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.... en dat het Kerstfeest „licht" moge brengen.
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LIJN

Waf zijt gij klein Holland
Met al uw velden en vlakke wegen.
Met u\v rampzalige aardappellanden.
En uw vreeslijk droefgeestigen regen,
En uw lage goedaardige stranden . ..
Maar groot toch is de zee Holland.
Waaraan gij langzaam zijt verschenen.
Waaruit ge als een-schelp zijt eeboren,
Die zingt door uw heele land henen,
Dat elk in zijn ziel haar kan hooren!

ns leven speelt zich af tussen voortdurend wijkende hori*
zonten. Het heden ligt tussen gisteren en morgen. Wat van*
daag nog „morgen" heet is over twee dagen reeds „gisteren".
En dit moeten wij wel bedenken, wanneer wij spreken

zowel over toekomst als over verleden. De tijd gaat snel en wij
•worden er als het ware doorgesleept met een vaart, die ons dikwijls
niet in staat stelt de gebeurtenissen bij te houden.
Toch heeft ook het heden zijn eigen karakter. Vooral wanneer wij
de begrippen „gisteren" en „morgen" wat ruimer zien en ons dus
niet strikt aan de dag houden, krijgt het begrip „heden" een grotere
betekenis. In die ruime zin zien wij Kerstmis 1941, een datum, die
de aanduiding is van een tijdsgewricht. Naar waarheid een grens
tussen twee werelden, maar voor het ogenblik nog een s'oort
Niemandsland tussen twee we=
reldbeschouwingen, die in ver*,
schillende vormen en met ver=
schillende wapenen om hun
bestaansrecht strijden.
Wat de toekomst brengen zal,
weten wij niet. Wij kunnen niet
voorspellen koe de wereld er uit
zal zien of wanneer de strijd uit*
gestreden zal zijn. Maar een
ander ding is, dat wij moeten
weten wat wij twillen. Wij moe*
ten een doel voor ogen hebben
en ter bereiking van dat doel
moeten wij onze kracht inzetten.
Dit doel, waarvan wij niet weten
of wij het bereiken zullen, noe=
men wij ons ideaal en iedereen
•weet hoe moeilijk het is een
ideaal tot werkelijkheid te maken
en . . . . hoe verleidelijk het vaak
is om halverwege reeds genoe*
gen te nemen met hetgeen be=
reikt is om het dan verder maar
te laten voorkomen, alsof inder*
daad het ideaal reeds een feit is
geworden.
Dit laatste is het, dat zo vaak
aan de opmars van het arbei*
dende volk naar recht en recht*
vaardigheid in de weg heeft
gestaan. Al te gemakkelijk spie*
gelden wij ons zelf voor, dat het
toch wel heel belangrijk was,
wat wij reeds bereikt hadden.
En even gemakkelijk vergaten
•wij, dat iedere stilstand op de
weg naar verbetering van de
samenleving achteruitgang is.
Waarom noemen wij nu juist
Kerstmis 1941 als een merkwaar*
d ;«e d "Mini. Dat doen wij, omdat
wij ' on? op het ogenblik in het
midden van de strijd bevinden.
War achter ons ligt, was het
begin, wat voor ons ligt behelst
de af loon Maar dit ogenblik
van de overgang 1941 on 1942
heeft iets van de windstilte, die in hét midden van een cycloön
heerst. Alles draai t om ons heen en wij zelf blijven inleen betrek*
kelijke rust Do-.*h dat neemt niet weg, dat ook xwij door de snel*
heid der gebeurtenissen om ons heen worden meegesleept, --mee*
gesleept ondanks ons zelf en naar een bestemming, die ons nog
onbekend is. Wij zijn even op een dood punt gekomen, maar het
vliegwiel van de tijd zal ons verder meenemen.
Een ding is daarbij zeker. De toekomst zal zijn eigen doeleinden, zijn
eigen opvattingen, zijn eigen middelen en zijn eigen wapenen hebben.
Zo is het met ieder tijdperk en wij kunnen niet uit een verleden tijd
de wapens en de opvattingen meebrengen om die te gebruiken in
een nieuw tijdperk. Daarom houden wij niet hardnekkig vast af n
het oude, d.w.z., niet aan de oude middelen, niet aan de oude
bijkomstigheden, maar wij wensen slechts vast te houden aan dat
ideaal, dat ons reeds vroeger bezielde en dat thans groter waarde
bezit dan ooit, het ideaal van recht en rechtvaardigheid, dat voor de
arbeidersbevolking belichaamd is in hun streven naar een socialisti*
sche samenleving. Het is deze strijd, die voor en na doorgaatr Met
andere middelen, langs andere .wegen, maar het eindpunt, ons baken
ien ons doel blijven hetzelfde.

,111̂ ^

Doch wat zijt gij klein Holland
Met uw simpele wilgenboomen,
Met al uw kleine kabblende plassen,
En die paar platte gemaklijke stroomen,
En uw bloemen en tamme gewassen . ..
Maar groot toch is uw hemel Holland
Met zijn matelooze kleuren.
Met al zijn oneindige kleuren,
En die verandrende wolkengevaarten,
Waarmee groote dingen gebeuren!

Doch wat zijt gij klein Holland
Met al uw verlegen zwijgende menschen,
En al Uw langzame stille levens,
En al uw vele denkbeeldige grenzen,
En o! met nergens ooit iets verhevens ...
Maar groot toch is uw volk Holland,
Verwant aan uw heerlijk verleden,
Dat tusschen uw heemïe' en zeeën bleef groeien,
'•n tusschen die wisslende eeuwigheden
Zich bereidt om opnieuw te gaan bloeien!'

(Uit: „Verzamelde gedichten";
van C. S. Adama van Scheltemn)

De wapens van de oude strijd der arbeidersbeweging pasten, zoa's

vanzelf spreekt en zoals men zal begrijpen na lezing van het boven'
staande geheel bij het tijdperk, waarin die strijd werd gevoerd. D^
tijdperk was het vrije kapitalistische. Daarin hadden wij te doen rrtf'
vrije ondernemers, die hun persoonlijkheid en hun bezit kgnde"
gebruiken, zoals zij dat zelf goeddachten. Een wereld, die doo'
individualisme werd gekenmerkt en waarin dus ook de arbeider5'
d.w.z , het overgrote gedeelte van de bevolking, dat in loondiens'
werkt en leeft, door een geest van individualisme was doortrokken'
Wij beweren zelfs, dat de "arbeidersorganisaties, zowel de politiek6

als de economische groeperingen, uitingen waren van dat indivl'
dualisme. Dit zal velen vreemd in de oren klinken, want altijd werd
toch gezegd, dat de enkeling niets vermocht, doch dat de collectiV

teit invloed kon doen uitoefenen'
Zeker, maar iedere groep wil
dan ook weer een individuali_s

tisch element, binnen het
Wij kregen massale samenvtq

, gingen van gelijkgerichte indivl*
dualisten, maar geen. binding va^i
het volk -in zijn geheel. Tegen,
over de macht van het geld el1

het bezit van de ondernemer*'
werd de macht van het aan^J
gesteld. Dat werd een steekspe'
tussen de grote machten binne11

het volk, maar dikwijls tenTeoSJl
van de belangen van dat vojfc
Dit verschijnsel-nu, is uit de tij*
— wij socialisten moeten dat hè
eerst begrijpen.
Het grote bezwaar van de sod#
listen was immers, dat de kap'**'
listische voortbrenging geschied'
de zonder leidingvan de gemeen'
schap en dat de strijd om de
zetsgebieden. die daardoor
zakelijk wend, de geest van de w"ip

dernis als het ware binnen &.
grenzen-van de meest beschaafd
staten bracht. Er moest worde"
gevochten — met alle middele"
en met een minimum van
pules - - om de productie
winst te kunnen verkopen,
recht van den sterkste, den
ste en den handigste was op
nomisch terrein de hoogste troej
Het socialisme daarentegen
overleg, samenwerking, uitw
ling van diensten en goederen-
regelmaat en orde bij de produc'

J'

^

f.

tie. Tegenover dit streven dofdhet vreemd aan, dat bij de stnJ'
tegen de ondernemers afzonde1"'
lijk ' wapens van dezelfde soo^
werden gehanteerd, die het kap|
talisme bij zijn economische ac*j
viteit nodig had. Tussen 01
nemers en arbeiders ging
eveneens hard tegen hard.

waren volledige economische oorlogen, die uitgevochten werden
waarvan de arbeiders zelf niet het minste deel van de lasten, (

daaruit voortvloeiden, te dragen kregen.
Deze wapens behoorden echter bij dat tijdperk van het vrije
lisme, zij waren destijds onvermijdelijk, maar zij waren —
middelen en geen idealen. Nu zij verouderd zijn, kunnen wij e
zonder hartzeer afscheid van nemen.
Thans zijn wij in een overgangsperiode gekomen, waarbij reeds &&

de vrijheid van een ondernemer nauwe grenzen zijn gesteld. StraK
zuilen wij nog verder gaan en zal de economische werkzaamheid va

het bedrijfsleven worden georganiseerd als verplichte dienst ^
het. volk. Het spreekt van zelf, dat dan tegelijkertijd de arbeid °ve '
eenkomstig zal worden beschouwd en dus worden georganiseerd e^
ge'eid als een algemene dienst aan het volk. Dat daarbij an L
organisatievormen en andere .strijdmethoden behoren, dan in

afgelopen periode, moet voor ieder duidelijk zijn en deze laats

zullen socialistische, d.w.z. vreedzame methoden zijn. Voor de Iïie?t
heid kan geen goede toekomst liggen in het steunen op overm^e '
doch uitsluitend in de rechtvaardigheid en het verstandig oven
die beide wezenskenmerken van het socialisme zijn.



K E R S T N U M M E R — „ A R B E I D " 1941

l

D e zandloper van hei jaar wordt gekeerd. De Kerstdagen luiden de
laatste week van de twee en vijftig in en gedachten vervullen ons
aan het wegebben van dit /aar 194L Gedachten, die in een tijd van

oorlog en ontbering als deze moeilijk anders dan somber kunnen zijn.
Doch ondanks al die somberheid zijn de Kerstdagen steeds weer een
bron van steun en aanmoediging.
Hoe men ook tegenover het Kerstfeest staat, het is voor ieder het feest
van het licht; het goddelijke licht van de geest of de weerkeer van het
licht in de natuur. Hoe dan ook, — licht in de duisternis zowel letterlijk
als figuurtijk en daardoor een opbeuring tijdens de keten van bè*
proevingen die ieder mens in zijn leven te dragen heeft.
De wijze, waarop wij die keten dragen, tekent den mens. Sommigen
zwoegen er onder, sommigen klagen erover, sommigen dragen haar wel'
gemoed en met een open oog voor het goede en het schone, dat ons
blijft. En dit laatste is in-de Kersttijd gemakkelijker dan op andere dagen.
Want het Kerstfeest versterkt in alle mensen de wil tot het goede, omdat
het, een beroep doet op het beste in den mens. Het wekt ons op tot

* naastenliefde en vergevensgezindheid, het versterkt ons vredésverlangen
en vergroot onze bereidheid om andere opvattingen zoal niet te waan
deren, dan toch te begrijpen, - - zelfs nu, terwijl de oorlog voortwoedt
over een steeds groter deel van onze aarde en rouw en ruïne iedere dag
opnieuw talloz.e mensen in ellende en verbittering dompelen.
Het besef daarvan zou ons kunnen overweldigen, maar wie zich laat ter*
neerslaan, is verloren. Wij moeten sterker zijn dan de rampen, die over
ons komen en onschokbaar vasthouden aan datgene, wat voor ons per»
soonlijk leven de hoogste waarde heeft.
Terneergeslagen kan alleen hij zijn, die het tijdelijke en de persoonlijke
rampspoed ziet als blijvende en algemene verschijnselen. Doch de wereld
is groter dan hetgeen zich om ieder van ons persoonlijk afspeelt, — de
ontwikkeling van de mensheid is iets grootsers, dan wij tn de dingen van
de dag vermogen te onderscheiden.
En juist van de grootheid van de roeping van den mens zijn wij ons
sterker bewust in de Kerstdagen dan in enig ander gedeelte van het jaar,
omdat hel Kerstfeest het feest van de geest is.
Terwijl de kleinheid vafc al het ons omringende, schijnbaar Grote trilt
onder de dreunende stap van de tijd, wordt de zandloper omgekeerd. De
geest vernieuwt zich thans en straalt in midfwinter met een licht, dat
helderder schijnt naarmate de dag duisterder wordt.... Totdat het de
duisternis overwint!
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tAAR 'T RECHT

RECHT WORDT

D eze keer was ' de burgemeester
dan toch in het ongelijk. Hij

wilde het wel niet toegeven, want de
burgervader van Zeeuwenburg was
geen man, die zijn ongelijk gemak-
kelijk bekende. Maar het lag er al te
duimendik oj). Dat zult u wel met ons
eens zijn als u hoort, dat hij 'Pleun
de Vos, die fitter was bij de gemeen~
telijke gasfabriek, vijf gulden loons-
verlaging had gegeven, .omdat de
man een eigendommen e van de fa-
briek met de waarde van een paar
kwartjes ten eigen bate had verkocht.
Zeker, d'e man was oneerlijk geweest
en de burgemeester zou in zijn recht
gestaan hebben, wanneer hij Pleun '
op staande voet ontslag had gegeven,
maar een goeden fitter met een uit-
stekende Staat van dienst doet men
liever niet weg; vandaar die straf
van ƒ5.— loonsverlaging.

