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piid in de hoogte om te voelen, waar de wind vandaan
**am. Het was Zuidoostenwind. Even floot hij zacht,

, ~en zeide hij tot den jongen, die hem gevolgd was en
de handen in zijn zakken naar hem opkeek:
maar, dat het goed is; dat ik gaan za.l. Precies om

i, .:Jt uur kom ik even om het flesje te halen." Toen ging
J in huis, keek zijn vrouw scherp in hét gezicht, waarop <

J; teleurstelling duidelijk te lezen stond en zeide: „Kom
g.ai'ren, wat is er? Morgenavond ben ik weer thuis hoor!
0° erg is het toch niet. Het .schip en de lepel zal ik dan

' öe eerste Kerstdag wel afmaken." „Ja, lieve man, als
£e maar weer thuiskomt! Maar ik weet wel, dat God 'over
eeën en Winden regeert." En zachtjes voor zich heen
euriede zij die regel uit het gezang:
'Ule wolken, lucht en winden wiist snoor en loop en
°aan...»
^Oen maakte Broder zich gereed om de tocht te aahvaar-
j^n en zijn vrouw bracht hem tot onder aan de werft,
, et was nu dag, maar de lucht was zeer donker en men
°n niet ver zien.

'^rn hoe laat kun je morgen thuis zijn?" vroeg Marren
voi ^r°der antwoorde, dat hij, naar de tijd der ebbe ge-

", om drie uur.'s middags weer thuis kon zijn. Toen
f zij afscheid van elkaar.

volgende dag was de lucht opgeklaard. De hemel was
Wder, de zon scheen en de wind stond nog zuidoost,

'v aar na twaalven draaide hij weer naar het westen en
^ zag er uit, alsof er vorst zou komen. In het water was
^eüiig beweging. De ebbe kwam precies op tijd en de
u^öen kwamen te voorschijn. Marren was blij; alles

goed en Broder zou zeker vroeg terug zijn. De gehele
waren de kinderen vrolijk. Eerst hadden .zij buiten

öe werft gespeeld, toen' bij.de schapen in de stal, nu
zij in de kamer en overal zongen zij met hun
stemmen de Kerstliederen, die zij van de predi-

geleerd hadden. Marren zong zacht mee. ter-
£'3i zij bij het vuur het Kerstmaal bereidde, waarmee zij
(j

9ar man wilde opwachten. Zij was er zo druk mee. bezig,
at zij er niet op gelet had, hoe het weer langzamerhand

j^randerde. Toen szij nu om twee uur even naar buiten
hart Was er een dikke fflist °P kamen zetten; de wind
fch ^ie van net vasteland naar het eiland toegedreven
zi ,

nu was de mist reeds zó dicht, dat het wad niet meer
«ubaar was.

Xv
ari'en schrok vreselijk, wam haar man was nu oiider-

,,. 8 en zij wist maar al te goed, hoe verradeli.ik het wad
Wj mistig weer. En-nu, dat de mist zo dik was. dat
haaet geen meter ver kon-.zien! Dan verdwalen de

1 mensen, die daar lopen, onherroepelijk en eer zije

* hp °^ verc*acht zijn, komt de vloed opzetten en overvalt
**• ..Acii", zuchtte zij, „was hij maar weer rustig thuis l"

Ja, en zo was het, als Marren gevreesd had. Vol moed en
opgewektheid had Iwersen de terugreis aanvaard, want
alles liet zich uitstekend aanzien. De druppels voor de
zieke buurvrouw had hij op zak en voor Marren had
hij een mooie zwartzijden hoofddoek gekocht, zoals de
getrouwde vrouwen van de Halligeilanden altijd Zondags
dragen en voor de kindenen had hij een grote/zak vol
roodwangige appels en bruine pepernoten gekocht; die
had hij aan zijn stok, welke hij droeg over zijn schou-
der, saamgebonden met grote dennetakken. De zijden
doek had hij in zijn jaszak gestoken en telkens voelde hij
er eens aan, want dan kraakte die zijde zo aardig en hij
lachte vrolijk bij de gedachte, hoe blij Marren er mee
zou zijn en hoe zij er met haar handen oveiiieen zou
strijken. Zij had nog nooit een zijden doek befeten, alleen
maar katoenen hoofddoeken; op de eerste Kerstdag moest
zij de zijden doek dragen naar de kerk. Maar plotseling
staat de man stil; daar fluit hij, lang en gerekt, als
iemand, die eensklaps onaangenaam verrast wordt. Wa.H
hij ziet de mist aan komen rollen als een dreigend gevaar
en.dat is iets, waarop hij in het geheel niet verdacht
was. Wie zou dat ook hebben kunnen denken? Het was
zo helder, zeldzaam voor deze tijd van het jaar. En de
mist kwam dichter en dichter bij en had eindelijk zulke
vorderingen gemaakt, dalThij haast niets meer kon zieri.
Nu komt het er op aan om op te passen en zo vlug moge-
lijk voort trachten te komen! Maar ach, de mist is vlug-
ger dan Iwersen. Na verloop van tien minuten is hij als
ingehuld in een reusachtige, grijze mantel; hij kan geen
drie passen voor zich uitzien — alles is een dichte, grauwe
massa, Even gekeken, hoe laat het is: het is twee uur, dus
nog een uur lopen.

