericht
en telt op het ogenblik ruim veertig
leden. Dat moge niet veel zijn, maar het
is in elk geval opmerkelijk hoe, ondanks
hun bescheiden aantal, de leden uit ver»
schillende lagen der samenleving zijn
voortgekomen. Men vindt er den acade»
nrisch gevormde naast den eenvoudigen
handarbeider, die des daags de nu meer
dan ooit gewaardeerde zakken kolen
sjouwt en 's avonds het penseel hanteert.
Het gilde der bakkers is in „De Zon»
dagsschilders" zo goed vertegenwoordigd
»ls dat der kantoorbedienden. Een kame»
'aadschappelijk samengaan dus, los van
alle standsverschillen, in goede verbon*
denheid door de gemeenschappelijke lief»
de voor de schilderkunst. Maar tevens
een duidelijke aanwijzing welk een prach»
tig arbeidsveld er nog braak ligt op het
gebied van het bevorderen van een goede
besteding van de vrije tijd en het steu»
nen van hen, die zich in dit opzicht reeds
onderscheiden, doch aan deskundige hulp
en medewerking in andere vorm zeer
zeker behoefte hebben. Wie nog mocht
twijfelen aan de wenselijkheid van een
instelling als „Vreugde en Arbeid", zal
juist door een kennismaking met „De
Zondagsschilders" over die twijfel kun»
nen worden heen geholpen. Want het is
duidelijk, dat wat zo'n kleine vereniging,
die bovendien maar alleen in Amsterdam
Werkt, tot stand vermag te brengen, veel
omvattender en diepgaander kan wor»
den aangepakt door een het ganse land

bestrijkende en over belangrijke middes
len beschikkende organisatie als „Vreug»
de en Arbeid".
Maar om ons voor heden tot „De Zon»
dagsschilders" te bepalen, de vereniging
tracht haar leden door het houden van"
studie=avonden, excursies en lezingen op
een hoger technisch en cultureel peil te
brengen. Een jaarlijkse tentoonstelling
biedt bovendien gelegenheid om met
werk naar buiten te treden. Wij mochten •
één kijkje nemen op de vijfde tentoon»
stelling, die zo juist in de zalen van de
kunsthandel Aalderink van de 12e tot de
27e dezer plaats vindt. Men mag uiter«
aard aan een expositie van deze aard
niet de maatstaven aanleggen, die gehan»
teerd dienen te worden bij een beoor»
deling van de arbeid van vaklieden.
Eigenlijk valt zij geheel buiten de sfeer
der kunstbeoordeling, waarmede natuur»
lijk niet gezegd wil zijn, dat zij artistieke
hoedanigheden ontbeert. Integendeel,
verschillende van de rand 114 doeken,
die hier tentoongesteld zijn, verrassen
door techniek en kunstzin beide. Hoofd»
zaak is echter, dat de werkende mens in
deze arbeid gelegenheid vindt tot het uit»
drukking geven aan gevoelens en gedach»
ten, die in de dagtaak niet tot hun recht
kunnen komen, maar die toch wel degelijk
deel uitmaken van zijn persoonlijkheid.
Wij denken in dit verband aan den
machinist, die, na een dag van hard wer»
ken op de locomotief, 's avonds het pen»
seel opneemt en zich aan een zelfportret
zet, waarin hij op treffende wijze de
robuste kracht van zijn arbeidsleven tot
uitdrukking brengt. Belangwekkend is
het ook om waar te nemen hoezeer de
aard van het beroep soms de keuze van
het onderwerp beïnvloedt. Zo schildert
de kolensjouwer, de man van het zwart
begruisde geziöht, een bloemen»stilleven,
dat door zijn frisse en blijde kleuren de
aandacht trekt.
Al met al een kleine, maar boeiende ten»
toonstelling, die in de toekomst nog eens
door een grotere en meer veelzijdig opge»

' zette expositie op het gebied van de vrije
tijdbesteding moge worden gevolgd.

(Foto's: „Arbeid")

Door „Vreugde en Arbeid" is op l Mei a.s. een aantal theaters in Neder»
land 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.
Kaarten verkrijgbaar bij de bekende adressen en aan de zaal.

In de navolgende theaters wordt de speciale voorstelling gegeven:
Alkmaar, Victoria Theater, aanvang 7.15 uut n.m.
Amersfoort, City Theater, aanvang 7.30 uur n.m.
Amsterdam, Astoria Theater, aanvang 8 uur n.m.
Arnhem, Corso, aanvang 7 en 9 uur n.m. Toegangsprijs 30 cent.
Beverwijk, Kennemer Theater, aanvang 8 uur n.m. •
Breda, Luxor Theater, aanvang 730 uur n.m.
Culemborg, City Theater, aanvang 7.30 uur n.m.
Enkhuizen, Munt Bioscoop, aanvang 8 uur n.m.
Gorinchem, Roxy Theater, aanvang 7.30 uur n.m.
Heerenveen, Schouwburg, aanvang 8 uur n.m.
'siHertogenbosch, Concertgebouw, aanvang 8 uur n.m
Hilversum, Centraal Theater, aanvang 7.30 uur n.m.
Hoorn, Wilson Theater, aanvang 8 uur n.m.
Kampen, Gehoorzaal Bioscoop, aanvang 8 uur n.m.
Nijmegen, Luxor Theater, aanvang 8 uur n.m.
Tilburg, Chicago Theater, aanvang 8 uur n.m.
Utrecht, Scala Bioscoop, aanvang 7.30 uur n.m
Vlaardingen, Luxor Theater, aanvang 7.30 uur n.m.
Zutphen, Odeon, aanvang 8 uur n.m.



Visser, te Kropswolde; 3. Horstman, te
Schiedam; W. C. v. Dijk, te Hilversum;
J. Rijkoe, L. Goedbloed, te Vlissingen;
W. Kootstra, te Almelo; C. J. de' Korte,
te Tholen; H. Brands, te Boven-Smüde;
mej. E. R. Lanting—Nieman, te Middel-
stum; H. J. de Wilde, te Vaassen; B. Sepp,
te Leeuwarden.

KLASSE A
No. 16
Zwart

KLASSE B
No. 18

Zwart

Slot van. onze eerste wedstrijd

N a net verstrijken van de oplossings-
termijn voor de nummers 15 en 16

van onze eerste wedstrijd, hebben wij on-
middellijk de „balans" opgemaakt. De-
nummers 15 en 16 hebben in klasse B veel
slachtoffers gemaakt. Het was opmerkelijk
dat velen, die tot op dat ogenblik nog alle
oplossingen juist hadden, in no. 15 met
de zet 4—15 begonnen, die onherroepelijk
remise geeft, als zwart op de goede
manier slaat. Er was zelfs zo'n grote één-
stemmigheid, voor wat die zet betreft,
dat men den damredacteur bijna aan het
twijfelen had gebracht.
In het kort gezegd, is de zaak zó: in
nummer 12 kan men op twee manieren
winnen, n.l. met 4—15 als eerste zet, -
maar ook met de enige juiste zetten van
no. 15. Maar in no. 15 zit maar één op-
lossing.
Er was een groot aantal beginnelingen,
die zich prachtig geweerd hebben en wel
tot de overtuiging zullen zijn gekomen,
dat zij door deze 16 vraagstukken heel
wat geleerd hebben. En dus de volgende
wedstrijden met heel wat meer kans kun-
nen aanvangen.

Daar velen de eindstreep hebben be-
reikt, met alle oplossingen juist, heeft het
lot moeten beslissen. In wedstrijden met
een groot aantal oplossers is dit de enige
mogelijkheid. Een doorlopende wedstrijd
volgens het „laddersysteem" zou mee-
brengen, dat geregeld de stand van de
wedstrijd moet worden opgenomen, ook
van degenen, die een grote achterstand
hebben. De ruimte voor de techniek van
het spel zelve — en die wenst men toch.
in de allereerste plaats — zou gaan ont-
breken.
Bovendien is het voor nieuwelingen aan-
trekkelijk, als zij een wedstrijd kunnen
aanvangen zonder een achterstand in
punten, die bij een grote „ladder" vrijwel
niet in te halen is. De dpor ons gevonden
oplossing - - een verdubbeling van het
aantal prijzen per week — vergroot weer
de kans op. een prijs.
Zij, wie het lot ditmaal niet gunstig was,
hebben toch de voldoening met de prijs-
winnaars gelijk te zijn geëindigd, een vol-
doening, die velen - ook bij voorbaat' te
kennen hebben gegeven.