MEDISCHE VRAGEN

Dat is geen kleinigheid, als je van
f 20. — pp f 1 5 . — per week tuimelt!
Het was al een toer om van twee
tientjes rond te komen, maar als daar
nog iedere week vijf gulden af moest,
dan wisten Pleun en zijn vrouw hele-
maal niet meer, hoe zij rond moesten
komen. Dat zou een duur grapje
worden. Tot in lengte van dagen
iedere week twee rijksdaalders boete
betalen, dat was wel een onmenselijke
straf. Het vergrijp van ,den vader
werd hier op onbarmhartige wijze op
het gezin gewroken.
En trouwens, 't was ook een onver-
standige straf, want nu. werd de
prikkel voor den fitter nog veel
groter om de mankerende guldens
door minder fraaie handelingen er bij
te verdienen als aanvulling van zijn
te lage vaste inkomen. Met zo'n straf
drijft, men iemand juist het slechte
pad op, terwijl straf toch altijd als
grondslag moet hebben de gedachte,
dat men een mens weer op de goede
weg moet helpen. Misschien bad de
burgemeester trouw zijn Onze Vader,
maar hoe gedachtenloos moet hij dan
de woorden uitgesproken hebben:
., ...... en leidt ons nief in verzoeking'',
want hoe had 'hij anders deze loons-
verlaging aan Pleun kunnen opleg-
gen?
Pleun aarzelde om er met anderen
over te spreken, want hij was zich
terdege bewust van zijn schuld. Maar
toen het met de huishouding vast-
liep, moest hij wel en zo kwam hij
te land bij het Bureau voor Rechts-
bescherming in zijn provincie, want
onze man was lid van het N.V.V.
„Hoor eens", zei de. burgemeester, toen
de N. V. V. -vertegenwoordig er zich met
hem in verbinding stelde, „hoort u
eens, als ik die loonsverlaging intrek-
ken moet, goed, dan zal dat gebeuren,
maar ...... dan laat ik den gasfitter
strafrechtelijk vervolgen."

_ ho, burgemeester", zo luidde het
antwoord, „weet u wel, wat u begint,
voordat u een gezin ongelukkig
maakt naar aanleiding van een ver-
grijp, dat niet van een zodanige om-
vang is, dat de strafrechter er in
gemoeid moet worden? Vergeet niet,
dat een burgemeester ook burger-
vader moet zijn en dat' u dus voor
het welzijn van een man, die zowel
personeelslid als inwoner is, mede de
verantwoordelijkheid .draagt." •
De burgemeester dacht er nog eens
over na. Hij wikte en woog, begreep
tenslotte, dat Pleun de Vos al zwaar
gestraft was en spoedig kwam hij tot
het inzicht, dat het nu welletjes was
geweest. De loonsverlaging werd in-
getrokk'en, Pleun gaf zijn, woord, dat
hij niet meer afdwalen zou en over
den strafrechter werd niet meer ge-
sproken. Resultaat: een arbeiders-
gezin-uit de zorg bevrijd. Maar ......
Pleun was dan ook lid van het N.V.V.

Vragen voor deze rubriek richte men tot
den medischen medewerker van het

weekblad „Arbeid" Postbus 100

E. H. R. té R. en J. D. te D., H. Tot
mijn spijt kan ik zonder onderzoek niet
over uw klachten oordelen.

S. P. te W. U -zult zichzelf stevig moeten
aanpakken, om man en kinderen niet te
doen lijden onder uw „zenuwslapte". Ge-,
zien net oordeel van den specialist bent
u niet ziek, maar lijdt u hoogstens aan
nog wat late gevolgen van overwerkt zijn
in uw jeugd. Deelt u daarom uw dag zó
in, dat er een flinke middagpauze voor u
overblijft, waarin u een half uur kunt
rusten, maar zorgt u vooral, dat u met uw
werk niet achterkomt. In dergelijke geval-
len heeft men beschreven, dat enkele
milligrammen vitamine BI (l tablet je
„pharmaneurine" a 3 mg) per dag een
gevoel van ongewoon welbehagen veroor-
zaakt met groter uithoudingsvermogen.
Dit kunt u wellicht eens proberen.

G. J. te D. Een groot aantal gevallen van
vaker en ook 's nachts urineren moeten
op rekening van nervositeit worden ge:
schreven. In dié gevallen helpt het in-
nemen van een aspirientje of een lepel
broomdrank voor het naar bed gaan vaak
uitstekend om een ongestoorde nachtrust
te verkrijgen. Vanzelfsprekend moet men,

-wanneer men de oorzaak in nervositeit wil
zoeken, beginnen met een,aandoening van
nieren of prostaat uit te sluiten.

J. H. G. te A. Als lijdende aan een chro-
nische ziekte, kan .uw huisarts reeds
extra-voecüng voor uw vrouw aanvragen,
wanneer haar gewicht 10 pet. onder het
normale is.
C. v. V. te R. Slapeloosheid heeft geen
invloed op het lichaamsgewicht. Of u
voor extra-voeding in aanmerking komt,
kan ik niet beoordelen omdat u. geen
lichaamslengte hebs opgegeven.

H. B. te K. In- uw geval zou ik een verwijs-
brief je voor een specialist vragen.
J. A. S. te A. U bent ongeveer 16 pet.
onder het voor uw leeftijd en lengte
normale gewicht en hebt dus geen recht
op-extra toewijzing.
Onder epididymitis wordt verstaan een
ontsteking -van de bijbal. Dit orgaan kan
door verschillende oorzaken ontstoken
raken. In d'e eerste plaats na inwerking
van geweld: een schop of een inknelling;
dan kan besmetting met verschillende
ziektekiemen, waarbij vooral ook aan tu-
berculose gedacht moet worden, de oor-
zaak zijn. Het is daarom altijd van veel
belang, zich bij een dergelijke aandoening
direcif onder doktersbehandeling te
stellen.
Sulforicinicum natiicum wordt aanbevo-
len als een uitstekend middel om de be-
haarde hoofdhuid van roos to bevrijden.
Dit is o.a. het werkzame bestanddeel van
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tal van specialité's (dure haarverzorgings-
middelenj. De stof wordfi verkregen door
zwavelzuur op wonderolie te laten inwer-
ken; de olie moet ?uiver en neutraal wor-
den afgeleverd, prijs 'pLin. 80 cent per
50 gr.; de huid wordt er in het geheel
niet door geprikkeld. Daardoor kan men
er gerust elke week gebruik van maken,
wat, zoaJs bekend bij het wassen met
zeep slechts eens in de 3 weken kan ge-
beuren, omdat de prikkelende werking
van de zeep bij een veelvulcüger gebruik

. de roosvorming juist versterkt.
Bij het gebruik van Sulforicinicum natri-
cum worden hoofdhuid en haren eerst
met wawr vochtig gemaakt, dan worde
er wat van de olie op gebracht en flink
gemasseerd, waarna met water wordt
schoongespoeld. Zo nodig wordt deze be-
handeling nog eens herhaald.

C. G. te B. De aandoening, die u be-
schrijft, is in de verte familie van het
z.g. Quincke's oedeem. Hiertegen wordt
in de laatste tijd njcotineKuuramide aan-
bevolen. U zoudt dit geneesmiddel ook
eens kunnen proberen door b.v. 10 dagen
lang 2 maal daags een tablet „Nikotin-
saureamid-Bayer" in te nemsn. Om daar-
na op peil te blijven, zoudt u verder nu
en dan gebruik moeten maken van lever,
vooral van schapenlever, in plaats van
vlees.

P. F. v. B. te S. Het gebruik van een ge-
galvaniseerde wasketel voor het warm-
houden en ook wel voor het opnieuw op-
warmen van voedsel (soep of stamppot),
dat elders werd gekookt, brengt wel dege-
lijk vergiftigingsgevaar met zich mede
én moet dus ten sterkste worden afge-
raden.
Zo is eeii geval van zinkvergiftiging- met
dodelijke afloop bekend na het gebruik
van .een gerecht waarin gedroogde appel-
schijven waren verwerkt; die het zink
hadden opgenomen, doordat zij waren ge-
droogd op gegalvaniseerd gaas! Wanneer
u dus een zure-soep of zure appelmoes in
uw wasketel bewaart, lopen degenen die
de spijs te gebruiken krijgen een derge-
lijk gevaar. x /

W. J. P. te L. Nu het u niet meer lukt
om appelmoes en tomaat voor uw meisjo
van 13 maanden te bemachtigen, kunt u
— inplaass-van het daaruit "bestaande, ge-
bruikelijke papje met beschuit, om 4 uur
het volgende gerecht •klaarmaken: 2 be-
schuiten (30 a 40 gram) worden in heet
water (80 a 100 gram) gelegd, waarbij
l a 2 theelepeltjes suiker gevoegd en, zo
mogelijk •> theelepels citroensap. Nu wor-
den op het laatste ogenblik voordat het
kind het rapje zal krijgen l a 2 rauwe,
geschilde f,ardappelen fijngeraspt en zo-
wel het verkregen sap als het moes wor-
den gemengd met de geweekte beschuit.
De kleintjes nemen dit gerecht in de
regel graag. Zo nodig kan men een zeer

'kleine hoeveelheid geschaafde cii.ioen-
schil toevoegen, 'waardoor de smaak dui-
delijk wurdt veranderd.
Ook kan men met voordeel de beschuit
in melk weken in plaats van in water;
dit is tevens een smaakverbetering.
Wanneer straks geen Havermout meer be-
schikbaar zou zijn, kunt u--even goed een
papje van gortmout. koken. Ook is er
geen enkel beftvaai' het kind pap van
regeringsnit-el te geven, alleen is het dan
verstandig het meel van tevoren in <i
gedeelte van de te koken dagportie dan)
water " gedurende 10 minuten op een
spaarbrander zachtjes gaar te laten
koken. Men houdt dan ongeveer i van
het volume over en moet dan nog 3 maal
deze hoeveelheid aan verse melk toevoe-
gen en mot de suiker even laten opkoken
onder roeren,' daarna koudkoelen onder
roeren.
Denkt u er vooral om, om onder con-
trole van het consultatiebureau te blij-
ven, zodat u ook op tijd uw kind haar
vitamine D-tabletten kunt gevert
Het is wel buitengewoon jammer, dat
voor onze kleintjes peen levertraan meer
beschikbaar is. De vitaminetabletten ver-
vangen wel het vitamine D, dat anders
met de levertraan wordt verstrekt, maar
niet het ook zo belangrijke vitamine A
en evenmin andere voor het kind nuttige
stoffen, die in de levertraan voorkomen.
Om deze toch zoveel mogelijk te kunnen
geven, zou ik u voorstellen om met uw
slager ta overleggen of hij u op de
vleesbonnen van het kind steeds lever
kan geven. U kunt dan door de middag-
portie fan aardappelen en groenten nu
eri dan vers gekookte, fijngesneden lever
doen.
len slotte voel ik er veel voor, om de
beschuit 's morgens door een bruine bo-
terham te vervangen.