Nu goefl opletten, Broder Iwersen! EP is in het geheel geen
' wind, niet het minste zuchtje ,en met dit weer is het om

drie uur'al zo goed als donker; wanneer hij dan nog niet
op zijn eiland is aangekomen, komt hij er niet meer. De
angst slaat hem om het hart. En alles zo stil, zo eindeloos
stil. De stromen van het wad moeten zijn wegwijzers zijn,
maar hij kan ze niet meer zien. Hij moet ze zoeken en
voelt, dat hij verdwalen zal al zoekend, dat is haast onver-
mijdelijk. Eerst maar voortgaan in dezelfde richting,
maar dan bemerkt hij niets van allerlei kentekenen,
steen- en puinhopen, zoals er hier en daar in het wad
gevonden worden en waarvan hij weet, dat hij die nu
langs moet komen; dan blijft hij staan, kijkt onrustig op
zijn horloge; bijna drie uur en de mist wordt dichter
en dichter.
Om vier uur is de ebbe op het laagst en dan begint de
verraderlijke vloed op te komen; het is dadelijk te be-
merken aan de waddefetromen. • Iwersen gelooft, dat hij
wa't te veel naar links is gelopen en gaat dus weer meer
naar rechts. Hij loopt enige- tijd zo door en komt dan

"bij een stroom, die hij niet herkent en die niet op zijn-
weg kan liggen. O God, wat te doen? Hij is genoodzaakt
weer meer naar -links te gaan en... nu weet hij het als
iets, dat stellig,, benauwend, verstikkend zeker is hij
is verdwaald. De grauwe schemering wordt hoe langer
hoe- donkerder; wat moet hij doen, als het helemaal
duister is geworden?
Maar hij . vermant zich, dwingt zich tot rustig $enken en
de toestand in ogenschouw te nemen. Zo gauw de moed
te laten zakken! Een schande! Flink loopt hij ng»g wel een
half uur voort, maar dan hoort hij het onverbiddelijke
geruis in de verte. Het komt nader en nader, als een
wild dier, dat omzichtig vóortkruipt om zijn prooi té
bespringen: het is de vloed! Nu is de nood op het
allerhoogste gestegen, nu kan alleen God hem helpen!

! En Iwersen staat stil, neemt zijn zuidwester af, houdt
deze voor zijn gelaat, zoals hij. in de kerk pleegt te
doen en hij bjdt. Ja. hij bidt zó innig en ?,ó
met zijn ganse hart als een man dat kan,

- die veel van- zijn vrouw en zijn kinderen
houdt en gaarne, bij hen blijven wil.
Dan staat hij weer stil te luisteren. Het ge-
ruis van het water is nu dichter in zijn na-
bijheid gekomen, het komt snel nader en
nader, iedere golfslag brengt de dood zeker-
der naderbij. Maar . . . nu hoort hii nog iets
anders ook, hij luistert gespannen en het is,
alsof alle geluiden veel intenser klinken daar
in die grote verlaten eenzaamheid, waar- hij
van aangezicht, tot aangezicht staat tegen-
over een stellige dood. Hij hoor,t soms, soms
weer niet, klanken als van gezang en denkt.
dat het zijn verbeelding is, die hem die verre
klanken doet horen.
Maar nu hoort hij toch plotseling heel dui-
delijk en helder door de nevel heen over de

onmetelijke ruimte gedragen het geluid van lieflijke
stemmen, zoals hij ze nog nimmer heeft gehoord. Het i»
Kerstavond. Zingen de engelen nu weer? Waar Komen
die stemmen vandaan? Achter hem! Hij keert zich blik-
semsnel om; ja, nu hoort hij het nog duidelijker; het is
een kinderstem! Zouden dat zijn kinderen zijn, die zin-
gen? Ja, die moeten het zijn en die stemmen klinken
achter hem, dus is hij door de mist zijn eiland vporbij-
gelopen, de vloed 'tegemoet. Dus snel' rechtsomkeert ge-
maakt!