De prijzen zijn toegekend aan:
A. Goedkoop, Vegastraat 33, Amsterdam-
Noord (Tuindorp-Oostzaan).
Mej. Rie Reinen, Ringweg F 300, Amster-
dam-West.
P. Schenk, ged. verpleger, Prov. Zieken-
huis Duin en Bosch, Bakkum (N.H.).
N. v. Oudenaarden Mzn., Brielseheuvel D
69, Rozenburg <Z.H.).
P. J. v. d. Snoek, Wilhelminaweg 5,
Doorn.
J. Miedema, Jelsum 117 (Fr.)
G. Gerritsen, Van Oosthuyselaan 11 a.
Driebergen.
J. J. Boesjes, Jan Steenlaan 6, Apeldoorn.
De prijswinnaars kunnen een keuze doen
uit een boekenlijstje, dat hun zal worden
toegezonden.
Behalve deze tevoren aangekondigde prij-
zen, is er nog een tiental verrassingen in
de vorm van halfjaar-abonnementen op
het maandblad „Het Damspel", beschik-
baar gesteld door het bestuur van de
Nederlandse Dambond. De namen van de
prijswinnaars zullen worden opgegeven
aan de. administratie van dit bonds-
orgaan.
Deze prijzen vielen ten deel aan:
S. Rhijnburger, Simonsstraat 99, Delft.
D. Wisman, Oranjewoud 316a (Fr).
J. Strooband, N.O.-straat 16, Middelburg.
Johs. devKorte, West Vest A 410, St. Maar-
tensdijk.

J. J. Pot, Knijpslaan E 428 a, Kolham
(Gr.).

"H. Duursma, Siepèlveenwijk N.Z. 10,
Nieuw-Weerdinge (Dr.).
Mej. F. Mast, P. v. d. Doesstraat 23 bov.,
Amsterdam-West.
G. Assen, Molenstraat 42, Meppel.
J. v. d. Meer, Laarweg 54, Bennekom.
T. D. M. Pik, Merwedekade 225bis A,
Utrecht.'

Gelijk met de prijswinnaars, dus met zes-
tien volkomen juiste oplossingen, eindig-
den de volgende deelnemers:
P. v. Heerde, F. H. Scheffer, mej. G. v,
Beek, J. H. B. Kesseler, M. Stodel, W.
Leurs Jr., A. W. A. Jansen, H R. v.
Weelde J. A. Koster, D. Slokker, L. Zoet,
J. Schaart, allen te Amsterdam; J. v. d.
Doe, M. Meinster, J. H. Ansems, J. Fok,

G. Bink, Jan H. Bosch Jr., M. v. Vliet,
mej. G. Veenstra, A. M. Pletser, J. P.
la Rivière, K. Meinster, J. Buth, W. J.
Drost, A. W. Deltenre, A. J. Hulsbus, Th.
Hulsbus, G. v. d. Hooft, allen te Rotter-
dam; W. J. v. Wijk, Dirk Moen, P. C. J.
v. Zonneveld Jr., J. Meershoek, M. P. J.
de Vries, H. C. Burghart, W. F. v. d.
Bosch, H. Hofstede, J. Brongers, A. v. d.
Kolk, J. 'M.- A. v. Maanen, E. de Wal,
H. D. Verschoor, Corn. J. Fredericks, A. J.
v. d. Bosch, allen te 's-Gravenhdge, A. C. .
Klabou, Ch. v. d. Boom, H. v. Dijk, allen
te Haarlem; B. Grossoo, W. Vroon, te
Utrecht; A. A. Smal Sr., T. v. d. Weyden,
J. Zodenkamp, C. C. Smal Jr., K. v. Ar-
kel, A. de Bruin, J. A. Kleijn. allen te
Dordrecht; J. Boerkool, te Bergschen-
hoek; D. Habing, te Kantens (Gr.); J. de
Boer, te Meppel; J. C. Wijnmaalen, te
Delft; P. v. Hemert, te Middelburg; G.
Boltjes, L. Bonthuis, W. Hoving, A. H.
Mennes, A. Terpstra, allen te Groningen;
J. Visser, Joh. Gort, te Daarlerveen;
A. Kreuk, te Ouderkerk a. d. Usel; A. v. d.
Heide, te Ternaard; J. Looper, te Zeven-
huizen; K. Bakker, J. Jongejan, te Maas-
sluis; W. v. d. Heyden, te Waddinxveen;
L. Jonkman, te Ommen; J. Tolner L. P.
D. Nachtegeller, te Leiden; H. Nagtzaam,
G. Nagtzaam, A. Hoogerbeets, te Ven,lo;
J. C. de Korte, te St. Maartensdijk; A. Tj.
de Boer, te Bellen; K. Tenne, H. Timmer-
man, te Kolhorn; R. Pots, te Appinge-
dam; A. Koster, Joh. Dunne, J. Kamer-
man, te Deventer; W. Wezel, te Warmer;
J. A. Margaroli, te Maastricht; J. Draijer,
te Wildervank; S. Popkes, te Sappemeer;
A. v. Wijngaarden, te Sliedrecht; M.
Boere, te Moordrecht; S. v. d. Linden, te
Jubbega; G. P. Mooyboer, te Krommenie;
M. Koopman, te Apeldoorn; A. G. J.
Waanders, S. J. Wotte, te Enschede;
R. v. Eek, te Veendam; M. Rot, te Hoog-
kerk; C. Vuik, te Capelle a. d. Usel; H. E.

Wit
Zwart: 6 schijven op 13, 23, 24, 30, 31
en 36.
Wit: 6 schijven op 22, 27, 33, 35, 38 en 47.

No. 17
Zwart

Wit
Zwart: 7 schijven op 7, 8, 12, 17, 19, 20
en 26.
Wit: 7 schijven op 28, 30, 32, 33, 35, 37
en 40.
Wit begint en wint.

No. 19

Zwart

Zwart: 6 schijven op 26, 27, 28, 31, 32
en 35.
Wit: 6 schijven op 39, 41, 42, 45, 47 en 50.
Wit begint en wint.

Wit
Zwart: twee schijven op 15 en 24.
Wit: drie schijven op 25, 34 en 45.
Wit begint en dwingt de winst af.

Oplossingen worden ingewacht tot uiter-
lijk 12 Mei. Adresseren: Redactie week-
blad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.
Op adreszijde duidelijk „Damrubriek" ver-
melden!

PUZZLE-RUBRIEK Puzzle No. 16:

Het zwembassin
Piet de timmerman en Kees de metse»
laar werkten beiden aan een groot nieuw
zwembassin. Het had betonnen wanden
en bodem en was 100 meter lang en
breed en overal 2,50 m. diep. In het
midden was een duiktprentje gebouwd,
dat rondom van zwemtrappen was voor»
zien, tussen dat torentje en het midden
van twee der wanden zouden, tot ver»
maak van de zwemmers, touwen worden
gespannen, waartoe reeds in de wanden

ijzeren haken waren gemetseld (resp. bij
A en B). Het touw, dat reeds aan een
der haken was bevestigd, lag in een
grote tros op de wal, het was nog niet
o'p maat afgesneden en was precies 105
meter lang. Piet en Kees, die samen dit
karweitje zouden opknappen, hadden
juist de laatste hand gelegd aan het
torentje en Kees zou nu met het bootje,
dat ze daarvoor gebruikten, naar de wal
roeien om het touw over te brengen,
maar toen Kees er uit wilde stappen,
sloeg het ding om en verdween, zwaar
geladen als het was met gereedschap,
in de diepte. Kees wist gelukkig bijtijds
op het droge te komen, want zwemmen
kon hij niet. Piet de timmerman kon
echter evenmin zwemmen en zat nu als
een schipbreukeling op het eilandje.
„Gooi het touw op", riep hij Kees toe,