r Over wetten —i
en burgers

Het zou op z'n zaóhtst gezegd niet
juist zijn te beweren, dat Jan Vlug
geen werkzame kerel was, want hij
werkte nu ook letterlijk de gehele
week. Dat wil zeggen zeven volle
dagen, waarvan zes in 't wit, en één
voor de variatie onberispelijk in het
zwart.
Om het raadselachtige van de
situatie weg te nemen: die zes dagen
waren de werkdagen waarop Jan
Vlug gewapend met troffels, kalk en
andere tekenen van zijn waardigheid
z'n talenten als stukadoor botvierde.
Dief ene dag was de Zondag. Dan
balanceerde Jan het presenteerblad
met dé volle en lege glaasjes van
buffet naar klant mee versa. Kortom
hij ontpopte zich dan als den uit-
nemendsten en innemendsten keilner,
dien men denken kan.
Hetwelk — het één zowel als het
ander — tot ieders vreugde geschied-
de. En zeker niet het, minst tot Jan's
eigen genoegen, want nietwaar, dub-
bel werken, dat bracht dubbel geld
in het laatje. Totdat Jan op zekere
dag een ziekte op z'n hals haalde, die
Jan's budget -wredelijk dreigde te
verstoren.
Enfin daar was tenslotte de Ziekte-
wet dan weer goed voor. Jan liet dus
een tweetal ziekmeldingsformulieren
aanrukken^ om tenminste tachtig
procent van z'n dubbele inkomen
veilig te stellen. Helaas de zaak dreig-
de mis te gaan. Als stukadoor had
Jan succes, maar als keilner ving hij
bot. De Raad van Arbeid weigerde
kort en goed uit te keren.
Er zat voor Jan dan ook niets anders
op dan het beproefde recept op te
volgen. Dus stapte hij naar de Raad
van Beroep. De motivering van de
Raad van Arbeid was echter zodanig,
dat Jan z'n Zondagse baas er een
rondje .op zette voor geval Jan het
toch mocht winnen.
Toen de zaak bij de Raad van Beroep
was geweest, had Jan z'n rondje al
half binnen, tenminste, dat dacht hij.^
Maar, alle goeie dingen gaan in
drieën en daarom moest eerst de Cen-
trale Raad er nog aan te pas komen.
Wat de Raad van Arbeid bij die
gelegenheid aanvoerde was voldoende
om Jan kippevel van schrik te be-
zorgen. Hij werd n.l. kort en goed
van wetsovertreding beticht. Artikel
zo en zoveel van de Arbeidswet ge-
doogde n.l. niet, dat Jan, die in de
week stukadoor was, bovendien op •
Zondag nog eens als keilner fungeerde.
Reden waarom de Raad van Arbeid
onder verwijzing naar Artikel 53 van
de Ziektewet bij de eerder gedane
weigering bleef.
Jan's kippevel verdween echter weer
schielijk toen hij hoorde wat de
Centrale Raad daartegenover in het
midden gebracht had.
Dat college dan, had tegan de door
Jan bestreden beslissingen heel wat
grieven in 't midden te brengen.
Eerlijk gezegd begon het Jan zelfs te
duizelen als hij al de overwegingen
dit, en overwegingen dat in de uit-
spraak onder ogen kreeg. Twee din"
gen waren hem echter duidelijk, in
de eerste plaats, dat de Raad van
Arbeid geen beroep op artikel 53 kon
doen omdat Jan's geval als reden tot
weigering ï>an ziekengeld in dat
artikel zeker niet werd genoemd, en
in de tweede plaats, dat de Raad van
Arbeid met de beoordeling of Jan een
overtreding had begaan tegen artikel
zo en zoveel van de Arbeidswet
buiten zijn- boekje was gegaan, omdat
die beoordeling niet tot de competen'
tie van de Raad van Arbeid behoorde.
En alhoewel Jan's . ziekengeld nader
werd vastgesteld op 47 cent, inplaats
op 45 cent per dag, zoals de Raad
van Arbeid had berekend,'daar brak
Jan zich het hoofd'niet over omdat die
twee cent verschil er makkelijk afkon,
nu de baas door de uitspraak van de ^
Centrale Raad genoodzaakt ivas het
„rondje" voor zijn rekening te nemen.

'-
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KRONIEK VAN DE ARBEID
R eeds zijn wij genaderd totheteinde

van de eerste jaargang van „Ar-
beid". De weken zijn omgevlogen en het
blad heeft als ofgaan van het N.V.V.
zijn naam eer aangedaan. Er is in-
derdaad heel wat arbeid verzet en wij
hebben daar van wegk tot week de be-
langrijkste punten van kunnen aan-
stippen. Ook deze laatste week zijn
er weer verscheidene resultaten te
vermelden, waarvan wel het belang-
rijkste is, dat de salarissen van de
ambtenaren met 5 % zijn verbeterd.
Wij zullen daar echter thans niet
nader op ingaan» Van betekenis is bij
dit slotwoord in 1941 slechts, dat er
iedere week zonder mankeren succes-
sen van hét N.V.V. waren te vermelden.
Soms betrof het de werkers in dienst
van -de overheid, soms waren het de
fabrieksarbeiders, dan weer ging het
over transportarbeiders of hun fa-
milieleden, een andere keer was er
iets bereikt voor de werklozen en zeer
dikwijls" waren de algemene sociale
voorzieningen voor ons arbeidende
volk aan de orde.
Wanneer wij zo de eerste jaargang '
van „Arbeid" doorbladeren, is een
van onze sterkste indrukken: wat is
er hard gewerkt in het bijzonder
door de sociaal-economische afdeling •
van het N.V.V. en wat is er op dit
terrein veel bereikt! Terwijl wij ech-
ter deze opmerking maken bij een
vluchtige blik over het ganse ter-
rein, dat onder \ de bemoeienissen
van het N.V.V. is gevallen, hebben wij
tegelijk enige brieven in onz^ hand
van arbeiders, die vinden, dat er nog
lang niet genoeg is gedaan en nog
lang niet/genoeg is bereikt. Wij zijn
het...... met hen eens. Inderdaad, er
heerst nog een verschil in welvaart
binnen de grenzen van het Neder-
landse volk, dat schrijnend is. Er be-
staan nog steeds toestanden, die den
arbeider bitter stemmen.
Doch tegelijk zijn wij het met die
briefschrijvers oneens. Hun verwijt
moeten zij niet richten tot het N.V.V.
Niït tot de topleiding en niet tot de
bondsbestuurders. Eigenlijk moeten
er geen verwijten zijn, doch slechts
de wil om die wantoestanden te over-
winnen. Wij begrijpen, dat het vaak ,
moeilijk is om niet verbitterd en wan-
hopig door de moeilijke dagen heen
te zwoegen. Als iemand schrijft, dat
het een kapitalistische toestand /is,,
wanneer men in de winkels konijn en V.
eend voor drie, vier of vijf gulden
per pond of per blik kopen kan en
dat het een aanfluiting is van de
sociale rechtvaardigheid als de vis
voor een arbeider niet te betalen is.
en dat het hem niet ^minder steekt,
wanneer hij in een tabakswinkel al-
leen maar sigaren- van 24 cent en
duurder krijgen kan, dan zal men van
ons niet horen, dat dat in orde is.
Integendeel, dan staan wij naast el-
kaar en vechten daartegen.
Maar Aken^en Keulen zijn niet op
een dag gebouwd. Deze zelfde arbei-
der, die bovenstaande opmerkingen
maakte, zegt, dat hij al 40 jaar vecht
voor een socialistische maatschappij.
Welnu, meent hij dan, dat thans in
één jaar bereikt had kunnen zijn'; wat
40 jaar. lang een onbereikbaar ideaal
scheen? Laten wij toch ons nuchter
verstand bijeen houden. Late~h wij
niöt uit het oog verliezen, dat wij
midden in een oorlogstoestand leven,
die diep in het leven ingrijpt eri die
groter gevolgen zal hebben, dan welke
vroeger gevoerde oorlog ook. Dacht
men soms, dat het mogelijk zou zijn

om, terwijl alle levenssappen van na-
genoeg alle volkeren ter wereld voor
deze strijd worden gebruikt, hier in
Nederland een toestand-van socialis-
tische .welvaart te scheppen, alsof er
geen vuiltje aan de lucht was. Ieder-'
een moet begrijpen, dat dat onmoge-
lijk is. Maar juist als we ons van deze
toestand bewust zijn, dwingt het werk
van het N.V.V. des te meer eerbied
af, omdat er ondanks die oorlogstoe-

lijk te beperken en op te vangen. De
middelen daartoe zijn van verschil-
lende aard. In de eerste plaats heb-
ben wij het middel van loonsverho-
ging, waardoor het inkomen van
ieder gezin, dat er van profiteren kan,
verbeterd wordt en dat dus de arbei-
ders persoonlijk helpt om de moei-
lijkheden van de dag zo goed moge-
lijk te overwinnen. In de tweede
plaats "hebben wij de algemene maat-
regelen zoals de sociale voorzienin-
gen, die het arbeidersgezin bij gerin-
ger uitgaven groter bestaanszeker-
heid geven en die dus ook bijdragen
tot verbetering van het welstandspeil.
Als derde moeten wij noemen het al-
gemene staatsbeheer, zoals de belas-
tingpolitiek, die moet zorgen voor
een betere verdeling van de lasten,
die de Overheid van het volk vergt,
zodat hij het meest betaalt, die het

stand zo enorm veel bereikt Is en nog
steeds bereikt wordt
Het tweede jaar van „Arbeid" gaat
straks in met eert krachtig N.V.V.,
maar valt ook samen — en dat moe-
ten wij vooral goed in het oog hou-
den — met een voortdurende verar-
ming van de volksgemeenschap. De
strijd van het N.V.V. zal er dus hoofd-
zakelijk op gericht moeten zijn om de
gevolgen van deze verarming van de
minst-draagkrachtigen zoveel moge-

meest betalen kan. Deze drie groepen
van maatregelen vallen het meest
rechtstreeks onder de bemoeiing van
hef N.V.V. en op deze gebieden dan
ook zijn de grootste successen be-
haald
Het arbeidersleven Is echter ook
zeer afhankelijk van de prijzen, waar-
voor de levensbenodigdheden gekocht
kunnen worden, doch dit is een ter-
rein, waarop het N.V.V. weinig of geen
invloed kan uitoefenen. Wij behoeven
hier niet te vertellen, hoe moeilijk het
schijnt te zijn om in de practijk van
het leven de maximumprijzen te
handhaven die de Overheid heeft

vastgesteld. De Gemachtigde fyoor de
Prijzen, de Dienst voor de Voedsel-
voorziening en het Centraal Distri-
butiekantoor hebben hun handen vol
aan dit uitermate belangrijke onder-
deel van de verzorging van de volks-
welvaart. Het blijkt echter, dat de
goede wil en de goede opzet maar al
te dikwijls afstuiten op de overmacht
der feiten, d.w.z., op -het tekort aan
goederen, dat door oorlog en blok-
kade wordt veroorzaak\>
Dit zijn geen gebieden, waarop het
N.V.V. leiding kan nemen en daarom
mag men niet verwachten, dat het
N.V.V. bij toverslag de wantoestan-
den , in onze Nederlandse samen-
leving zal kunnen doen verdwijnen.
Dat betekent niet, dat wij ons neer-
leggen bij de huidige toestand, waar-
in het voor mensen met geld nog
altijd gemakkelijk is om zich dik en
rond te eten, terwijl de grote massa
van het volk van die dure, extra
levensmiddelen verstoken blijft. Wij
zijn geenszinïi blind voor de moeilijk-
heden, die op dit terrein liggen, maar
wij zijn wél van mening, dat bij
krachtiger ingrijpen, bij doelbewuster
staatsoppertoezicht over het econo-
mische leven en een straffere leiding
van transport en kleinhandel ook in ,
dit opzicht voor het arbeidende volk
nog zeer veel bereikt kan worden.
Deze onderwerpen echter vallen
buiten de arbeidssfeer van ons week-
blad. Zij horen meer thuis in de dag-
bladen en wie de dagbladpers van het
N.V.V. nauwkeurig vplgt, wie dus lezer
is van „Het Volk" of van „Voor-
waarts" of van „Vooruit" of van het
„Volksblad", zal de ervaring hebben
opgedaan, dat de dagbladredacties
onvermoeid vechten voor een betere
levensmiddelenvoorziening van het
weinig-koopkrachtige deel der Neder-
landse bevolking.
Neen, een ideale toestand is het niet
en wij weten .het. Van de lezers vragen
wij echter- besef te hebben van het
onderscheid, dat er ligt tussen net
wenselijke en het mogelijke. Het
N.V.V. doet wat het kan en sinds er in
Nederland nog slechts één algemene
vakbeweging bestaat, kunnen de
grenzen van het mogelijke al weer
ruimer getrokken worden' dan daar-
voor.
Wie niet tevreden is met hetgeen het
N.V.V. heeft gedaan, die versterke en
steune het yakverbond op iedere
plaats, waar dit mogelijk is, want de
toekomst van de Nederlandse arbei-
ders ligt onder de vlag van het
N.V.V.