. Steeds duidelijker hoort hij de stemmen, hij herkent de
melodie van het Kerstlied; de woorden kan hij noa; niet
verstaan, maar hij herkent de melodie
En hoe was dat nu gekomen? Toen Marren gezien had,
hoe de mist dichter ea dichter kwam aanrollen, had zij
zulk een angst gevoeld, faat de wanhoop haar telkens'weer
naar buiten had gedreven. Het was donkerder en donker-
der geworden. Toen haar man nog steeds niet thuis kwam,
besloot zij, om naar het strand te gaan, om daar uit alle
macht te gaan roepen.
Broder! Broder! Broder! klonk haar wanhoopskreet, over
het strand. Misschien was hij dichtbij, misschien kon hij
haar horen! Hier! Hier! Hier!
Eindelijk was ze hees van het roejjen en angstig en wan-
hopend was zij het snikken nabij, toen plotseling dé stem
van Inge zei: „Moeder, laten wij Kerstliederen zingen,
die hoort vader zo graag en misschien hoort hij ze in de
verte en vindt dan zo de weg!"
Marren vond, dat het kind gelijk had en schaamde zich
even over haar eigen onrust en vrees tegenover de lieve
gedachte en de rust van haar kind. En toen klonk zuiver
en uit beider mond het Kerstlied: Sterre van Bethlehem!
Zo zongen zij. het ene lied na hst andere en dit. was
vaders redding, die toen omkeerde en op het geluid van
het lied de goede weg vond.
Marren, Inge! hier ben ik! klonk het als hemelse muziek
in de oren van de twee, die bevend hun Kerstliederen
zongen aan het strand, waar het geluid wegstierf in de
wijde, wijde ruimten; zij wisten niet, of het den geliefden
man en vader zou bereiken. Het kleintje juichte op het
geluid van de bekende stem en Marren kon toen niet
meer zingen.
Inge zong dapper door, tot vader bij hen was, die toen
stil Marren onder de arm nam en het kleintje van haar
overnemend, liepen zij samen zwijgend en' gelukkig,
onuitsprekelijk gelukkig naar hun eigen huisje, waar de
lamp vriendelijk lichtte voor het raam. Vlug bracht een '
der thuisgebleven kinderen het flesje naar het huis der
zieke vrouw, waar ook angst was doorstaan voor het
leven vaa Iwersen, toen zij de dreigende mist hadden
bemerkt.
En de volgende dag maakte vader Iwersen voor Peter het
beloofde schip af 'en voor Lise .de lepel, nadat zij samen
naar de kerk. waren gegaan met de twee oudste kinderen
en van harte hadden meegezongen.
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LEDIGE URE

V oor de oudere jongens, die al wat
aan figuursaagwerk hebben gedaan

(of voor hen, die van plan waren er
mee te beginnen) willen we thans be<-
handelen: het maken van een kaar-
senhouder, een voorwerp, dat even-
eens iri de Kersttijd bijzonder in trek
is. Nee schrik maar niet ik zal
u niet lastig vallen met de beschrij-
ving van een kaarsenhouder," vol tiere-
lantijnen, vol ornament, vol uitge-
zaagde figuurtjes, want zulk werk
vind ik zelf afschuwelijk lelijk! We
bepalen ons tot het vervaardigen van
practische voorwerpen. En prac-
tisch moeten we, bij de heersende
materialenschaarste, in de allereerste
plaats blijven! De kaarsenhoudertjes,
waarvan hierbij een paar voorbeelden
worden gegeven, zijn hoogstens 24 X
12 cm. Een stukje triplex van die
grootte is nog wel te bekomen. En