„dan maak ik het hier vast en kan daar»
langs naar de wal komen". Bang voor
een nat pak was hij dus niet. Het was
trouwens de enige mogelijkheid om aan
wal. te komen. Hoe Kees echter ook
probeerde, hij slaagde er niet in het
touw over te gooien, steeds plonsde het
op. grote afstand van Piet in het water.
„Bind het aan een stuk hout en stuur
het zo naar mij toe", riep Piet weer, die,
vanuit zijn isolement, de hopeloze po»
gingen van Kees aanzag. Het onige stuk
hout, dat Kees kon vinden, was een balk
van ongeveer twintig meter lang. Met
veel moeite sleepte hij deze naar het
water. Maar nu bleek helaas, dat hij
metselaar en geen timmerman was. Van
een timmermanssteek had hij nooit ge»
hoord; erger nog, hij kon helemaal geen
knopen leggen. Dat- was nu eenmaal zijn
.zwak! Wat nu? Hulp halen? Dat duurde
minstens twee uur, want het zwembad
lag ver buiten de stad. Op de balk pro»
beren over te varen? Neen, die zou dat
wel niet houden en het was bovendien
veel te riskant. Zo prakkizeerde Kees
verder, onder het gehoon van Piet, die
intussen niets beters wist te doen, dan
hem uit te schelden voor een uilskuiken,
dat niets anders kon dan roeib->otjes
laten omslaan en niet eens een behoor»
lijke knoop wist te leggen. Plotseling
schrok hij op. Natuurlijk! dat was de
methode! Hij greep het touw, en wist
dit nu binnen enkele minuten naar het
torentje en binnen het bereik van Piet
te brengen.
Hoe slaagde Kees hierin?
Op ncvenstaande tekening is het zwem»
bad afgebeeld op één duizendste van de
ware grootte; een meter is hier dus een
millimeter.
Voor de inzenders Van goede oplos»
singen stellen wij wederom enige fraaie
boekprijzen beschikbaar.
Inzendingen worden ingewacht tot uiter»
lijk 8 Mei. Adresseren aan de redactie
van het weekblad „Arbeid", Postbus 100,
Amsterdam. Op de omslag duidelijk ver»
melden: Puzzb nummer 16.

Oplossing Puzzle N o. 13
De oplossing van het verbindingsraadsel,
verschenen in „Arbeid" van 4 April, is
als volgt:
De gevraagde woorden zijn: voorHamer,
eindEloos, kaarTspel, vuurHaard, ge»
neEslijk, zelfMoord, maanDblad, AmerI»
kaan, tuinSlang, steeNkool, voorAvond,
haarDvuur, bandElier, voorRecht, mede»
Dader, voorAIeer, zegeNbede, AvonD»
rood, kansElier, redeRijker, persOneel,
voorKomen.
Het spreekwoord luidt: Het hemd is
nader dan de rok.
Toegekend zijn drie boekprijzen en wel
aan: W. H. Vermeulen, Stationsweg 150,
Alkmaar; J. W. de Vries, Dubbeleregel
19, Heerenveen; A. H. Öomen, Gilden»
weg 27, Maastricht.
De prijswinnaars kunnen een keuze doen
uit een boekenltjstje, dat hun zal worden
toegezonden.

Olympia Schrijf machines N.V. A'dam
Kantoor: Keizersgracht 626. tel. 35660.
Winkel : Kalverstraat 103. tel. 35Ü60.

l l

| •T.r»-.H.,.-M— |
Ambtenaren en vast particulier perso-
neel tot maandinkomen ZONDER BORG.

( Wettelijk tariet. Vlug en discreet. f
Inlicht, en afwikk. mondel ol schrtftel. l

Rotterdam-C.: Maurltsweg 45;
, Amsterdam-C.: Sarphatistraat 36; •

's-Gravcnhase: Kivicrvisclimurkt 4.
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ZATERDAG 26 APRIL

ZONDAG 27 APRIL

Een specialiteitehprogramma onder persoonlijke leiding van Theo
Bouwmeester, met medewerking van een groot orkest. Conferencier:
Paul Ostra. Optreden van: Wilco, acrobaat — Lotte e,n Jörl Kasch-
nar, moderne dansen —• De 4 Kadets, parterre-acrobaten — Walton,
vagefondfietser — 2 Steffans, accordeon-virtuozen — De 4 Kabé's
— Cherry & Brandy, mens of pop — De 4 Kentons, lucht- en par-
terre-acrobaten.

De toegangsprijs bedraagt ƒ0.50 voor leden en huisgenoten en ƒ0.75 voor ongeor-
ganiseerden, alle rechten inbegrepen.
GOUDA
Nieuwe Scb -uw burg, 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.
AMSTERDAM
City-Theater, KI. Gartmanplantsoen, aanvang 9.30 uur.
Kaartverkoop bij: N.V.V. District Amsterdam, Frederiksplein 14; Ambtenaarsbond,
Sarphatistraat 92; Bouwarbeidersbond, De Kempenaerstraat 51; Diamantbewerkers-
bond, Plantage Franselaan 9; Fabrieksarbeidersbond, H. Houttuinen 10; Handels-
en Kantoorbediendenbond, Van Eeghenstraat 98; Bond van Hotelpersoneel en
Sigarenmakersbond, Stadhouderskade 126; Metaalbewerkersbond, 2e J. v. d. Heyden-
straat 101; Meubelmakersbond, Da Costakade 69; Bond van Overheidspersoneel,
Stadhouderskade 126; Trarisportarbeidersbond, Stadhouderskade 139; Typo- en
Lithografenbond, Leliegracht 47; Bond in de Voedingsbedrijven, Sarphatikade 21;
Bond in de Kledingindustrie, Reguliersgracht 80; Alg. Ned. Politie Bond, Kerk-
straat 129; Kantoor „Vreugde en Arbeid", Amstel 224-226, en * avonds aan de zaal.
VLAARDINGEN , ZONDAG 27 APRIL
Harmonie, aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: A. Borsboom, Havenstraat 87; A. Boogaard, Markt 8: G. v. Hou-
welingen, Oosthavenkade 31; Volksgebouw, Schiedamseweg 12; de boden der aan-
eesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.
DEN HAAG MAANDAG 28 APRIL
Gebouw van Kunsten en Wetenschappen, aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: Buffet Volksgebouw, Transportarbeidersbond, Fabrieksarbeiders-
bond, Prinsegracht 73; Metaalarbeidersbond, Prinsegracht 72; Handels- en Kan-
toorbediendenbond „Mercurius", Prinsegracht 33; Toonkunstenaarsbond, J. P. Coen-
straat 22; Transportarbeiders, Af d. Scheveningen, Treilerweg 61; kantoor „Vreugde
«n Arbeid", Dr. Kuyperstraat 10 en 's avonds aan de zaal.
ROTTERDAM DINSDAG 29 APRIL
Gebouw „Odeon", Gouvernestraat, aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop bij: N.V.V. District Rotterdam, 's-Gravendijkwal,95; de secretariaten
oer aangesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.
DELFT WOENSDAG 3o APRIL
Stadsdoelen, aanvang 7.30 uur.'
Kaartverkoop bij: de Bestuursleden van het N.V.V. District Delft; de secretariaten
oer aangesloten organisaties; gebouw „Ons Huis", Oude Delft 201 en 's avonds aan
de zaal.