—

Schoonheid van de arbeid

UITGAVE VAN HET
NEDERLANDS VERBOND
VAN VAKVERENIGINGEN.
Hoofdredacteur van het alge-
meen gedeelte van „Arbeid" is:
C. F. Roosenschoon, Amsterdam.
Voor de inhoud der inlegbla-
den zijn verantwoordelijk de
daarop vermelde redacteuren.
Verschijnt iedere week. Adres
redactie en administratie: He-
kelveld 15, Amsterdam-C. Tel.
38811. Postbus 100. — —

O p onze oproep, in Arbeid vervat,
reageerde inderdaad een aantal

personeelsleden van verschillende be-
drijven.
Het personeel van een metaalbedrijf
wendde zich tot ons met de mede-,
deling, dat de toestanden in het be-
drijf erg slecht waren; was-, kleed-
en schaftgelegenheid ontbraken. Reeds
jaren lang trachtten allerlei organi-
saties hierin verbetering te brengen.
Ook de Arbeidsinspectie besteedde
haar aandacht aan het geval en werd,
volgens de mededeling, steeds heel
vriendelijk ontvangen en op een dikke
sigaar getracteerd. De directie legde
dan met een vriendelijke glimlach
schitterende ontwerptekeningen voor,
besprak deze en deed het voorkomen,
alsof zeer spoedig met de uitvoering
begonnen zou worden. Deze uitvoering
laat nu reeds zeer lang op zich wach-
ten, terwijl de arbeiders nog steeds in
de rommel zitten.
Opmerkelijk is het, dat een instantie
als de Arbeidsinspectie, een instelling
met de wet achter zich, jaren lang
steeds weer er in vloog en zich met
hetzelfde 'verhaaltje liet beetnemen.
Jammer is het, dat eerst nu het per-
soneel zich, tot de afdeling Schoonheid
van de Arbeid van „Vreugde en
Arbeid" wendt, nu bouwvergunningen

niet meer uitgegeven worden, mate-,
rialen niet meer te krijgen zijn. Niet-
temin zal deze afdeling een bezoek aan
dit bedrijf brengen, teneinde meer ge-
daan te krijgen dan de veel besproken
Arbeidsinspectie.
Gelukkig is de gang van zaken niet
in alle bedrijven zo. In de afgelopen
maand November werden: weder vele
firma's bezocht, waarbij o.a. de vol-
g(ende resultaten geboekt werden, die
wij langs deze weg tevens onder de
aandacht van het personeel brengen:
A r n h e m . De firma' Abas, een con-
fectie-atelier te Arnhem, brengt tal
van verbeteringen aan en geeft be-
drij f ssport.
De Arnhemse Stoomsleephelling-
Maatschappij Prins zal verschillende
grote bedrij f sverbeteringen en behoor^
lijke kleedruimten aanbrengen.
In een overhemdenfabriek is men
voornemens het bedrijf geheel model

^ in te richten.
Confectiê-atelier Roos zal, zodra de
materiaalpositie het toelaat, • een
schaf tlokaal inrichten, alsmede , zorg
dragen voorheen goede kleedgelegen-
heid.
De Nederlandse Thermo-Chemische te
Bedum zal in studie nemen, in hoe-
verre t.z.t. de fabriek verbouwd kan
worden.

Te Alkmaar is het gelukt talloze moei-
lijkheden voor een sigarenfabriek te
overwinnen, waardoor zij in sèaat was
een nieuw pand te betrekken/- waar
belangrijk betere arbeidsomstandig-
heden heersen.
De moeilijkheden op de Zuidhollandse
eilanden zijn in behandeling genomen.
In Zutphen de bedrijven van de firma
Kamphuis, die in elk opzicht naar een
behoorlijke omgeving streven. .
De firma P. Bakker te Dieren richt
een alleraardigst schaftlokaal in.
Tweka te Geldrop opende een schitte-
rend ontspanningsgebouw.,
Firma De Vries te Nuenen wil dit voor-.
beeld volgen.
In het Noorden zien wij in Meppel bij
de firma Dengerink en te Assen bij
Wilco Conservenfabriek de resultaten
Van hun lofwaardig streven.
In Assen wordt bij Haack's Béton-Mij,
na jarenlang verzet zorg gedragen
voor het inrichten van een schaft-
kleedlokaal.
Op 5 December opende Jac. Boon's
Javadeurenfabriek te Velsen haar
prachtig ontspanningsgebouw, dat
ondergebracht is in een oude locomo-
tievenloods. Het ontwerp was weder
van de afdeling Schoonheid van den
Arbeid.
Vragen van algemeen belang kan men
aan het Centraal Bureau van „Vreug-
de en Arbeid" stellen, waarna zij op
deze plaats beantwoord zullen worden.
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T erwijl het merendeel van ons de

Kerstdagen in de kring van het
gezin kan doorbrengen, mogen wij wel
enkele gedachten wijden aan de .vele
tienduizenden Nederlandse arbeiders,
die in het buitenland vertoeven en wie
het onmogelijk is voor de feestdagen
naar huis te komen. Zonder twijfel is
het niet-toekennen van Kerstverlof
een diepe teleurstelling voor deze
mensen geweest. Velen van hen wer-
ken reeds maanden en maanden in
Duitsland of Frankrijk en zij hadden
er zich op gespitst althans aan het"
eind van het jaar enkele dagen thuis
te kunnen komen. Van al deze mooie
plannen komt nu niets; de autoritei-
ten hebben geen Verlof kunnen ver-
lenen en zo moeten onze landgenoten .
in den vreemde het Kerstfeest vieren
in hun kampen en kosthuizen.
Het best zullen zij af zijn, die een
gezellig kosthuis getroffen hebben,
maar voor de zeer velen, die in kam-
pen .ondergebracht zijn, zal het heim-
wee in deze dagen wel spreken. Ge-
lukkig wordt in zóveel mogelijk plaat-
sen een Kerstfeest voor de arbeiders
in de kampen georganiseerd. Het is de
sociale dienst van het Duitse Arbeids-
front, die deze taak op zich genomen
heeft en aangezien men in Duitsland
het wel verstaat om een grootscheeps
Kerstfeest op touw te zetten, twijfe-
len wij er niet aan of aan deze Neder-
landers zal een feestelijke dag worden
aangeboden, die veel zal vergoeden
van hetgeen ze moeten missen, nu ze
niet naar vrouw en kinderen kunnen
terugkeren.
Het leven in die kampen is nu ja,
zoals kampleven in het algemeen
zijn kan. Een groot aantal mannen
bij elkaar met de meest uiteenlopende
aanleg en de -"meest tegenstrijdige
humeuren. Sommigen houden hun
kamers keurig netjes en maken er iets
gezelligs van, maar anderen verslon-
zen de boel, ruimen niets op, laten de
wponruimten vervuilen en schijnen

CV ver

Een vrije avond voor de Hollandse arbeiders. Hier ziet men één met een
Duitsen kameraad in een hevige schaak-kamp gewikkeld.

een hartgrondige afkeer te hebben
van alles wat op hygiëne lijkt. Derge-
lijke elementen kunnen de geest in
een kamp vrij snel bederven. Een
stemming van onverschilligheid ont-
staat maar al te gemakkelijk, wan-
neer men ver van huis zijn werk
heeft te doen en wanneer men niet
onder een zekere vorm van discipline
staat. Het is te hopen, dat, waar der-
gelijke verschijnselen optreden, de

meerderheid "van de kampbewoners
de moed en het verstand zal hebben,
om zoveel zelftucht te tonen, dat de
kampen geen aanfluiting worden van
de naam, die de Hollandse zindelijk-
heid in het buitenland altijd nog
heeft.
Wij hoeven er" geen doekjes om te
winden, dat het bij de kampementen
van het Nederlandse leger in dat op-
zicht ook nog al eens mis was. Tal van

gebouwen, die- indertijd door de sol-
daten waren bezet, talèkêïT"ha de ont-
ruiming totaal uitgewoond en ' ver-
vuild te < zijn. Deze mensen zijn dus
van nature maar al te vaak geneigd
om het met de orde en de zindelijk-
heid niet te nauw te nemen. Laat men
toch bedenken, dat men op • die
manier in de eerste plaats zichzelf
treft, maar bovendien een ongunstige
reputatie krijgt, die allesbehalve aan-
genaam is. Aan het uiterlijk van het
kamp kent men nu eenmaal de kamp-
bewoners.
Dergelijke kampen komen ook nu
voor. Maar daar staan andere tegen-
over, die onberispelijk zijn en waar
wel degelijk de goede Nederlandse
eigenschappen in ere gehouden wor-
den. Doch overal, hoe de levenshou-
ding van de kampbevolking ook is,
het Kerstfeest zal gevierd worden.
Laten wij hopen, dat daar, waar dit
nodig is, deze feesten aanleiding zul-
len zijn tot het ontwaken van een
geest van zelfrespect, die tot betere
toestanden zal leiden.
Eén van de -grootste moeilijkheden
die aan het kampleven zijn verbon-
den, is het tekort aan lectuur. De
meeste arbeiders kunnen geen Duits
lezen en wat hun uit het eigen land
bereikt, is ten enenmale onvoldoende.
Laat daarom ieder, die pakjes zendt
naar familieleden in de Duitse kam-
pen, er aan denken om een prettig
leesbaar boek mee te sturen; dan doet
hij er niet één maar tientallen men-
sen een plezier mee.
Wij vieren Kerstmis thuis, maar tege-
lijk voelen wij ons nauw verbonden
aan deze tienduizenden Nederlanders,
die daar in den vreemde hun bestaan
moeten verdienen, want ongeacht of
zij hun kamp netjes houden of niet.
zij zijn en blijven onze landgenoten,
kinderen van hetzelfde volk en die
moeten juist in deze moeilijke tijden
elkander niet verlaten en niet ver-
geten.

Na een dag van hard werken is het goed eten. Daarnaast: De Hollandse arbeiders, die in Duitsland wert&n, worden niet achtergesteld bij de Duitse arbeiders.
Hier zien wij hen als toeschouwers op een ontspanningsavond, waaraan vooraanstaande toneelspelers en artisten hun medewerking verlenen. \

(Foto's; Fotobureau „Holland J
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Jeugd en N. V. V.
Niet alleen in Am'sterdam heeft da
N.V.V.-jeugd het Sint-Nicolaasfeest ge-
vierd, ook in andere grote steden is
dat het geval geweest. Een jammerlijke
zetfout heeft ons bovendien doen
zeggen, dat in Amsteniam 700 deel-
nemertjes waren, maa^Wat moet zijn
7000, maar even tien keer zo j/eel. Dit
grote aantal' maakte dan ook vier af-
zonderlijke voorstellingen noodzakelijk.
Wij geven thans nog een paar plaatjes
van de feesten in Rotterdam en Den
Haag en laten met genoegen de be-
schouwing volgen, die een van de
Rotterdamse N.V.V.-mannen daarover
heeft geschreven.

beiders elkaar moeten vindelf in hun
arbelö, daarom heeft het N.V.V. de
jeugd geroepen, om daarmede te to-
nen, dat de jeugd van de arbeiders
zich één voelt, één wil zijn en één is.
Hoe kan de eenheid van de arbeiders
beter worden aangetoond dan door de
eenheid van hun jeugd te demonstre-
ren.
Arbeiders, het is uw jeugd daar! Uw
jeugd die lacht, die zingt, die in de
handen klapt en die te^yeden is, het
is uw jeugd, die het naar haar zin
heeft en die geen verveling kent, het
is uw jeugd die luistert en die ook
antwoordt. Het N.V.V, wil niet alleen
laten zien hoe goed het wel voor uw
kinderen zorgt. Dat ook. Het N.V.V.

de kinderen van hen, die met hun
arbeid onze volksgemeenschap in
stand houden. Deze kinderen hebben
er recht op» met alles, wat het leven
hun biedt, kennis te maken en er van
te genieten. Het N.V.V. staat ook ach7
ter uw jeugd, arbeiders! En juist uw
jeugd kan luisteren en antwoorden.
Zij voelt scherp aan. Zij weet te ver-
werpen, maar ook aan te nemen.
Uw jeugd is gekomen, naast elkaar
zitten uw jongens en uw meisjes bij-
een onder de N.V.V.-vlag, symbool van
uw eenheid, die wij ons als doel ge-
steld hebben en waarvoor wij zullen
strijden 'tot de laatste arbeider ge-
wonnen is.
Daarbuiten in de .haven, In de fa-

Deze plaatjes van de Sint-Nicolaasfeesten, die door het N.V.V. voor de kinderen te Den
Haag en Rotterdam werden georganiseerd, spreken wel voor zich zelf. (Foto's: Polygoon)

H et was een groots moment, toen op
5 December de jeugd door de in-

gangen van de Rotterdamse Rivièra-
hal naar binnen stroomde, om voor
enige uren uit het leven van iedere
dag te worden opgenomen in een an-
dere wereld. De schone hal met haar
fijne verlichting en plantenversiering
was ditmaal bestemd voor de kinde-
ren van hen, die'ondanks hun arbeids-
w'u en arbeidskracht ternauwernood
in staat zijn hun gezin t.e onderhou-
den. En wanneer de organisatoren van
deze feëstmiddag enige bevrediging
van hun werk zouden wensen, dan zou
deze reeds ruimschoots te vinden zijn in
de bezielde, verlangende en spannen--
de gezichten van' de jongens en meis-
jes bij hun binnenkomst en de dank-
bare gezichten bij hun vertrek.
Slechts - enkelen hunner .zullen de
prachtige hal eerder hebben gezien.
Dit was voor dexkinderen reeds een
gebeurtenis.