gaat ook dat niet meer, dan kunnen
de voorwerp j es worden gemaakt van
zwaar strokarton, celotex, treetex of
een ander vervangingsmiddel. Over de
techniek van het figuurzagen zal -ik
wel niet behoeven uit te weiden.
De bovenste figuur geeft voor- en zij-
aanzicht, benevens een perspectièvi-
sche tekening van een zeer eenvoudig
houdertje te zien. Met de kapzaag
wordt de ruitvorm uitgezaagd uit
4 mm triplex. Men moet al buitenge-
woon geoefend zijn in figuurzagen,
wil men lange, rechte lijnen met de
figuurzaag zuiver kunnen zagen.
Waar deze dan ook voorkomen, ge-
bruiken we altijd een kleine handzaag
of de kapzaag.
De vijf puntige ster wordt gezaagd uit
3 mm triplex. Het eigenlijke „houder-
tje" estaat uit twee delen; zo moge-
lijk maken we die van 6 mm triplex.
Het horizontale deel wordt met een
„pen' in het achterplankje gelaten;
daartoe wordt uit dit laatste een gleuf
gezaagd, waarin de pen juist past.
Deze gleuf vooral niet te ruim zagen!
Het tweede deel wordt vertikaal onder
het eerste gelijmd, juist in het mid-
den. We kunnen dit doen met lijm.

koudlrjm of velpon. De opening in
het horizontale plankje is afhankelijk
van de dikte der' kaars. De construc-
tie is dus zeer eenvoudig, maar mocht
ze nog moeilijkheden opleveren voor
beginners, dan kan het „houdertje"
nog cp eenvoudiger wijze worden ge-
maakt. We zagen dan van 4 mm tri-
plex twee halve cirkels (straal 4 cm)
en maken in één der beide plankjes
een gat voor de kaars.
Van een vierkante schoolliniaal (een
z.g. .carlet) zagen we een stukje van
8 cm en dit spijkeren we op het ach-
terplankje, of — beter nog — we
schroeven het van de achterzijde vast,
juist op de hoogte, waar anders de
gleuf wordt gezaagd. De halve cirkel
zonder gat spijkeren of schroeven we
aan de onderzijde van de liniaal;
later, na afwerking en kleuren, be-
vestigen we op dezelfde wijze het
andere plankje óp de liniaal. De kaars
zakt door de opening en rust op het
onderste plankje. Maken we het ge-
hele voorwerp van karton of celotex,
dan is de laatste werkwijze, met een
stukje liniaal dus, zeker te prefereren.
En nu de afwerking. Behalve de ster
wordt alles spiegelglad geschuurd,
vooral oqk de zijkanten! Gebruik bij
het schuren een schuurkurk en schuur
in ^één richting, n.l. van de hout-
draad. Dan volgt verven. We kunnen
lakverf gebruiken, maar om practi-
sche redenen kunnen we beter kleu-
ren met plakkaatverf en die, na dro-
ging, bestrijken met blanke meubel-
lak. Plakkaatverf met water zoveel
verdunnen, dat ze de dikte heeft van
goed-strijkbare olieverf. Beter is
tweemaal kleuren met iets dunnere'
verf, dan eenmaal met dikke verf. Is
de verf te dik, dan krijgen we zo
gauw strepen. De eerste verflaag moet
altijd goed droog zijn voor we een vol-
gende laag aanbrengen. De hanger
maken we vermüjoenrood, de ster wit
en mooi is het, als we ook de zijkan-
ten van het horizontale houdertje wit
makend Na droging volgt lakken (be-
halve de ster!) en dan komt eindelijk
het „in-elkaar-zetten". De,ster timme-
ren we met een paar nageltjes vast,
het houdertje -lijmen we in het ach-
terplankje en aan de achterzijde
wordt een „o'phangertje" bevestigd. Is
de vernis kurkdroog, dan pas wordt de
ster gelakt en ^dadelijk daarna ruim
bestroo'.d met fijne „flitter" of „glit-
ter", dat fijne, schitterende zilver-
strooisel. 'We laten het voorwerp zo
een kwartiertje liggen en schudden
dan het, overtollige flitter van de ster.
Hiermede is ons werkstuk j e gereed.
.Het achterplankje kunnen we op al-
lerlei wijzen maken. In een rechthoek
(verhouding l bij 2) kunnen we diver-
se vormen -ontwerpen. Een viertal-
ideeën vindt u op de afbeelding en
u kunt ze stellig wel met een ander
viertal uitbreiden. De gestippelde vak-
jes zijn weer. evenals de ster, opge-
spijkerd en met flitter bestrooid.
Onderaan vindt u nog een tweetal
ontwerpjes voor twee kaarsen. U kunt
opk hier weer ontwerpjes maken met
een herstklok als versiering of een
klok als achterplankje. U ziet, i?r is
keuze genoeg! Deze kaarsenhoudertjes
voldoen in de huiskamer zeer goed en
worden als geschenkje steeds bijzon-
der gewaardeerd.
Tenslotte nog een tweetal grotere
Kerstversieringen voot1 de huiskamer,
te vervaardigen door den echten huis-
vlijt-lief hebber.
Ie. Een zespuntige ster wordt gezaagd
van triplex of zwaar strokarton. Iii