"Tweede tournee, eveneens onder de persoonlijke leiding van Theo Bouwmeester,
^t een groot variété-programmaj dat het beste van het beste brengt.
J*et medewerking van een groot orkest.
c°nférencier Roland Wagter.
°Ptreden van: S. J. Brion's Company, muzikale salon-acrobaten — Jan Hagoort,
Hollands-Amerikaanse goochelaar — De Rettichini's, acrobatische en komische
flansen — Roland Wagter, carioatuur-tekènaar — Bemy, sensationele evenwichts-

stenaar — Steffans, muzikale comedianten — 3 Plasticus, gladiatoren — Chow-
chinees-allerlei — 4 Wilby's, adagio-acrobatiek.

tournee is als volgt, vastgesteld:
1 Mei Amsterdam, Theater Carré
2 Mei Zaandam, „Ons- Huis"
3 Mei Middenmeer, Hotel Smit
* Mei Enkhuizen, Concertzaal Doelen
5 Mei Leeuwarden, De Harmonie

Mei Sneek, De Harmonie
Mei Groningen, Concerthuis

8 Mei Appingedam, Concertzaal Kraaiman
9 Mei Delfzijl, De Harmonie

10 Mei Hoogezand/Sappemeer, Concertzaal Faber
11 Mei Assen, Het Concerthuis
12 Mei Emmen, Concertzaal Groothuis
13 Mei Meppel, Zaal Ogterop
14 Mei Kampen, Stadsgehoorzaal
15 Mei Apeldoorn. Tivoli
16 Mei Zutphen, Buiten-Societeit
17 Mei Nijmegen, Concertgebouw De Vereniging
18 Mei Den Bosch, Casino
19 Mei Arnhem, Stadsschouwburg
20 Mei Eindhoven, Philips' Ontspanningszaal
21 Mei Tilburg, Stadsschouwburg
22 Mei Breda, Sociëteit Concordia .-
23 Mei Roosendaal, Zaal „De Vlijt"
24 Mei Dordrecht, Kunstmin
25 Mei Rotterdam, Gebouw „Odeon"
26 Mei Leiden, Stadsgehoorzaal
27 Mei Delft, Stadsdoelen
28 Mei Den Haag, Gebouw „Kunsten en Wetenschappen"
29 Mei Schiedam, Passage-Theater
30 Mei Haarlem, Stadsschouwburg.
Al deze voorstellingen vangen aan om 7.30 uur n.m.

FILMVOORSTELLINGEN
Programma: Hoofdfilm „School des Levens" met Kathe von Nagy, Theo Lingen en
Hans Moser.
BOSKOOP ZATERDAG 26 APRIL
Veilinggebouw, aanvang 8 uur njn
Kaarten a ƒ 0.25 voor georganiseerden en ƒ 0.35 voor ongeorganiseerden verkrijgbaar
bij: J. v. d. Heiden, Zuidkade 260; de boden van de vakbondsafdelingen, en des
avonds aan de zaal

TONEELVOORSTELLINGEN
Programma: Een blijspel uit het volksleven „Niet voor de poes!" te spelen door
„De Voortrekkers", medespelenden: Minny Erfmann, Mien v. d. Lugt Melsert, Adri
Dozy, Ko van Sprinkhuyzen, Piet Rienks, Lou van Dommelen, Karel Baars, Henri
Menning.
Spelleidiïïg: Adriaan van Hees.
De toegangsprijs voor onderstaande voorstelling bedraagt ƒ 0.50 voor georganiseerden
en ƒ0.75 voor ongeorganiseerden, alle rechten inbegrepen.
DOETINCHEM ZATERDAG 26 APRIL
Sociëteit, aanvang 7.30 n.m.
Kaartverkoop bij: C. van Slooten, Spinbaan 4 e; de penningmeesters der aangesloten
organisaties en des avonds aan de zaal.

ZONDAGOCHTEND-BIJEENKOMSTEN
ROTTERDAM ZONDAG 27 APRIL
Gebouw „Odeon", Gouvernestraat, aanvang 10.30 uur v.m. Een filmvoorstelling met
de bijzonder mooie film „De School des Levens" Biet 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 aangesloten organisaties en op vertoon van lidmaatscjiapskaart
of bondsboekje 's morgens aan de zaaL

LICHAMELIJKE ONTWIKKELING
ZWEMMEN
AMSTERDAM: Sportfondsenbad

(ledere Dinsdagavond) van 7—8 uur, kinderen tot 14 jaar
Zuiderbad ' en begeleiders.
(ledere Donderdagavond) van 8.15—10 uur, personen boven

14 jaar.

NAAR DE BOLLENVELDEN
„Vreugde en Arbeid" wil u de schitterende "pracht van ons onvol-,
preaen landschap tonen en organiseert daarom dit jaar Voor-het
eerst dag- en halve-dagtochten per auto, tram en fiets naar dit
jaarlijks terugkerende bloemenfestijn.
Het uitgangspunt van al deze tochten is te Amsterdam onze eigen
toekomstige reisafdeling, Leidseplein, tegenover Stadsschouwburg
en te Den Haag „'t Wachtje", Bosbrug, halte Blauwe Tram

Tochten van Amsterdam.
Tocht I. Halve dagtocht per autobus, dagelijks. Prijs ƒ 1-50 per persoon, vertrek
13.30 uur. terug 18 uur.
Tocht II. Dagtocht per autobus, elke Zondag. Prijs ƒ3 per persoon, koffiemaaltijd
inbegrepen, vertrek 10 uur, terug 18 uur.
Tocht III. Dagtocht per tram, elke Zondag. Prijs ƒ2 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, elke Zondag. Prijs ƒ2 per persoon, koffiemaaltijd
inbegrepen, vertrek 9.30 uur, terug 18 uur.
Tocht VI. Fietstocht, elke Zondag. Prijs ƒ0.60 per persoon, 2 consumpties (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 bezat zijn van wisselden-
nen voor boter, wordt aangeraden een klontje boter van huis mede te nemen.

GEVONDEN
tijdens de ochtendbijeenkomst in het City-Theater te Amsterdam op Maandag
14 April j.l. (tweede Paasdag)

v een b r i l
welke terug te bekomen is bij het kantoor van „Vreugde en Arbeid", Amstel 224—
226, Amsterdam.
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Van huis tot huis
Beste Cor,
Vriendelijk bedankt voor je brief, waar-
uit ons weer zo duidelijk blijkt hoe goed
je het met onze Riet meent.
Natuurlijk vinden wij het best dat Rie
zich bij de Bond van Huispersoneel aan-
sluit, ledere werknemer of -neemster be-
hoort georganiseerd te zijn, dat geldt
voor haar dus ook
Jan was er sterk voor. Hij haalde nog
voorbeelden aan van zijn eigen kamera-
den.
Hij was eerst één van de weinigen die
bij hem op het werk georganiseerd waren.
Maar het grappige was altijd, dat, als er
iets niet naar de zin van het personeel
was, als ze het niet eens waren met de
arbeidsvoorwaarden of iets dergelijks,
dan kwamen altijd de mensen, die niets
van een bond wilden weten, naar Jan toe
om te vragen of hij die bezwaren niet
eens bij zijn bond aanhangig kon ma-
ken.
Als Jan er dan iets over zei, dat zij als
niet aangeslotenen toch wel van de bond
wilden profiteren en dat hij dat onbillijk
vond, beloofden ze, dat, als de bond suc-
ces had, aij zich zouden aansluiten.
Was het gewenste resultaat vtk de bond

bereikt, dan deden zij of hun neus bloed-
de, zoals Jan dat noemde — ze waren
hun 'beloften al wéér vergeten, ze von-
den de contributie te hoog en hadden
nog duizend en één andere bezwaren -
tegen organisatie. Dergelijke mensen pa-
rasiteren altijd op een ander
Toen later de zaken wat slechter gingen
en zij bang waren, dat er wel eens slacht-
offers zouden kunnen vallen, zagen zij
plotseling in, dat het noodzakelijk is, lid
van een goede vakbond te.zijn. Het is
voor hen een geluk geweest, dat ze niet
ontslagen mochten worden, ander had-
den ze bij werkloosheid nog niet eens op
uitkering van de bond aanspraak kunnen
maken.
Je begrijpt nu wel hoe wij over aan-
sluiting denken.
Het deed ons genoegen van Rie te horen,
dat zij het zo naar haar zin heeft, niet
alleen in haar betrekking, maar ook bij
jullie. Wij vinden Alie, de vriendin van
Rie, een heel sympathiek meisje, dat pre-
cies bij Rie past. Als jij haar moeder
spreekt,- dan wil^jij haar misschien wel
namens mij bedanken Ik zal haar ook
eens gauw een briefje schrijven. Aan Rie
heb ik gezegd, dat zij eens een bloemetje