Zij stromen naar binnen. In weinige
minuten is de ruimte geheel gevuld.
Het geluid van kinderstemmen be-
heerst het geheel. Muziek, zang,' uit-
deling en het bezoek van St. Nicolaas
Wisselen elkaar af. Geheel voorin d.e
hal spreekt de witte N.V.V.-vlag een
duidelijke taal. Onder deze vlag komt
vanmiddag de jeugd samen. Het is
het N.V.V., dat vanmiddag de jeugd
roept, de jeugd uit de meest afwij-
kend gezinde kringen der bevolking,
de jeugd van de straat en de jeugd
met de strenge opvoeding, in ieder
geval de jeugd van de arbeiders. Het
is het N.V.V. dat de roep van de tijd
verstaat, dat over de geschillen en
scheidsmuren heen de hand reikt aan
alle arbeiders door middel van hun
kinderen. Het is niet zo maar propa-
ganda, het is niet zo maar een zich
Populair willen maken, het is niet zo
maar de liefdadigheid uithangen.
Neen, tétrenenmale heen!
Het is een noodzakelijke daad, voort-
komend uit het streven naar het doel,
voortkomend uit de wü van het N.V.V.
aan allen, arbeiders met hoofd en
handen metterdaad te tonen, dat het

- in de allereerste plaats gaat qm een
• nieuwe eenheid in Imn belang, voort-

komend uit het geloof, dat alleen deze
nieuwe eenheid, deze eenheid in de
arbeid, ons volk weer sterk en gezond

maken. En daarom, omdat de ar-

wü niet alleen de harten van uw kin-
deren winnen, dat ook! Het N.V.V. wil
niet alleen gezellige middagen en leu-
ke feesten organiseren, dat ook! Maar
het is alles middel. Geen doel, geen
opzet. Uiterlijke liefdadigheid is niet
het doel van het N.V.V., Het doel zit
dieper. Het doel ligt verankerd in de
grondslag van het N.V.V.
Toen het N.V.V. • op 5 December uw
jeugd riep, deed zij dit om door mid-
del van deze jeugd aan u «te tonen wat
het N.V.V. wil. Voor uw jeugd is de
mooiste zaal van Rotterdam bestemd.
Voor uw jeugd wordt geen enkel on-
derscheid gemaakt. Het zijn uw kin-
deren, de kinderen van de arbeiders,

,briek en in de werkplaats, op het kan-
toor, bij de wegenbouw, daar werkt
de arbeider voor zijn gezin. Het N.V.V.,
verzorgt dag in, dag uit, met een vol-
komen inzet de belangen van hem en
zijn gezin. Maar hij denkt en praat
er langs heen en er over heen.Hrj denkt
en praat over -bezwaren, bezwaren
van allerlei aard. Hij kijkt er tegen
aan, tegen die eenheid van alle ar-
beiders. Hij weet niet goed hoe hij
daar nu tegenover moet gaan staan.
Hij schrikt er zelfs van terug. Hij
voelt wel, dat er heel wat aan die
arbeid ontbreekt. Hij denkt soms al-
leen maar aan zijn eigen loonsverho-
ging, waardoor zijn wensen bevredigd

zouden worden. Hrf heeft nooit veel
van eenheid in de érbeid gehoord. Hij
vraagt zich soms wel eens af, waar-
om al die propaganda, al die reclame
wel dient. ,
Hier binnen zit de jeugd, arbeiders.
Uw jeugd, de jeugd van -werkend Rot-
terdam. Wie praat er over splitsing,
wie praat er over vervaging van gren-
zen, wie praat er over verschil in op-
voeding, verschil in godsdienst, ver-
schil in belangen? Wie heeft er nog
bezwaren? Wie is voor deze eenheid
bevreesd?
Arbeiders» dit zijn uw kinderen, jon-
gens en meisjes uit uw gezin, door uw
opvoeding gevormd, in uw levenswijze
opgegroeid.
Zou er dan wel zo iets bestaan, zo'n
hogere eenheid, omdat je eenmaal bi]
elkaar behoort, zo'n samenbinding,
die door duizend scheidsmuren, van
politiek en godsdienst, niet verbroken
kan worden?
Zij, die ons Nederland weer sterk wil-
len maken, geestelijk sterk, zij zijn
voor deze eenheids-demonstratie der
jeugd bezield, bezield met de weten-
schap dat wat vele arbeiders nog niet
kennen of willen aannemen, dat het-
geen waarvoor de arbeiders nog hui-
verig zijn, dat dat door de jeugd wordt
aangevoeld en aanvaard.
Indien een St. Nicolaasfeest uw jeugd
samen kan brengtn , bij duizenden,,
kan dan de grote gedachte van het
N.V.V. u niet bezielen en u bijeen-
brengen, u aaneensmeden tot een ho-
gere sterke eenheid van allen die bi]
elkaar horen? ^
Arbeiders van Nederland, gij die geza-
menlijk werkt aan de instandhouding,
de opbouw en de herbouw van ons
volksleven, waarin uw kinderen straks
zullen moeten leven en werken, gij
zult u moeten bezinnen over de een-
heid van uw jeugd.
Weest als uw jeugd en laat weer op-
nieuw een bezieling zich van u meester
maken, bezieling voor de eenheidsge-

- dachte,. bezieling voor de mogelijkhe-
den, 'die zich dan voordoen, bezieling
voor het perspectief dat zich opent,
wanneer u .zich samengebonden voelt
door uw gemeenschappelijke arbeid
voor ons volk en voor elkaar en voor
uw gezin.

Arbeiders van Nederland,v weest als
uw jeugd en toont uw gezamenlijke
kracht, uw gezamenlijke wil, uw ge-
zamenlijk geloof in de toekomst door
uw eenheid, uw eenheid in uw arbeid,
uw eenheid in het N.V.V.
Uw jeugd gaat u voor. Zij verwon-
dert zich over u. Uw jeugd kijkt u
aan! , W. G. B.

Wij ontvingen...
,£>e Nederlandse vlag op de wereld-

zeeën", ontdekkingsreizen onzer voor-
ouders, door J. C. Mollemaf. Uitgave
Scheltens en Giltay Amsterdam; 'f 9.50.

Wie zou er niet met spanning lezen van
de geweldige tochten, die door de Hollan-
ders zijn ondernomen in de tijd toen de
Zeven Provinciën als Europese mogendheid
gmgen meetellen in de wereld. De vergeef-
se pogingen om langs het noorden van
Siberië China te bereiken, de eerste Hol-
landse reis naar indië, de reis van „De
Halve Maan" de plaats' waar nu New
York ligt, de reis om de wereld van Olivier
van Noort, de ontdekking van Australië,
e.a. he.t zijn alle ondernemingen geweest,
die kerels uit één stuk vereisten.
Bij alle spanning, die er in de gebeurtenis-
sen zelf ligt kunnen dergelijke reisbe-
schrijvingen toch droog zijn, maar dat is
in dit boek van Mollema niet het geval.
De verteltrant is levendig, zelfs de uitwei-
dingen over de zeevaarttermen zijn zo ver-
haald, dat men met onverdeelde belang-

^stellïng de uiteenzettingen volgt en onge-
merkt in de sfeer komt van de kennis van
de zestiende en de zeventiende eeuw, zon-
der welke de hier beschreven tochten niet
naar waarde geschat kunnen worden.
Deze reizen zijn een aaneenschakeling van
avonturen, die slechts met uiterste hard-
heid en onverzettelijke mannenmoed tot
een goed einde gebracht konden worden.
Mollema's grote. verdienste is, dat hij de
vaak stotende feiten niet verzacht, of ge-
idealiseerd heeft, maar dat bij deze onver-
schrokken zeelui voor ons zet als levende
figuren die behoorden tot de grondleggers
van de eeuwenlange bloei van ons land.

De herinnering aan hun tochten, die teke-
• ning in de. wereldkaart brachten, kón niet
beter belicht worden, dan juist door deze
onbevooroordeelde en toch van diepe
waardefing, getuigende beschrijving. Een
monumentaal werk, ook al door de forse
en zeer verzorgde vorm en uitvoering van
het boek.

nooit een huwelijkskans had en vervol
gens een even onverwacht lastig karakter.
Het boek, dat naar de aard van de hoofd-
figuur met krankzinnigheid of misdaad
zou moeten eirfdigen, besluit met een zoet-
sappig terugtreden van de onmogelijke
freule als de jonge moeder haar kind
onder zich houdt. Zowel naar psychologi-
sche, als literaire maatstaven kunnen wij
dit boek niet waarderen.

„De demon der eenzaamheid" door
Dick Ouwendijk. Uitgave Scheltens en
Giltay; ƒ 2.95, f 3.95.

Dick Ouwendijk heeft een paar aller-
zonderlingste creaturen verzonnen, die hij
bovendien niet alleen op een even zonder-
linge wijze door het leven laat kruipen.
doch die hij bovendien met een samenge-
raapt stelletje eigenschappen toerust, die
niet bij elkander passen. Het is het verhaal
van een lichamelijk niet erg aantrekkelijke
jonge freule, dochter van een jagenden en
drinkenden baron, die de zorg voor haar
jonger broertje overneemt als de ouders
sterven. Tot zover volkomen natuurlijk,
maar dan behandelt ze dat broertje op een
wijze, die deze van nature zwakken jongen
tot een karakterlozen viezerik maakt. Plot-
seling bekruipt haar het verlangen om een
kind van de geboorte af aan aan haar
kwelduivelkarakter te onderwerpen en
daartoe dringt ze haar broer in een huwe-
lijk, met een reeds lang volwassen meisje
„van goede stand" uit het dorp. Haar be-
doeiing is zich1 van het eerste kind uit Git
huwelijk meester te maken en als haar
eigen kind te vormen; de rechten van den
vader en de moeder zijn haar daarbij vol-
komen onverschillig. De jonge vrouw, die
onverwacht graag met den verlopen jon-
gen baron trouwt, vertoont, een merkwaar-
dig raffinement voor een meisje, dat nog

„Njai Sarina" door S. Franke. Uitgave
Scheltens en Giltay te Amsterdam.

Etet leven van een Javaans meisje gete-
kend met een sierlijke beheersing en toch
met een beklemmend realisme, dat het
leven in Nederlands-Indië -scherp belicht.
Franke laat in zijn uiterlijk onbewogen
stijl het lijdzame, maar diepvoelende ka-
rakter der Javanen tot zijn recht komen.
Het theatrale en tendentieuze van een
man als Multatuli is hem volkomen
vreemd; toch liggen de roerselen van
Sarina's ziel voor ons als trillende snaren,
waaraan de streek van het leverv de wee-
moedigste tonen ontlokt.
Sarina wordt verstoten door haar man
omdat zij geen kinderen krijgt. Dan komt
ze bij een blanke aan wien ze zich hecht,
doch slechts om opnieuw verstoten te wor-
den. Stap voor stap zinkt ze daarna lager,
zonder dat haar karakter er onder lijdt.
Tenslotte moet ze als versleten vrouw naar
de plantages op Sumatra; daar wordt ze
toegewezen aan een koelie, dien ze nog uit
haar geboorte-dorp blijkt te kennen. Als
daaruit de geboorte van een kind voort-
vloeit is Sarina's leven gered. Een volko-
men aanvaardbaar en fijnzinnig geschre-
ven boek. De band met een gebatikte rug
past volkomen bij de inhoud.
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Kindervoorstellingen Vo lksontw ikke l ing

Bont kleinkunst allerlei
o, /. v. Carter

Medewerkenden: Carlo & Beppo; Cor-
riha, cabarétière; mr. Carter; professor
Mysticc en Berto * Co.
Toegangsprijs: 45 cent georg. en huisge-
noten en 5<> cent pngeorg. a.. r. Inbegr.
Voorts een beperkt a»ntal werklozen-

•kaarten van 10 cent.