het midden wordt
er een zespuntige
ster uitgezaagd.
Hierop worden 6
kaarsenhoudertjes

gelijmd. Dat zijn
halve garenklosjes,
waarvan het gaatje
met een centerboor
zoveel wordt. ver-
wijd, dat er een
kaarsje in past.
In de hoeken boren
we-gaatjes en da.ar-
doorheen gaat rood
koord of rood lint.
Op de ster staan 6
houten kralen.
Onderaan zes ge-

kleurde glazen
kerstboomballen en
van de zes punten
komen linten samen,
waaraan een papie-
ren kerstklok hangt.
De houten of kar-
tonnen ster bestrooi-
en met flitter, ga-
renklosjes rood, kra-
len zwart. Ev^ntu-
eel voor versiering
nog wat dennegroen
of hulsttakjes aan-
brengen.
2e Voorbeeld:
Een houten of kar-_
tonnen ring maken
en deze omwoejen met zilverpapier of
wel een stevige krans maken van
dennegroen. -
We zagen van hout of "karton een
klok, die juist in de cirkel past en be-
schilderen die met plakkaatverf. We
kunnen er ook een rode crêpe-papie-
ren kerstklok in maken, doch die zal
dan loodrecht moeten hangen.
Afwerken met hulst, lint, gekleurde
glazen kralen en ballen, eventueel met
wat „sneeuw" en „engelenhaar".
Beide ideeën zijn In diverse grootten

te vervaardigen en kunnen met de
Kerstdagen uw huiskamer een feeste-
lijk aanzien geven. »
Wij zijn ervan overtuigd, dat wij onze
lezers veel plezier bereiden met het
instellen van deze rubriek.
Machten er nog moeilijkheden zijn
met de vervaardiging van de te
maken werkstukjes, dan kunt u al-
tijd om inlichtingen vragen a'an de
redactie van „Arbeid", Postbus 100,
Amsterdam. Op de enveloppe vermel-
den : „Knutselrubriek".
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actiemacmft

REIKT ELKAAR DE HAND!
\

Onder dit motief zal het N.V.V.~gedurende de
maand DECEMBER actie voeren om de Neder-
landsche werkers samen te smeden tot
HECHT GEHEEL! In deze maand moet

HEEL NEDERLAND
in het teeken van de twee naar elkaar reikende
handen komen te staan!

Zorgt dns dat deze affiches niet slechts
in wachtkamers en kantoren Iromen,
maar ook voor het raam van ieder
ilie aangesloten is bij het N. V. V,:
beitelt de kleine maat van bet biljet
zooveel U wilt:

MAAT 30 X 40 c.M.

,V*

FUNCTIONARISSEN
van het N.V.V.: Geeft hel
goede voorbeeld! Van Uw
medewerking hangt alles af.

y^ys»
<•>••&> P. C. HOÖFTStRAAT 180,
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Het huisgezin en de.kerstdagen
Moeder is het m i d d e l p u n t
Ondanks de tijdsomstandigheden, zul-
len we niet nalaten van het Kerstfeest
te maken wat er onder de huidige
omstandigheden van te maken valt.
In.de eerste plaats wel om het ideële,
dat aan het Kerstfeest ten grondslag
ligt.
„Vrede op a8a.rde" . . ., wie zouden er
méér naar verlangen dan de vrouwen?
Op haar toch drukken de gevolgen van
de oorlog het meest. Dit mogen we
gerust a,an de vooravond van de
Kerstdagen" constateren.
Maar ook zonder de ideële kant van
de zaak hechten de vrouwen grote
waarde aan het Kerstfeest, omdat het
hoogtijdagen zij ja in het gezins- en