mee moet brengen, als zij weer eens een
dagje bij Alie thuis is. Ik vind het een
waar spreekwoord dat zegt: „kleine ge-
schenken onderhouden de vriendschap".
Wat leuk, dat Rie al zo ver met de kriip-
les is gevorderd, dat zij zelf een rokje
kan maken Rie gaat het goed met jou
kopen, vertelde ze. Dan zal het best in
orde komen. Een blouse en rok staat
vooral voor iemand die slank is altijd
aardig. Het is ook wel practisch. Je kan
een rok altijd dragen: als het koud is,
draag je er een warm jumpertje op en
als- het warm is doe je een dunne blouse
aan. Zo ben je altijd gekleed.
Ik heb Rie al verteld, dat er een soort
frotté-zijde in de handel is om jumper-
tjes te breien.
In de zomer is het wel prettig er zo'n
jumpertje bij te hebben.
Voor Hansje en Jopie wil ik er blousjes
van haken. Daar is deze zijde heel ge-
schikt voor.
De grotere jongens hebben me in de
paasvacantie heel wat werk bezorgd. Van
voetballen moeten ze niets hebben. Maar
ze hebben net zo lang gezeurd tot Jan
polsstokken voor ze heeft gemaakt. Eigen-
lijk vond ik het niets prettig, dat hij
dat deed Als kind ben ik eens boven een
sloot blijven hangen, omdat mijn aan-
loop te klein was geweest. Gelukkig was
er aan de andere kant van de sloot een
boer aan 't werk, die me zag hangen en
de stok verder kon trekken, maar de
angst die ik in die weinige ogenblikken
uitstond, zal ik van m'n leven niet meer
vergeten.

Mijn Jongens schijnen In dat opzicht
wat handiger te zijn; ze beweren ten-
minste dat zij altijd over de sloot heen
komen. Je zou het aan hun kleren anders
niet zeggen.
Ze gingen zogenaamd om kievitseieren
te zoeken; ze kwamen echter zonder eie-
ren, maar met kletsnatte broeken en kou-
sen thuis. Dat is nu net iets wat je in
deze tijd zeker niet kan hebben. Ik wist
tenminste niet hoe ik dat vuile goed zon-
der zeep schoon moest krijgen. Het
duurde ontzettend lang vóór de boel droog
was. De kachel brandde niet meer en de
zon was wel eens een keertje zoek.
Jan kan nooit goed hebben als ik op de
jongens mopper, omdat ze hun kleren
zo vuil maken. „Niets erg", zegt hij:
„daar zijn het jongens voor". Hij heeft
gemakkelijk praten, maar ik zit er onder-
tussen mee, omdat ik niet meer wist wat
ik ze moest laten aantrekken. Ze moes-
ten een hele dag thuis blijven, omdat
hun goed niet droog was en ik er niets
voor voelde om hun beste broeken aan
te trekken, want dan waren ze daar toch
ook weer nat mee thuis gekomen. Ze
moeten maar leren, een beetje zuinig op
hun goed te zijn.
Zo heb je altijd wat. Maai in één op-
zicht geeft ik Jan gelijk. Ondanks het
feit dat ze zo ondeugend zijn, is het een
fijn, gezond jongenspaar.
Nu beste Cor, de groeten var allen aan
allen en nog eens bedankt voor alles wat
je voor onze Riet doet, je

Riek.
Harrelaar, 23 April 1941.

We bakken een aardappelkoek

Een van onze lezeressen, mejuffrouw S.
te R., vraagt mij om een recept van een

„aardappelbrood" of een „aardappel'
' cake". Zij is in het bezit van een gas»
oventje, een broodblikje en een spring»
vorm en zou daarom graag zelf nu en
dan iets bakken.
Het komt mij voor, dat er lezeressen zul»
len zijn, die dezelfde wens hebben, om»
dat ook zij over een oventje beschikken.
Het kan óók zijn, dat de een of ander
wel graag iets zou bakken, maar dat de
oven haar ontbreekt, of wel, dat ze tegen
het nogal royale gasverbruik opziet?
Laat ik u dan zeggen, dat in zo'n geval

onze koekenpan ook goede diensten kan
bewijzen en dat we daarin — op een
zacht vuurtje — een lekkere koek kun»
nen bakken, die niet veel brandstof en
niet veel vet vraagt.
Daarom leek het mij het best om de
vraag van mejuffrouw S. niet per brief te
beantwoorden, maar er een algemene be»
spreking aan te verbinden, waarvan al»
Ijcht ook andere lezeressen kunnen profi»
teren. De „aardappelkoek" vormt trou»
wens een onderwerp, cfat in ons aard»
«ppelrijke land steeds ter sprake komt,
wanneer we krap zitten in onze anders
gebruikelijke maalproducten: tarwe»
bloem, roggebloem, griesineel, rijstemeel,
enz. Zo was de oorlogsperiode van 1914»
1918 een tijd, dat bijna ieder gezin de

HiJFf
aardappelcake kende en waardeerde; het
verwondert me alleen, dat ze daarna
weer z- goed als geheel uit de herinne»
ring is verdwenen, want ook in normale
tijden vormt ze een niet dure en toch
smakelijke afwisseling op andere zelf»
bereide -baksels.
Het meest bekende recept in de vorige
oorlog was van Belgische afkomst: de
vrouwen van de geïnterneerde Belgen ge»
bruikten het veel om te voorzien in het
krappe broodrantsoen. Het is een uiterst
eenvoudig recept, geheel zonder maten
en gewichten; een willekeurige hoeveel»
heid koude gekookte aardappelen wordt
er voor fijn gemaakt (goed fijn!) en dan
door elkaar gekneed met zoveel tarwe»
bloem (ook wel tarwemeel, havermout,
griesmeel of gemalen rijst) totdat een
stevig samenhangend deeg is gevormd,
vast genoeg om er een broodje van te
fatsoeneren; bij heel' droge, kruimige
aardappelen is ook wel eens een ietsje
melk nodig. Dat „brood" werd, volgens
de Belgische methode, op een plankje of
op een schoon stuk aanrecht gelegd, en
in dikke plakken gesneden, die vervol»
gens met wat vet of wat boter in de koe»
kenpan aan weerskanten werden gebak»
ken op een zacht vuur, zodat het rauwe
meel voldoende tijd had om gaar te wor»
den, zonder dat de koeken kans kregen
om te branden.
Datzelfde recept is pok voor deze tijd
bruikbaar. Wie een broodblikje en een
oventje heeft, kan het aardappelbroodje
in zijn geheel daarin bakken (ongeveer
l uur op een zacht vuur); wie geen oven
bezit, kan in de koekenpan wat vet of
wat margarine, heet maken, daarin het
deeg als als een vingerdikke laag neer»
leggen en het dan — met een deksel er
op — op een zacht vuur laten gaar wor»
den, eerst ongeveer 20 minuten aan de
éne en dan nog dezelfde tijd aan de
andere kant. Het omkeren gaat gemak»
kelijk met behulp van een deksel: we
laten de koek uit de pan op het deksel
glijden met de bruine kant naar beneden;
we smelten dan weer wat vet of boter in
de koekenpan, zetten de vette pan als een
deksel over de koek heen en keren dan
alles om, zodat de ongebakken kant een
beurt kan krijgen. Op deze wijze, niet in
plakjes gesneden maar als geheel gebak»
ken, heeft het gebak veel minder vet
nodig.
Voor het middagmaal kunnen we de
aardappelkoek warm opdienen bij de