STAT)SKA>AAI. VRIJDAG J9 DEC.
Fraseati, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Semsstraat H. ]8 en aan de
zaal.

KLAZIENAVKEN ZATERDAG 20 DEC.
Concertzaal Van Dijk, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Fanfaronweg l en
bij den zaalhouder.

VEENDAM ZONDAG 21 DEC.
Concertzaal Parkzicht, aanvang 7.30 u ,
oi.m. Kaartverkoop: 'Westerdiep D. 240.
Wildervank en 's avonds aan de zaal.

HOOGEZAJN'D MAANDAG 22 DEC.
Hotel Fabjr, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Niéuwe-weg 61 en 's av.
aan de zaal.

£TPINGEDAM DINSDAG J3 DEC.
Hotel Kraaima, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Broerstraat ]5 en 's av
aan de zaal.

DOKKUM WOENSDAG 34 DEC.
Noorderkwartier, aanvang ',.30 uur n.m
Kaartverkoop: <3. Postma. Noorderkwar-
tier.

DIEVER/DWINGEI.O
DONDERDAG 25 DEC.

Hotel Blok, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: H. Oosterhof, Hoofdstraat
Diever en 's avonds aan de zaal.

ZUIDtWOLDE VIUJOAG M DEC.
Zaal „Koes", aanvang 7 30 uur n.m.
Kaartverkoop: Linde A. 3OO c en 'E av.
aan de zaal.

HAKMNGEN ZATERDAG 27 DEC.
Schouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Midlumerweg I'9 en des
avonds aan de zaal.

SCHAGEN MAANDAG ?.<) DEC.
N.H. Koffiehuis aanvang 7.30 n.m.
Kaartverkoop: Lauriestraat E 25 en bij
tiet Noord-Hollands Koffiehuis.

Vrolijkheid in tempo
Een ravuetje van kleinkunst door het
gezelschap van HERMAN, DIEDERICHS.
Medewerkenden eijn: Harr.v Nol los, hu-
moristisch goochelaar; Manna van
GomlsivmiH, m. l sprekende c-n zingende
piccolo. toppunt " van buikspreken;
Jnanita, transformaties; DIT Tvvef Eri-
ca's, danspaar; Hertiian Dicderii'lis, con-
férencier; Henk tianrpcii. accordeonist.
Toegangsprijs: oO cent georg. en huisge-
noten. 80 cent ongeorg. a. r. inbegr en
een beperkt aantal werklozenkaarten
van 10 cent.

BERGEN «P'ZOOM VRIJDAG 19 DEC.
Korenbeurs, aanvang 7 uur n.m. Kaart-
verkoop: Lange Parkstraat 7 en 's av.
aan de zaal. ,

/
Bl'SSUM ZATER1>.VG 20 DEC.
Coneordia, aanv 7.3O uur n.m. Kaart-
verkoop r Bijlstraat 86 en 's avonds aan •
de zaal.

APELDOORN ZONDAG 21 DEC.
Tivoli, aanvang 7.30 uur n.m. Kaartver-
koop: Hoofdstraat 178 en Ts avonds aan
de zaal. •>

^ondagochtendvoorstellingen,
AMSTERDAM ZONDAG 21 DEC.'
Blo-Theater, Middenweg, aanvang 10.30
uur v.m. Filmvoorstelling met de film
,,Paren — De Macht van de Kris" met
medewerking van Harry en Wjlly, zang-
duet met Hollandse liedjts. Toegangs-
prijs: 25 cent; voor werklozen is een
beperkt aantal kaarten a 10 cent be-
schikbaar. Kaartverkoop: Prins Hen-
drikkade 49—51; Vreugde en Arbeid,
Leid^epiein en s morgens aan de zaal.

LEIDEN - 'ZONDAG zi DEC.
Trianon-Tlieater, aanvang 1O.30 uur
v.m. Filmvoorstelling met de film „Het

Masker valt", terwijl Jan Apou met een
vrolijk Vlaams programma voor het bij-
p^ogramma zorgt. Toegangsprijs: 30 et.;
voor werklozen is een beperkt aantal
kaarten a 10 cent beschikbaar Kaart-
verkoop o.a Herengracht 34 en 's mor-
gens aan de zaal.

ROTTERDAM ZONDAG 2S DEC.
Gebouw . Odeon', aanvang 10.30 uur
v.m. Filmvoorstelling met de film „Ge-
heimen van het Oerwoud", terwijl
tevens het „Vreugde en Arbeid'-jour-
naal vertoond zal worden. Het^ bijpro-
gramma wordt verzorgd door de Wama's
met Zuid-Afrikaanse en Nederlandse
liedjes.
Toegangsprijs: 00 cent; voor werklozen
is een beperkt hantal kaarten a 10 et
verkrijgbaar. Kaartverkoop: o.a. 's Gra-
veudijkwal 95 en 's morgens aan de
zaal. j

DEN HAAG ZONDAG 28^ DEC.
Odeon-Theater, aanvang 10 30 uur v.m.
Filmvoorstelling met de film „De Drie
Wenschen". terwijl het komische mu-
ziekkwartet „De Zwervers' voor een
goed bijprogramma zorgt. Toegangsprijs
30 cent; voor werklozen is een beperkt
aantal kaarten a 10 cent beschikbaar.

ARNHEM ZONDAG 28 DEC.
Luxor-Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Filmvoorstetling met de f;lm „Pvireh —
De Macht van de Kris" met medewer-
king van Saba, Ned.-Ind. Hindoeaanse-
res. Toegangsprijs: 25 cent voor georg.
en huisgenoten; 35 cent voor ongeorg.
en een beperkt aantal werklozenkaarten
a 10 cent.
Kaartverkoop o.a. Jansbuitensingel 17
en 's morgens aan de zaal.

Grote variété-voorstellingén

December-Sterren '41
Medewerkenden: Jolin Kloos, humorist;
De 3 Los Magéla'e Spaans zangtrio De
2 Corelli's, antipocüsten; Dan Vr Ku th
Sïiyton, kunstwielrijders; De 4 Powi'ls,

acrobaten; Mary, Jeff &' Aniiré. komi-
sche kaskadeurs: Di- 2 tt'illards. accor-
deon-virtuozen en een Variêté-orkest.
Toegangsprijs 50 cent georg en nuisge-
noten: 80 cent or.georg., a.r. inbegr.,
voorts een beperKt aantal werklozen-
kaarten van 10 cent.

GRONINGEN V R I J D A G 19 DEC.
'Concèrthuls .aanvang 7.30 n.m. Kaart-
verkoop: Turfsiugel 75 en 's avonds
aan de zaal.

STEENWIJK ZATERDAG 30 DEC.
Wapen van Steenwijk aanvang 730 uur
run. _Kaartverkoop: Stationsstraat 8 en
's avonds aan ae zaal.

I I 1 L V K R . S I . - M ZONDAG 21 DEC.
Gooiland, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Stationsstraat 8 en 's avonds
aan de zaal.

l ' T K K C H T MAANDAG 2:> DEC. '
N.V. Huis, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Sprmgweg 102 en 's avonds
aan de zaal.

Filmvoorstel l ingen
Vertoond wordt de film „De Zoon der
Witte Bergen" met Renate Muller en
Luis Xrcnker.
Toegangsprijs: 25 cent georg. en huisge-
noten, 35 cent ongeorg. en een beperkt
aantal werklozenkaarten van 10 cent. In
elke plaats wordt des middags een kin-
dervoorstelling gegeven, waarvoor de
toegangsprijs bedraagt 15 cent voor kin-
deren en 25 cent voor begeleiders.

SCHOONOORD V R I J D A G l!) DEC.
Hotel ,,De Hoek" aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: af d.besturen Bouwarbei- .
ders- en Landarbeiclersboiid en aan de
zaal. De kindervoorstelling vangt aan
om 4.30 n.m.

COEVOKÜEN ZATERDAG 20 DEO.
Concertzaal Akkerman, aanvang 7.30
uur n.m. Kaartverkoop: bestuurders
der aangesloten vakgroepen en aan de
zaal. De kindervoorstelling vangt aan
om 3 uur n.m.

Het gezelschap van Herman Dierteriehs
geeft in de onderstaande plaatsen des
middags een uitstekend verzorgde kin-
dervoorstelling.
Toegangsprijs: 15 cent voor kinderen en
25 cent voor begeleiders Voor de kaart-
verkoopadressen zie men onder de tour-
nee „Vrolijkheid in Tempo'!. *
IHSSUM , 7ATEIIDAG 20 DEC.
Concordia, aanvs K 3 uur r..m.
Het gezelschap van Carter £^eft In het
kader van de tournee .Bont Klein-
kunst-Allerlei" '.n de navolgende plaat-
sen des middags1 een uitstekende kin-
dervoorstelling

„Jopie Slim en Dikkie Bigrnans"
Toegangsprijs: 15 cent voor kinderen en
25 cent vour begeleiders. Voor rle kaart-
verkoopadr^sen r.ie men onder de tour-
nee „Bont Kleinkurrst-Allerlei o.l v Car-
ter".
KLAZIENAVEEN ZATERDAG JO DEC.
Concertzaal van Dijk, aanvang 2.30 uur
namiddag.
DOKKl'M WOENSDAG 34 DEC.
Noorderkwartier, aanvang 2 uur n m.
DIEVER/DXVINGES.O

DONDEUDAG 25 DEC.
Hotel Blos, aanvang 2.30 uur n.m. Hier
bedraagt de toegangsprijs 10 cent voor
kinderen en 15 cent voor begeleiders.
ZVIDWOLDE VIM-fDAG.
Zaal „Kpes", aanvang ' 2.30 uur n.m. '
Hier bedraagt cie toegangsprijs 10 cent
voor kinderen en 15 cent voor begelei-
ders.
IIAKLINGWS ZATERDAG 27 DEC.
Schouwburg, aanvang 2 uur n.m.

UTRECHT. Op Vrijdag 19 December a.s.
spreekt in de kleine zaal van de
Schouwburg om 7.30 uur n.m. Jan
Strijbos over „Svalbard" zwerftocht
met tent en vouwboot door Spitsbergen,
geïllustreerd met lichtbeelden en smal-
film naar eigen opnamen.
Toegangsprijs Gedraagt 30 cent voor ge-
organiseerden -yn Huisgenoten en 40 et.
voor ongeorganiseerden. Kaarten o.a.
verkrijgbaar bij Springweg 102 en des
avonds aar. de zaal.

Schriftelijk onaerwijs
Schriftelijke cursussen zijn m.n. voor
verspreid wonende landarbeiders in
voorbereiding. Een landbouwkundig
adviseur heeft ir.middels zijn mede-
wevking toegezegd.
Ook voor öe A.V.V. wordt een schnfte-,
hjke cursus opgesceld, aangezien het
gebleken is, dat ook verspreid wonende
leden en kleine groepjes hiervoor be-
langstelling hebben.
De leden van net N.V.V., welke belang
stellen in liantfteKsnen ui schrii'tkunst,
dienen zich te melden bij het "Districts-
kantoor ter plaatse. Wanneer de belang-
stelling over het gehele land voldoende
groot is, zullen ook voor deze beide
vakken schriftelijke cursussen georgani-
seerd worden, woarvan de koste:a af-
hqfnkelijk zullen zijn van het aantal
deelnemers. Het Komt ons-gewenst voor
de aandacht erop te vestigen, dat de
door ons gevolgde methode voor schrif-
telijk onderwijs een geheel. nieuwe Is,
waarbij het commerciële gedeelte eerst
in 8e tweede plaats komt en goed on-fcderwijs hoofdzaak is.

L i c h a m e l i j k e o n t w i k k e l i n g
Leden van het N.V.V kunnen vanaf
l December j.l. vrienden en kennissen
uitnodigen tot (ie goedkope Vreugde en
Arbeid-zwemavonden. Eea beperkt oan-
tal uitnodigingskaarten is hiertoe voor
de leden van het N.V.V. verkrijgbaar
aan de kassa der zwembaden.

Turngroep te Werkendam
Hier wordt een turngroep opgericht. -
Voor deze lessen, welke in de Nuteaaa'l
gegeven worden, kan men zich aanmel-
der, bij dtn heer H. C. d°n Haan, Uit-
breiding 48 te Werkendam, alwaar bo-
bovendien alle verder gewenste inlich-
tingen te verkrijgen zijn.

z-aal van de school in de Vancouver-
"straat 3 te Amsterdam .(West), terwijl
bij voldoende deelname ook cursussen
in Oost en Zuid georganiseerd zullen
worden. De. les voor dames vangt aan
om 7.30 uur n.m. en duurt tot 8.3O
uur n.m.; de les voor heren van^t aan
om 8.30 uur en duurt tot 9.3O uur n.m.