groente (een sla smaakt er uitstekend
bij!) Jus hebben we er niet bij nodig;
het vet, dat voor het bakken werd ge»
bruikt, betekent dus geen extra»aanslag
op ons vetrantsoen, maar stelt integen»
deel een zuinige manier voor om ons
middagmaal aan vet te helpen.
Echter ook koud kan de koek dienst
doen; we kunnen er dan gemakkelijk
punten van snijden, die we afzonderlijk
eten ter aanvulling van het broodrant»
soen of die we gebruiken om er een snee
brood mee te beleggen, wat ook heel
smakelijk is.
't Grappige is, dat de aardappel door
zijn neutrale smaak zich even goed leent
voor een hartig als voor een zoet hapje.
In het eerste geval' kneedt u door het
deeg wat zout en u voegt er misschien
een geraspt uitje of wat fijngesneden
peterselie bij (ook wel geraspte kaas); in
het tweede geval bestrooit u zo'n koude
punt met wat suiker of u besmeert ze
met wat stroop of wat jam.
Het enige bezwaar van deze aardappel»
koek is, dat er voor het d«eg bloem», ha»
vermout» of griesmeelbonnen nodig zijn,
(op l pond gekookte aardappelen moeten
we b.v. rekenen op ongeveer J ons — 5
afgestreken eetlepels — bloem).
Het toegevoegde meel zorgt voor de
nodige samenhang van het deeg en voor»
komt, dat de koek in de oven of in de
koekenpan uit elkaar valt. Hetzelfde doel
wordt bereikt door toevoeging van
eieren (op l ponc^ aardappelen l ei);
ieder moet nu voor zichzelf maar uitma»
ken, wat in haar geval beter uitkomt!
Een ander recept voor aardappelkoek,
dat uit de vorige oorlog dateert en dat
toen graag gebruikt werd, is het vol»
gende:
Aardappelcake
500 g (l pond) gekookte aardappelen, l
ei, 2 afgestreken eetlepels suiker, l pakje
svanillesuiker of wat geraspte citroenschil.
Maak de aardappelen (liefst terwijl ze
nog warm zijn) goed fijn. Roer de eier»
dooier met de suiker en l eetlepel melk
mooi schüimig en vermeng er de aard»
appelen mee, flink lang roerende, want
daardoor wordt het deeg soepel. Voeg er
het stijfgeklopte eiwit bij, met de vanille»
suiker of de citroenschil en breng het
deeg over in een met wat boter inge»
smeerde vorm (een biscuitblikje of een
blikje van appelstroop is heel goed bruik»
baar!). Bak de cake in een matig warme
oven gaar (ongeveer l uur).
Ook deze cake kan bij gebrek aan een
oventje wel op een zacht vuur in de
koekenpan gebakken worden (20 minu»
ten aan iedere kant); het is wel goed om
in dit geval op de gasvlam een asbest»
plaatje te leggen, dat de warmte gelijk»
matiger over de bodem van de pan ver»
spreidt.
En nu volgt nog een aardig recept, dat
mevrouw .1. K.—V. te S. mij toezond en
dat niet op aardappelen betrekking heeft.

Het kan in deze tijd van sinaasappel»
schaarste prachtig dienst doen om ons de
illusie te geven, dat we sinaasappelen
eten, terwijl het aardig uitgedachte meng»
sel in vitamine Ogehalte niet veel bij de
genoemde vruchten zal achters tnnn.
Het recept luidt:
Sap van 2 citroenen, 2 eetlepels suiker, 2
bekers water (warm of koud), l geraspte
winterwortel (middelmatig groot)
Roer alles even flink door elkaar en u
hebt een portie „vruchtenmoes" voor
3 a 4 personen, belangrijk goedkoper dan
de anders benodigde 3 a 4 sinaasappelen.

HELPT ELKAAR

Uitgehaalde wol
Een lezeres uit Amersfoort schrijft ons:
Ik heb schitterende resultaten bereikt
met uitgehaalde wol. Ik heb ze dubbel,
d.w.z. met dubbele draad gebreid. Zo
kreeg ik een buitengewoon mooi en zeer
sterk kledingstuk.
W ij geven deze raad yiunnc door aan
onze lezeressen. Wij voegen er nog aan
toe, dat deze manier vnn oude wol ver»
werken ons bijzonder geschikt l i jk t voor
het breien van jongensbroekjes.

Roestvlekken in matting
De lezeres uit Gormcliem, die vraagt,
hoe -A} roestvlekken uit naturel«kleurige
matting kan krijgen, moet de plekjes
eerst met wat water vochtig maken en
er daarna een pa— stukjes* citroenzuur
opleggen. Dit enige tijd laten inwerken
en daarna schoonboenen met lauw zeep*
sop.

Geen gladde zeilen
Een lezeres uit Schoorl, vraagt ons hoe
zij haar zeil (linoleum) glimmend kan
houden zonder dit te wrijven. Zij heeft
een kindje van anderhalf jaar. dat reeds
enige malen op het pas gewreven zeil
viel en zich bezeerde.
Onze lezeres bedoelt waarschijnlijk hoe
zij het zeil kan doen glimmen zonder
dat het glad wordt.
Er zijn preparaten in de handel, waar
men het zeil, na het te hebben gedweild,
mee inwrijft. Het zeil moet dan onge»
veer l kwartier drogen. Daarna kan men
er weer gewoon 'ver lopen.
Het zeil glimt dan prachtig, maar wordt
niet glad.



Riek.

Onze kinderen
en de sport

A ls we onze eigen kindertijd met die
van de tegenwoordige jeugd verge»

,'Jken, kunnen we constateren, dat we —
'nzonderheid op het terrein van de
P-Tt — een stuk verder" zijn dan een
eertig, vijftig jaar geleden.
,°en behoorde het tot de uitzonde»

[""gen, als men aan sport deed en dan
deze sport nog maar hoofdzake»

uit gymnastiek en voetballen.
bal, honkbal, tennis en andere

Porten werden alleen door de beter
^situeerden beoefend. Ook aan zwem»
"'n werd veel minder aandacht besteed
'1 een eigenaardig verschijnsel was wel,
a' er pnder de schippers maar heel

*einigen waren, die deze edele sport,
fl'e voor hc toch wel noodzakelijk was,

erstonden. Ook nu zijn er nog tal van
chippers, die de zwemkunst niet ver»

st»an. Met de jeugd is het beter ge»
. e'd. Er is tegenwoordig bijna geen
j°ngen of meisje meer of ze zwemmen.
6 de grote steden leren zij het dikwijls
n schoolverband. De hele klas gaat dan
^ernmen. Het spreekt dan haast van»
e'f, dat de ene leerling niet voor de

'ftdere wil onderdoen en dat zo'n hele
*'as in een minimum van tijd de zwem»
*ünst machtig is.
.^emmen is niet alleen nodig om
'mand voor een verdrinkingsdood te
ehóéden; Zwemmen is, evenals sport in

het algemeen, goed voor het lichaam én
voor de geest Ouders die nerveuze
kinderen hebben, wordt door hun ge»
neesheer meestal aangeraden hun l n»
deren te laten zwemmen. Zwemmen is
echter ook voor volwassenen gezond.
Een ding wordt bij het gaan beoefenen
van sport zo dikwijls uit het oog ver»
lören: het medisch advies.
Vele .voetbalverenigingen stellen als
voorwaarde tot het lidmaatschap, dat
men eerst goedgekeurd moet zijn om lid
te kunnen worden.
Ook voor andere takken van sport
moest dit een vereiste zijn. Vooral wan»
neer oudere mensen aan sport gaan
doen, is een medisch onderzoek vooraf
noodzakelijk.

Sport staalt de spieren, mits rhen met
dit „stalen" tijdig begint. Het kan ook
gebeuren, dat men te oud is om met een
nieuwe, veel van het lichaam vergende
sport te beginnen. In zo'n geval moet
men het advies van den geneesheer vol»
gen en de sport aan jongeren overlaten.
Sport, op de juiste manier beoefend,
kweekt gezonde sterke mensen. Ook hier
geldt: jong gewend, oud gedaan. Laat
uw kinderen op jeugdige leeftijd aan
regelmatige sportbeoefening wennen. Als
„veteranen" zullen ze daar nóg plezier
van hebben.

VOOR DE JEUGD

"AKKERTJES" zijn in staat
de hevige pijnen door deze
rheumatische aandoeningen
verwekt, snel te verdrijven.

Waarom zoudtGe U dus laten
kwellen door die nare pijnen
dat is werkelijk niet noodig-
Neem nu toch'n AKKERTJE.

"AKKERTJES" zijn ongeëvenaard bij hoofdpijn en migraine,
kiespijn, vrouwenpijnen, maar ook bij kou, koorts, griep.
Vlugge en zekere werking, volkomen onschadelijkheid, dat
is 't geheim der "AKKERTJES". Let op 't AKKER-MERK,
want dat is Uw garantie voor deugdelijkheid en zuiverheid.

Neemn AKKEBTJE
ÖE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN De Nederlandsehè Pijnstiller

en de voetbal • Een grappige tekenfilm

en tekst: N. J. P. Smith

Beeld: Jan Lutz

wordt

u een voorzet en dan..