Jiu Jitsu
Met ingang van Dinsdag 13 Januari
worden in de gymnastiekzaal var. de
H.B.S. in de £ocneïstraat te Amster-
dam (W.i van jü.30—2i uur een jiu-
jitsu-cursus gegeven. Deze cursus in
moderne verdedigingssport wordt gege-

(Fóto: A.P

Schaatsenrijden te Amsterdam
-Kunstijsbaan Apollohal Voor nadere
gegevens verwijzen wij naar hei week-
blad „Arbeid" van 28 November J.l.

Gymnastiekcursussen, Amsterdam •
Het ligt in de bedoeling voor de leden
van het N.V.V en hun huisgenoten
gymnastiexcursussen te organiseren,
welke zo eenvoudig zijn, dat ieder
daaraan kan deelnemen
De lessen zullen voor herer en dames
apart worden gegeven, terwijl de tieel-
nemers(stcrs) gesplitst zullen worden in
twee leeftijdsgroepen, n.l\ tot en 'met
30 jaar en boven 30 jaar
Het lesgeld bedraagt slechts 15 cent per

. week. Aanmeldingen bc het N.V.V.,
District Amsterdam, Prins Hendrikkade
49—51 en Vreugde en Arbeid. Leidse-
plein.
Daar aan deze cursussen slechts een
beperkt aantal personen kan deel-
nemen, diene men zich zo spoedig mo-
gelijk op te geven.
De cursus yangt :-ian op Vrijdag ' Jan.
a.s. De lessen beginnen om half acht
en worden gegeven In de gymnastiek-

ven door een beKc-nden jlu jitsu-instruc-
teur uit Amsterdam en duurt 3 maan-
den. Men moet ziel) voor de gehele cur-
sus verbinden, tiet cursusgeld bedraagt
2.50 voor de gehele cursus voor ge-

organiseerden en ƒ 3.- veor ongeorgani-
seerden. Aanmeldingen eveneens: Prins
Hendrikkade 49 en Vreugde en, Arbeid.
Leidseplein.

B o n t e 1 4 - d a a g s e
Radio-uitzendingen

AMSTERDAM D 1 N S D A G 6 JAN.
.Krasnapolsky, aanvang 7.30 uur precjes.
Medewerking verlenen o.a. De Uunihlers
o.l.v. Theo uden Mas*nan. Zoals bekend
wordt dit programma, eveneens uitge-
zonden via de radio; voor nadere bij-
zonderheden verwijzen wij naar de aan-
kondiging in de radiobladeii en dagbla-
den. De algemene toegangsprijs be-
draagt 60 cent per persoon, a. r inb
Kaartverkoop: Prins Hendrikkade 49:
Vreugde en Arbeid, Leidseplein; bij de
'vakgroepen en de bekende adressen.
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OVER -KERST
K ijk vader", zei kleine Jantje „dat is

een kerstboom" „Ja", zei vader in
zijn toegefelijke wijsheid van volwassene,
„allemaal kerstbomen Jantje, maar eigen-
lijk zijn het dennebomen '.
Mis vader, het zijn geen dennebomen,
het zijn sparren! De fout om een spar een
denneboom te noemen, wordt algemeen
gemaakt. Zo algemeen zelfs, dat meri geen
betere omschrijving van het verschil -tus-
sen een den en een spar kan geven, dan
door eenvoudig te vertellen: „Als u denkt
dat het een spar is, is het een den en als
u denkt dat het een den is, is het een
spar." Maar met dat gladdigheidje komen
wij er toch ook niet uit. De verwarring
wordt alleen maar een beetje groter.
In het Duits heet een Spar Tanne en als
iemand met de Kerstdagen zingt: „O,
Tannebaum" denkt hij natuurlijk dat het
over een dennenboom gaat. Misschien dat
daar een deel van riet misverstand uit
voortkomt. Maar de hoof dzaak zal wel zijn,
dat het. grote publiek heel slecht weet te
onderscheiden. ledere boom. die groen is
in de winter en die niet de bekende hulst-
blaadjes draagt', noemt men doodeen-
voudig een denneboom, zoals een recht-
geaarde Amsterdammer ieder klein vo-
geltje een „vinkie" noemt
Er zijn echter grote verschillen tussen
dennen en sparren. Beide behoren tot de
groep van de naaldbomen en deze blijven
over het algemeen de gehele winter groen.
Eén soort naaldhout is er maar, dat de
naalden in de winter verliest, dat is dé
lork of larix, waarvan de korte, zachte
naaldjes in bundeltjes bijeen staan en die
in het vroege voorjaar met zo 'r. prachtig
lichtgroen waas beginnen uit te lopen.
Doordat de lork 's winters kaal wordt, is
hij niet geschikt voor kerstboom. De spar

komt kiezen. Voor vijftien cent of een
kwartje (waarschijnlijk zal het dit jaar
wel wat duurder zijn) kan men daar een
aardig boompje kopen, waarvan men met
enige zorg een struise kerstboom kan ma-
ken, al heeft zo'n aangeklede den nooit de
statigheid van een spar.
De den en de spar zijn echte bewoners
van de zandgronden. Trouwens in ons
land vindt men verreweg het meeste bos
op zandgrond, omdat de vruchtbaarder
streken van ons land niet gemist kunnen
worden voor de landbouw. Als er in ons
land sprake is van bebossing, betreft dat
altijd zandgrond. Zo bijvoorbeeld in de
Wieringermeer,, waarvan een oppervlakte
van 300 h.a. tegen het voormalige eiland
Wieringen aan bebost is; dit stuk bleek zo
zandig te zijn, dat men er het beste bos
yan' kon maken en de bewoners van de
nieuwe polder zullen voor dat bosbezit
zeker dankbaar zijn. Nu is-zandgrond in
de Wieringermeer natuurlijk lage grond en
daardoor meer aangewezen voor loofhout
dan voor naaldhout. De herkomst van
onze dennen en sparren moeten wij meer
op hogere gronden zoeken en bovendien
voor de sparren,niet te dicht bij de zee..
In de zeeduinen is de grond meer geschikt
voor de grove den en de Oostenrijkse den,
maar de fijnere spar kan er alleen ge-
dijen bij voldoende beschutting.

valt. In plaats, dat de
regenval door de bos-
sen wordt vastgehou-
den, zien wij op die
kale heuvels de berg- .
beken in iedere natte
periode snel aanzwel-.
len en overstromingen
veroorzaken. Kort ech-
ter na het ophouden .
van de regen daalt de
waterstand even snel
als zij voordien steeg
en na de overstroming
volgt de droogte. Beide
zijn even verwoestend
voor de welvaart.
Bosbezit daarentegen"
houdt het regenwater
lang vast en staat
het slechts geleidelijk
af. Het bos breekt de
wind, het geeft een
•woonplaats aan vogels
en kleine wilde dieren
en draagt er zo toe bij,
dat zowel het -klimaat
als de vrije bewoners
van de natuur in een
gezonde evenwichts-
toestand blijven voort-
bestaan. Daarom be-

daarentegen is bij uitstek wel geschikt.
Een spar heeft vrijwel horizontaal groeien-
de takken. Al die takken dragen vele
kleine zijtwijgjes en ieder twijgje is oézet
met korte, stijve, afzonderlijk staande
naaldjes. Daaraan kan men steeds de spar
herkennen. De den daarentegen heeft de
naalden twee aan twee staan en deze
naaldjes staan niet plat, doch verenigen
zich als het ware als pluimen aan het

' eind van de tak. Bij de jonge bomen staan
deze takken bovendien meestal schuin om-
hoog en ook daardoor wordt het gebruik
van de den als kerstboom minder gemak-
kelijk. Een goede kerstboom moet name-
lijk vlakke takken hebben, waardoor over-
al kaarsjes kunnen worden geplaatst op
de verschillende étages, die door de tak-
kransen worden gemaakt. Bij de zeer
regelmatig groeiende spar kan dat bijzon-
der gemakkelijk gebeuren; het versieren
van een den daarentegen vereist heel wat
meer hoofdbrekens.
Wat er in de steden dan ook verkocht
wordt aan kerstbomen zijn allemaal spar-
i'en. Slechts hier en daar op het land, waar
oien in. de buurt van een houtvesterij
woont, gebi ikt men ook yel jonge den-
nen. Wij kennen, bijvoorbeeld een boom-
kwekerij van de provincie Nooi d-Holland,
waar ieder jaar tegen Kerstmis de jonge
dennenbossen worden uitgedund en de
bevolking van het dorp in de nabijheid
haar kerstbomen uit deze „bomen-oogst"

Voor de kerstbomen
trekken wij dus naar
het Oosten en gedeel-
telijk ook naar het
Zuiden ven het land.
Men zal misschien zeg-
gen: wat een zonde is
't, om ieder jaar zo-
veel duizenden jonge
bomen ' te kappen,
maar laat men dan
toch wel bedenken, dat
een groeiend bos regel-
matig gedund moet
worden, omdat de ho-
ger wordende bomeii
steeds meer ruimte
nodig hebben. -
Een jong bos begint
dus met een vrij dich-
te stand. Maar na ver-
loop van enkele jaren
moet men beginnen
met het wegnemen van
de zwakste exemplaren
en ruimte maken voor
de meestbelovende bo-
men. Deze uitdunning
wordt jarenlang regel-
matig volgehouden, zo-
dat iedere boom, die

" overblijft, voldoende
.nevensruimte" *• krijgt. Wat er aan de

markt komt als kerstbomen, is dan ook
voor het grootste /deel resultaat van deze
uitdunning van de bossen. Bijgevolg geen
vermoording van jong bos, d'Sch slechts
.de normale'opbrengst van goed bos-onder-
houd.
Toch laat het zich aanzien, dat de toe-
voer van kerstbomen dit jaar geringer zal
zijn dan anders. Het spoorwegve'-roer is
zo overbelast met noodzakelijker artikelen
dan kerstbomen en de vraag naar hout
voor industrieel gebruik is zo groot, dat
wij niet ̂ verwachten, dat thans vele han-
den aan het werk worden gezet en veel
transportmiddelen in beslag zullen worden
genomen voor de voorziening met kerst-
bomen. Gelukkig echter kan men met
enkele takken sparrengroen, of met een
kleiner boompje dan men gewoonlijk
heeft, eveneens een gezellige versiering
bereiken.

Intussen groeit het bos voort. En bos is
voor ons. mensen, een van de belangrijk-
ste bezittingen. Een land zonder bos is een
dood land, want bos regelt het klimaat en
zuivert de lucht. Hele landen zijn tot on-
herstelbare armoede vervallen, doordat
men de berghellingen kaal kapte en daar-
door regen, wind en winter vrij spel liet.
Spoedig gebeurt • het dan, dat de aarde
van de berghellingen afspoelt, zodat de
bevolking in die streken tot armoede ver-

hoort bij een gezond volk ook een gezond
bosbezit. Wanneer dat bos op verstandige
wijze wordt geëxploiteerd draagt het kap-
pen van kerstbomen tot de goede ontwik-
keling van een bos bij.

Bij de illustraties'
Boven: Spar met detailtekening.
Links: Hier ziet men duidelijk, dat de
denneboom niet zo geschikt is, om als
kerstboom gebruikt te worden. Let op de
inplanting van de naalden.

(Reproducties uit: „Unsere Freiland-
Nadelhölzer".

Uit die overweging zal wel niemand een
kerstboom kopen, maar het kan toch geen
kwaad, als de kopers van kerstversiering
er errig idee van hebben wat de herkomst
en de waarde van een kerstboom-is.