Kampeerverbod geldt niet voor de Natunrvriendenhuizen
Om misverstand te voorkomen wordt medegedeeld, dat onder kamperen vaak wordt
verstaan het verblijf in onze Nafruurvriendenhuizen. Dit verblijf echter valt niet
onder het kampeerverbod. Alhoewel er niet op' de terreinen van onze huizen met
tenten gekampeerd mag worden, zijn de slaapvertrekken vrij van dit verbod.
Voor inlichtingen omtrent de beschikbare tehuizen, alsmede de billijke tarieven,
wende men zich tot het Centr. Bur., Amstel 224—226, Amsterdam. C., tel. 35227.

Eerst de man en dan de bal ....l

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

Verkrijgbaar bij den bond-
fide rijwielhandel.

Let op het merk ROTODYN.

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



Babbeltje
van Oom Niek

Beste neven en 'meuten,
Ik heb ditmaal waarschijnlijk heel wat
ruimte voor mijn directe corresponden-
tie nodig, zodat het mij wel gewenst
lijkt, maai dadelijk van wal te steken
met mijn nieuwe raadsels.
Misschien is het jullie ook wel eens op-
gevallen, dat op toto's — van voetbal-
wedstrijden vooral — maar ook bij
andere wedstrijden komt dir voor., de bal
op een heel andere plek. laat ik zeg-
gen „uithangt' dan je verwacht. Dan
Bie je de spelers omhoog kijken, terwijl
de bal ergens in de laagte ligt; ze kijken
naar rechts en de bal is links. Dat heeft
mij nu op het idee gebracht, eens
EEN BIJZONDERE RAADWEDSTRIJD
uii te schrijven. Ik heb hier een foto
laten afdrukken, waarop de bal. , hele-
maal is weggewerkt. Nu moet je goed
begri.inen. dat op de oorspronkelijke foto

weten wel, dat van die boeken met die
schrijvers, die verkeerd op m'n uitleen-
lijstje stonden, welk lijstje jullie toen
weer voor me in orde hebt gemaakt —
ik zei dan, dat Nelly dat raadsel had op-
gelost. Het arme kind had toen geen
postzegel in huis om de brief te posten.
Dat was niet zo erg. maar — en dat ge-
beurt zo vaak met dingen, die je niet
dadelijk doet — later vergat ze de hele
brief. Óók al niet erg in dit geval —
d-? piïjswinners- werden tóch bekend, al
had Nelly de kans niet gehad, er bij te
horen.
Nelly vond het raadsel zó leuk, dat ze
zelf .een dergelijk maakte. Nu zijn er
evenwel geen schrijvers maar... hele ste-
den door elkaar geraakt. Elke stad heeft
wel iets, waardoor ze bekend is. Een paar
voorbeelden: Weesp door z'n moppen
(Weesper moppen), Deventer door z'n
koek. Kampen door zijn uien en ik heb
me wel eens laten vertellen, dat Haarlem
door z'n muggen bekend was. Nu had
Nelly een heel lijstje voor schoolgebruik
saamgesteld: netjes de plaatsnaam links
en het artikel waardoor de stad bekend
was, rechts op het lijstje. Door de een
of ander oorzaak — laten we maar den-
ken, dat haar zusje Riekje of Jopie haar
eens .plagen' wilde stond het hele
lijstje door elkaar. Het zag er zó uit:

7 8 9 - 10' 11 12 13 14 15 16

4 5 6 7 8

die oal er wei was en ik kan je er bij-
vertellen, dat-ie precies in één van de
vele 'hokjes, die ik op de foto liet aan-
brengen, past.
Hierboven staat het plaatje van de voet-
balwedstrijd-zonder-bal.
Nu is mijn vraag: in welk hokje is de
bal?
Voor jongens en meisjes, die al eens aan
schaken hebben gedaan, is het heel ge-
makkelijk, een bepaald hokje aan te
geven. Voor de anderen is dat misschien
een beetje moeilijk. Als je het erg lastig
vindt, mag je de foto uitknippen en een
kruisje zetten in het hokje, dat je be-
doelt. Maar ik kan me voorstellen, dat
vader of moeder, die óók „Arbeid" lezen,
het niet leuk zullen vinden, als je er de
schaar in zet._ Daarom wil ik de aiet-
schakers hier even leren, .hoe we nu een
bepaald hokje aangeven
Zoals je ziet, staat er naast de foto A,
B, C, D enz. Er boven en er onder staat
l, 2, 3, 4 enz.
Elk hokje op de foto kunnen we nu pre-
cies aangeven, als we een letter én een
cijfer noemen. Het hokje helemaal links
bovenaan heet bijvoorbeeld A 1; het
hokje rechts onderaan heet L 16. Het
hokje boven L 16 heet K 16, enzovoorts.
Je bepaalt eerst, in welk hokje je de bal
vermoedt. .Op die plaats houd je even
je vinger. Dan kijk je welke letter er
rechts of links naast dat hok staat. Ver-
volgens kijk je naar het cijfer, dat boven
of beneden je aangewezen hokje staat en
daarna schrijf je letter én cijfer op.
Je mag maar één keer raden.
Jongens en meisjes, die de foto-zonder-
bal mogen uitknippen, kunnen me die
sturen, • maar denk er dan vooral aan,
dat je naam, adres, leeftijd, j. of m. ook
op de foto vermeldt en niet alleen op de
envelop.
Ik ben benieuwd of i k . . . één goede op-
lossing krijg!
Aan de raadwedstrijd kunnen ook heel
kleine, neven en nichten meedoen. De
grotere broers of zusters zorgen er "dan
wel voor, dat mij wordt duidelijk ge-
maakt, welk hokje de kleine .aanwees.
Nu zou ik voor deze week met die raad-
wedstrijd hebben volstaan, als een nieuwe
nicht, Nelly van Lingen, uit Gouda, me
niet een heel lange en prettige brief had
geschreven. Nelly had het raadsel van
enige weken geleden opgelost — jullie
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P l a a t s n a a m :
Apeldoorn
Aalsmeer
Amersfoort
Alkmaar
Arnhem
Amerongen
Austerlitz
Bqskoop
Barneveld
Delft
Gouda
Utrecht
Valkenburg
Waalwijk

B e k e n d door :
Kaarsen en pijpen
Piramide
Grotten
Aardewerk
Dom
Schoenfabrieken
Kaas
Kei
Bloemen
Echoput
Kippen
Planten
Bedriegertjes
Tabaksplanten

Zie zo, dat is een pracht werkje om
Nelly en Oom Niek te helpen, die zaak
eens recht te zetten. Bij het voetbal-
raadsel moet je raden — hier moet je
weten.
Doe je best en win een boek. Het is als
van ouds: één goede oplossing één kans
— twee raadsel goed, 'twee kansen Ron-
nie zal wel grijpen!
Inzendingen zo spoedig mogelijk, doch
vóór 8 Mei aan Oom N,iek, p/a Redactie
„Arbeid", postbus 100, Amsterdam C.

Oplossingen en prijswinnaars
De oplossing van het invulraadsel in
„Arbeid" van 4 April moest er zó uitzien:

R
DOM

M E T E N
K A R T O E M

A M S T E R D A M
D E E R N I S
B A D E N
A A P
M

De gevraagde plaatsnamen waren: 1.
Oldenzaal, 2.. Medemblik, 3. Naaldwijk,
4. Abcoude, 5. Enkhuizen.

Voor de eerste goede oplossing trok Ron-
nié' de brieven van 1. Piet de Ruiter, j.,
14 jaar,- Jacob van Lennepstraat 4, En-
schede en 2. Betsie den Burger, m., Krim-
pen a.d. Lek, Noord 48.
Voor de plaatsnamen waren de gelukki-
gen:
1.' Bronno Niezen, j., 10 jaar, Havenstr.
8e Delfzijl; 2. Kees Reneman, j., 10 jaar,
N. Amstellaan 68hs, Amsterdam-Z.

Jullie merken wel, dat Oom Niek weer in
een royale bui is geweest. Voor elk raad-
sel twee boeken beschikbaar... het lijkt
wel of het niet op kan! Doe je best —
misschien haalt Ronnie ditmaal jouw
briefje uit de oplossingenberg, ofschoon ik
bang ben, dat ik maar een heel klein
aantal goede inzendingen van het eerste
raadsel ontvang. Als dat zo is, dan ma-
ken de goede inzenders (sters) een reuze
kans!'
Nu gaan we toch als de maan aan de

Beantwoording der briefjes
Loes Jansen, Rotterdam, wordt bedankt
voor haar tekening van Ronnie. Je zou
het misschien niet geloven, maar... hij is
nóg was dikker. Anders leek je tekening
wel een beetje, al heeft Ronnie dan. ook
geen krulletjes maar een kortgeknipte bol
— gemillimeterd.' Tante Cor vindt het
niet aardig, als Ronnie zo glad van den
kapper vandaan komt en... Oom Niek
mag hem er niet eens brengen. Ik zeg al-
tijd:, helemaal kaal. Het-is zo leuk en...
zo fris een kortgeknipt hoofd voor zo'n
kiemen jongen.
Wim M eender ink, Haarlem. Nog gefelici-'
teerd met je verjaardag, Wim. Je had een
fijn rapport — ik wou dat een van mijn
zoons pok zo'n mooie lijst had. Oom Niek
troost zich maar met de gedachte, dat
neven en nichten, die niet zulk een prach-
tig Paasrapport hadden, hem de cijfers
niet opgaven. Ronnie is twee jaar. Dat
heb ik al eens geschreven. Het taalraad-
se) zal ik in gedachten houden.
Coba' Wijnzema té Rotterdam heeft ook
al zo'n prachtig rapport. Wat een leuke
naam hebben jullie Rietje gegeven. „Mol"
zal vroeger wel zo'n klein dik tonnetje
zijn geweest. Of is ze dat nog?
Van Chris van der V'elden te Goudswaard
kreeg ik een prettige babbelbrief. Ja, die
Chris doet er ook al zijn lijst bij. Prettig
is het. als je met je cijfers, zo voor de dag
kan komen en als je er mee kan geuren.
Niet bang zijn, Chris. Als je een raadsel
hebt opgelost moet je insturen. Er zijn er
veel meer, die fouten maken en... die
denken vaak nog. dat ze alles goed heb-
ben.
Truus 'Sm.it, Den Haag. Oom Niek dacht
helemaal niet, dat je saai schreef. Weet
je wat altijd zo vreemd is? Als kinderen
gaan schrijven — en dat doen grote men-
sen ook vaak — dan zijn ze ineens erg
deftig. Schrijven is eigenlijk langzaam
vertellen: ' je gedachten aan het papier
toevertrouwen... niet anders doen dan ge-
woon, 'zodra je een pen of een potlood in
de handen neemt. Ik vind het ook naar,
dat je moeder ziek is. Wens ze beterschap
van me. Je zou me elke dag mogen schrij-
ven, maar dat zou wel een beetje duur
uitkomen, met de postzegels.
Hendrika Bos, Nieuw Weerdingé. Met vier
ballen tegelijk ballen? Dat is haast acro-
batenwerk. Oom Niek heeft eens gezien,
dat in een circus een sieneer met wel tien
of twintig bordjes stond.' te kaatsenballen.
Het draaide den toeschouwers voor de
ogen. Probeer het maar niet met borden
— je zou je moeder horen, als je dat
waagde!

Jantien Everts, Buinen (Dr.) Ik heb
grote en kleine, jonge en oude neven 'an

nichten. Alleen voor de correspondeiatie-
en ruilrubriek heb ik een leeftijdsgrens
gesteld.
Jennié de Gelder, IJmuiden Oost. Je
raadsel was al te gemakkelijk. Maak er
eens een, dat een beetje moeilijker is.
Piet de Heer, Amsterdam. Bedankt voor
je raadsels. Die komen me nog wel eensi
van pas. Als je in de correspondentieru-'
briek wilt, moet je je leeftijd opgeven.
Mettje Menger, Warns, schrijf alleen als
het waait. Een knus schooltje hebben jul»
lié daar. Maar 27 kinderen voor de hele
school. In de grote steden zitten er meei',
in een klas. Wat zullen ze bij jullie ta«
Warns bollebozen worden! De grote zoons
van Oom Niek en zijn grote dochter heb-
ben in Juli pas de overgang. Nu weet jöj
meteen, dat ik óók nog kinderen op school
heb.
Aart van Driel, Zeist. Kom er maar bij.
Oom Niek is niet gauw ontevreden, maal!

. . . . geen puf - - daar moet je niet mee j
aankomen.
Greta en Hennie Visser te Amsterdam.-]
zijn tweelingen. Daarom zijn ze dubbel |
welkom". Je zus Jo is te oud om in del
correspondentierubriek te staan. Zeggen j
jullie haar dat? Het spijt me wel, maar
ook Klaasje Leertouwer te Meppel en]
Joke Blauw te Drachten zijn al te oud j
om in een k i n d e r-correspondentieru- j
briek te staan.
Aan allemaal, jong én oud, de groeten van

OOM NIEK.
p.a. Redactie Arbeid, postbus 100,

Amsterdam-C. .

Corresponderen en ruilen
Leni Bonk, Weimansweg 100. Rotterdam, l
wil Bussiiik Deventer-koekplaatjes ruilen
tegen Paula-bons (Paul C. Kaiser).
Klaas J Betten, Nijehorne 66B (Fr.), wttj
postzegels ruilen.
Hutje de Jong, 14 jaar, Buitenweg 20,
Nijehorne wenst te corresponderen met
meisje van 14 of 15 jaar.
Jacob Cojflard, 12 jaar, Beukenlaan 19>I
Zaandam wil corresponderen met jongen!
van dezelfde leeftijd, die goed tekenen j
kan.
Annie van Osnabrugge, Broekweg 152,
Vlaardingen, 15 jaar zou graag met een
meisje van haar leeftijd willen correspon-
deren.
Willy de Bakker, Dirk Hoogeraadstraatl
119, Scheveningen, j., 13 jaar, wil corre-l
sponderen met een jongen van 14 a ll|
jaar. Willy is mulo-leerling.
Jongens eri meisjes kunnen nu re
streeks aan de bovengenoemde adre
schrijven.
Sommige inzendertjes hebben geen leef-
tijd opgegeven. Ditmaal heb ik ze toeft j
geplaatst. In het vervolg gebeurt dat niet
meer. Naam. leeftijd, j. of m. m o e t e n
worden vermeld.
Wie in deze rubriek wil opgenomen wor-
den, moet schrijven aan Oom Niek, Post-
bus 100. Amsterdam-C-

K N U T S E L R U B R l E K WE, bouwen een vogelhui*
Wie heeft er nooit eens naar een vogel-
nestje gekeken. Wat was het toch leuk^
als er eitjes in lagen, • als na een tijdje
die eitjes uitgebroed waren en de ouders
af en aan vlogen, om de hongerige bek-
ken vol te stoppen met lekkere wormen
en vette vliegjes.
Daarom gaan wij een vogelhuis maken,
sodat wij, als het bewoond raakt, alles
van zeer nabij kunnen gadeslaan, natuur-

lijk zonder de vogel-familie te storen.
Het geheel is te maken van triplex, of \
desnoods van dun kistenhout. Op fig. I Zj9
je het zij-aanzicht zonder het ingebracnt.
te zijplankje. Je ziet dus duidelijk, dat er
een zitstokje doorloopt tot aan de achter'
wand. Fig. II geeft het voor-acMzicht. D$
middellijn van de uitgezaagde cirkels W'
draagt ongeveer 9 cm.
Verder is de tekening duidelijk genoeg. De

breedte van elk plankje is dus 45 cm. en
de andere maten vind je op fig. I aan-
gegeven.
Aan de achterkant sla je een paar
men, zodat je het vogelhuis aan de

op kan hangen. Wan-
neer je een tuin hebt,
kun je het ook leuk fff
een kleine paal zetten-
We kunnen het huistf
nog een aardig kleur'
tje geven, dan zs het
ook beter tegen slechte
weersomstandigheden
bestand.
Nu maar aan 'de sutö
en succes met je vogel'
vriendjes.
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