„Toen richtte de boze god Loki de pijl
voor den blinden Hodur en Hodur schoot
daarmee op Baldur, die lachend de pijl
afwachtte, want hij was immers onkwets-
baar. De goden beschouwden het als een
spelletje te schieten op Baldur, omdat
de pijlen, hoe goed ook gericht, hem alle
voorbij snorden. Dat'was een gevolg van
de belofte, die indertijd de bomen had-
den afgelegd aan de Prigga, de moeder
van Baldur, toen het noodlot had voor-
speld, dat, hij aan een pijl zou sterven.
Maar' zij had de maretak vergeten
En Loki, die dat. wist, had hiervan nu
een pijl gemaakt. De maretak was niet
gebonden door een belofte Baldui niet te
ïullen doden- én Baldur stortte dodelijk
gewond 'neer, getroffen door zijn broe-
ders pijl-"
„De aarde verwelkte, toen de gezegende
Baldur dood was. De droefheid was • zo
groot, dat tenslotte de opperste godheid
zich liet vermurwen en Baldur althans
voor een gedeelte van het jaar naar de
aarde kon terugkeren. Als dan Baldur
terugkomt, begint alles te bloeien en te
groeien; dan is het lente en alles, wat
leeft, uit zich uitbunriiglijk. Maar aan
het eind van het jaar moet Baldur te-
rugkeren naar de doden. Dan neemt hij •
de vreugde en de warmte van de natuur
met zich mee en alles verstilt en ver-
start tot de winter "
Daarom is in de Noorse mythologie het
Midwinterfeest, het Yul-feest, het feest
van het terugkerende leven en als her-
innering aan de boze daad van Loki
wordt daarbij de maretak, die in ons
land beter bekend is onder de Engelse
naam „misUetoe" bij de versiering ge-
bruikt.
Deze maretak, die ook nog de naam
„vogellijm" draagt is een woekerplant,
die slechts een gedeelte van het jaar op-
valt, omdat zij groeit op bomen en dus
een groot deel van het jaar door de bla-
deren aan het gezicht wordt onttrokken.
Eerst wanneer de bomen kaal worden,
zien wij de maretakken in populieren en
oude appelbomen duidelijk, zitten. Ook

eerst in het late najaar komen er de
witte bessen aan, die door de vogels
worden gegeten en waarvan zij de zaden
weer op andere bomen overbrengen;

*vandaar de naam vogellijm. Uit het feit,
dat de maretak geen zelfstandige plant
is, is het ook te verklaren, dat Baldur's
moeder bij haar rondgang langs alle
bomen, die plant vergat en aldus de oor-
zaak werd van de wisseling der seizoe-
nen.
In onze lage landen aan de zee komt
de. maretak niet in de natuur voor.
In Limburg, in Zuid-België en in geheel
Noord-Frankrijk treffen wij haar veel-
vuldlp aan.
Het is wel een merkwaardige natuur-
godsdienst, die aan deze Germaanse sage
ten grondslag ligt. En heel sterk blijkt
daar dan ook uit, hcre nauw de oude
Germanen met de natuur samenleefden.
Intussen is deze Noorse mythologie reeda

-lang niet meer een levend Bezit van de
Germaanse volken, doch het gebruik
van de maretak met Kerstmis is een
overblijfsel, dat' de eeuwen heeft getrot-
seerd en thans nog herinnert aan da
tijd van het ongerepte Germanendom;
ook al weet men er thans ni*t meer
van, dan dat het' toegestaan is, om onder
de „mistletoe" het meisje te kussen, dat
men daar al .of niet toevallig ontmoet

Maretakken



I n de Noordzee, een heel eind noordelijker dan: Terschel-
ling en Ameland, bevinden zich de eilanden Föhr en

Sylt en daaromheen liggen nog verscheidene kleine
eilandjes, die Halligen heten. Enkele daarvan zijn zó
klein, dat er maar een paar huizen op staan; zij waren
vroeger alle verbonden met het vasteland of met grotere
eilanden, maar de onstuimige zee heeft ze los gerukt.
Ziet men nu deze eilanden op een mooie zomerdag, als de
zee heel rustig is en. de golfjes vrolijk spelen in de zon
en als de badgasten van *Pöhr in een grote boot naar
Öland of Gröde of Langenas varen, en daar bij een of
anderen gastvrijen bewoner koffie met krakelingen gebrui-
ken of lekker eigen gebakken brood met schapenkaas,
om later bij een zo'et avondwindje terug te keren, terwijl
de zon bloedrood in zee ondergaat, als men die eilandjes
zó-ziet, dan is dat geheel iets anders dan wanneer men
ze ziet, als de Noordwestenwind de baas is en de zee het
land bestormt als een schuimbekkend paard, om het ein-
delijk geheel te overstromen en tot in de huizen door te
dringen. En ook in de zomer moet men hier altijd reke-
ning houden met een macht, die zeer veel te betekenen
heeft, namelijk met het getij: ebbe en vloed. De ebbe
verandert ook deze eigenaardige eilandenwereld geheel en
al en vooral bij Oostenwind, dan glijdt de zee terug, zover
men maar kan zien. Dan breidt zich de gladde, kale
bodem al verder en verder uit, doorsneden door diepere

.en minder diepe, brede en smalle geulen, waarin het
•water achterblijft en waarin het water ook weer het eerst"
begint te wassen. Deze zeebodem wordt het wad genoemd;
als het ebbe is, kan men er heel gemakkelijk over heen
lopen naar het vasteland, maar men moet dan altijd
nauwkeurig op de tijd letten om te kunnen berekenen,
wanneer de vloed weer op komt en natuurlijk moet men
de weg tussen de waddenstromen door ook heel goed
kennen, want soms komt er opeens een mist opzetten,
die alles in een ondoordringbare, grauwe mantel hult en
het bijna onmogelijk maakt het pad terug te vinden,
wanneer de duisternis invalt.

Het aanzienlijkste en welvarendste
dezer eilandjes heet Langenas, daar
is een kerk én een pastorie en de
aardige, oude predikantsvrouw, die
er al langer dan zeventien jaar
gewoond heeft, heelt mij veel van

de levenswijze van de bewoners verteld. Ik weet nu bij-
voorbeeld, dat er Zondagsochtends, als het tijd is om
naar de kerk te gaan, geen klok wordt geluid, maar dat
er dan een vlag op de kleine kerktoren wordt gehesen,
want het klokgelui zou in de verte wegsterven en door
het geruis der grote wateren overstemd worden. Men
heeft op Langenas geen paarden, niets anders dan koeien
en schapen. Ook wordt er geen koren verbouwd; men
oogst slechts hooi; kort, mooi, geurig hooi.
Er zijn- in het geheel'geen bomen; die w;ü de wind niet
laten groeien, maar in de tuin der pastorie is toch -een
laantje van kruisbessenboompjes en een oude vlierstruik
bloeit in een beschut hoekje tegen de muur. Woning en
stal zijn op Langenas gewoonlijk onder één dak en men-
sen en vee gaan heel vertrouwelijk met elkaar om.
Er is op het gehele eiland geen enkele bron te vinden;
men moet zich dus tevreden stellen met regenwater, dat
in diepe, gemetselde bakken
wordt opgevangen. Soms, als
de zee heel hoog is, komt
het zoute water in die bak-
ken en dat is dan natuurlijk
een grote ramp! De huizen
liggen op enige afstand van
elkaar op kunstmatig ver-
vaardigde hoogten, die werf-
ten worden genoemd en dra-
gen alle de naam van hun
eigenaar.
Als de mannen Jong zijn,
gaan zij meestal naar zee en
gedurende hunne afwezig-
heid zorgen de vrouwen voor
het vee en halen het hooi
binnen. Die hooi-oogst' is
echter dikwijls moeilijk en
gevaarlijk, want er kan plot-
seling een hoge vloed op-
komen, die alles wegspoelt en
dan moet het hooi snel op de
werften gesleept en in veilig-
heid gebracht worden. De
bewoners van Langenas heb-
ben, zoals gij ziet, geen ge-
makkelijk bestaan.,
Op een van die kunstmatige
hoogten of w'erften nu, waar-
van ik zoeven vertelde, stond
het huis van Broder Iwersen
en zijn vrouw Marren. Bro-
der en Marren waren acht
jaar getrouwd en hadden zes
kinderen, waarvan, evenals
men vaak bij orgelpijpen
ziet, het ene telkens iets
kleiner was dan het andere.
Het oudste kind was een
meisje van zeven jaar en
heette Inge; het jongste, een
stevig klein kereltje, was
naar zijn vader, Broder. ge-
noemd en werd nog op de
arm gedragen.

Alle jaren, zodra het lente
werd, trok Broder Iwersen
de wijde wereld in, naar
Hamburg of naar Bremen
en zocht dan werk op een
schip, maar nooit bleef hij
langer dan een half jaar uit.
Dan kwam hij weer thuis,
•want hij wilde toch ook het
genot hebben om bij zijn
vrouw en kinderen te zijn. en ai verdiende hij dah niet.
zoveel als anderen, die jaren wegbleven, dat kon hem
niet schelen. Broder had een tevreden natuur. Rijk waren
zij lang niet en natuurlijk bezaten zij dus ook peen koe,
maar zij hadden zes schapen, die prachtig wol gaven en,
als men aan schapenmelk gewoon is, smaakt die ook heel
lekker. O, wat verheugde Broder zich altijd op de Winter
thuisJ Zodra hij aan wal kwam, kwam Marren dan de
werft aflopen met het kleinste kind "op de arm of soms
ook m haar schort om vlugger voort te kunnen komen en
met. al de andere kinderen juichend achter haar aan.
Dan liep Broder ook zo gauw hij maar kon naar hen
toe en dan wierp hij zijn muts hoog in de lucht en de
wind pakte de muts beet en blies haar in de richting
van Marren's voeten.

"net de
"'«g ni

En dan zeiden de mensen op de andere werften teg ,
elkaar: „Daar komt Broder Iwersen zeker weer thuis' , f a m .
Zo'n drukte is er nooit, als een ander terugkomt!" ., en

En wat vond Broder die winteravonden prettig en gezel'*
en wat had hij dan van alles te doen! Er was dan v*j
op. te knappen en te timmeren en nu en dan leerde &j
de oudste kinderen wat, want hij • kon prachtig lezen
vertellen en keurig schrijven- en rekenen. Lezen deed J"
zó mooi, dat Marren hem altijd met grenzeloze bewoog!
ring aanzag, als hij 's avonds uit.de Bijbel voorlas. Eige'j?
lijk wilde zij dan netten knopen en kousen breien.
dikwijls gleden haar handen zachtkeiis in de schoot 1 k
vergat zij haar werk, om met alle aandacht naar
lezen van haar man te luisteren.
Eenmaal in de maand, of soms nog wel eens een
meer, ging Broder als bode naar het eiland Pöi
naar het Vasteland, meestal, in een zeilboot, maar oo

•als bekwaam ,,waddeloper'
te voet. Hij bleef dan t«|
of drie dagen weg, naar ^,
het uitkwam. Marren vo"
het niets prettig, als liij <"j
tochten maakte; , zij voffl
het al erg .genoeg, dat hU .
hele zomer van huis **!
Maar hij verdiende er e C j
aardige duit mede en "*
kwam altijd goed van PaS'

Op zekere dag — even ^
Kerstmis —- héél vroeg
de ochtend, terwijl het
zó donker was, dat zij
sen moesten aansteken
iets te kunnen zien,
een -kleine jongen van &%
werft daar in de buurt D

]
hen met een boodschap v .j,
zijil vader. Moeder had ̂
pijn op de borst, zij *°,t
nauwelijks adem halen en ,
druppeltjes, die de ö°K j,
haar voorgeschreven &„(|
waren op en nu
vragen of Broder
met de vloed naar w'~ Aja
wilde varen, daar de örVIJ ^
pels bij den apotheker fta ]5 op
om dan morgenmiddag- v
het ebbe was, terug te W,u
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De vader van het
kon zelf niet gaan, die
zo'n jicht in het linkerWl
en in zijn rechterarm. $
hij zich haast niet beweg»
kon en zelfs bij het aai"0^
den- geholpen moest worfji

"Broder had er eigenlijk
weinig lust in; hij had "*
twee Kerstgeschenken
zijn kinderen willen nia _eff
een schip voor Peter en .̂
uitgesneden lepel voor »$
en hij vond het niets P1'6 $
nu. weer van huis we^j3ji
moeten gaan. Hij zei ^
eerst ook niets en ^ar

ir(;-
zweeg ook; zij had eel\üe$
voel, alsof 'zij zou ne

 cpt
kunnen schreien en zij ^.ge(
bij zichzelf: Als het * 0
minder wordt en de * j j
draait, dan kan hij nl0l^je'
misschien in het geheel ^

terugkomen en wat wordt dan het Kerstfeest voor ^
zonder vader! Want zij zouden de eerste Kerstdag S01^,jf!
naar de kerk gaan en later thuis met elkaar de n|. $
Kerstliederen zingen; de kinderen zongen ook
aardig en... 'wat moest er nu van dit alles terecht k
als hun lieve vader niet thuis was?
Toch zeide zij niets, want'zij dacht ook wel aan die ^
vrouw, die het zo benauwd had, wat was het toch ge^ a2$
dat zij allen zo gezond waren! Och, als Broder ° £
wilde, dan zou het toch wel goed zijn, als hij het .̂
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om die: stakkerd te helpen. En Broder zette zijn
wester op en ging buiten voor de deur, staan en
rechts en links en rechtuit in de schemerende m°
stond. Er was haast geen wind en slechts vanuit de
hoorde men het ruisen van de ,zee. Broder hielo
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