.familieleven. Zo is het altijd vóór de
oorlog geweest en nu we de tweede
moeilijke oorlogswinter beleven, heb-
ben we als het ware nog meer behoefte-
aan feestdagen, die er toe kunnen bij-
dragen de gezinsband te versterken.
Het zal echter niet zo gemakkelijk
gaan als andere jaren. De gebruike-
lijke extraatjes voor zulke dagen zijn
erg schaars geworden. We zullen
waarschijnlijk maaltijden moeten ge-
reed maken, die sterk afwijken van
onze normale Kerstmenu's.
Hoewel belangrijk, is dit echter niet
het voornaamste. Het voortreffelijkste
Kerstmenu schenkt geen bevrediging,
wanneer de goede Kerstsfeer, de geest
van saamhorigheid en aanhankelijk-
heid in het gezin ontbreekt. Omge-
keerd zal de juiste sfeer veel kunnen
vergoeden -van wat we dit jaar op
onze Kersttafel zullen moeten1 missen.
De „hoofdschotel"' is nog altijd moe-
der-zelf, die met bescheiden rantsoe-
nen toch nog wonderen weet te doen
en mede door een opgewekt humeur
de vereiste Kerstsfeer in de huiskamer
weet te brengen.

Hef uiterlijk van dé huiskamer
speelt daarbij maar een betrekkelijke
rol — zeker nu dit jaar de Kerstbomen
zo duur zijn en er haast geen kaarsen
meer zijn te krijgen.
Het éne behoef t het andere echter niet
uit te sluiten. We kunnen heus nog
wel wat doen om onze woning tijdens
de Kerstdagen een enigszins feestelijk
cachet te geven. Daartoe laten we
hieronder enige practische raadgevin-
gen volgen. Er zijn Kersttafellakens
en -servetten in de handel, welke de
tafel al dadelijk een feestelijk aanzien
geven. . ^ ^
Juist nu we 's morgens zo larig met
kunstlicht moeten zitten, kunnen» we
in de ochtenduren onze tafel al ver-
sieren.
Moeder staat het eerst op. Ze laat
vader en de kinderen pas binnen-
komen, als de tafel helemaal is gedekt.
Zijn er nog kaarsenknijpertjes met
stompjes kaars over van vorige jaren,
dan kunnen die hu mooi voor tafel-
versiering worden gebruikt. Op een
broodschaal met platte rand (hebben
we die niet, dan kan een plat bord
ook dienst doen) worden de knijper-
tjes op bepaalde afstanden geplaatst.
Over de tafel verdeelt men wat kleine
takjes dennengroen en hier en daar
zet men een kleine Kerstboomversie-
ring neer. Enige uitgeholde aardappe-
len, waar wat rood crêpe-papier om-
heen is geplooid, worden, voorzien van
een kaarsje, voor de borden der kin-
deren neergezet.

Een andere manier om de tafel aardig
te maken is, lange repen van rood
crêpe-papier te knippen en deze linten
In ruiten over het tafellaken te leggen.
Ook Jiierbij legt men hier en daar een^
takje dennengroen, terwijl enige zil-'
veren Kerstboomslingersj aardig over
de tafel worden gerangschikt. Heeft
men geen kandelaars met kaarsjes,
dan zoeken we uit de Kerstboomver-
sierselen enige aardige dingen, zoals
bijvoorbeeld een kabouter, een engel-
tje, een huisje of een schip en ver-
sieren daar de tafel mee.

Als moeder dat de avond tevoren nog
niet heeft gedaan,'dan kan zij nu nog
wat dennengroen met een zilveren bal
of ander figuurtje aan de muur be-
vestigen.
Wanneer alles klaar is, Worden de
kaarsjes aangestoken en dan eerst
mogen de, huisgenoten binnenkomen.
Het werk van moeder zal dan rijkelijk
worden beloond door de verrukte ge-
zichten van de kinderen, die door de
brandende kaarsjes dan meteen in de
Kerststemming zijn. Als extra trac-
tatie wordt, als het koffietijd is. wat
stijf geslagen kunsteiwit op de koffie
en, bij de kleintjes, op de chocolade
gedaan.
Op de middagboterham wil moeder
natuurlijk ook graag iets extra's geven.
Geld of bonnen mag het niet kosten.
Welnu, geef eens mosselengehakt op
het brood, dat is lekker en voedzaam.
De kosten zijn gering en bonnen zijn
er niet voor nodig. De middagthee is
van zelf al een tractatie, nu we echte
thee kunneri geven. Al zijn we nog zo
aan de surrogaten gewend, er gaat
toch niets 4joven een echt kopje thee.

Fen feestelijke middagpot

We kunnen voor de beide feestdagen,
vooral als we een groot gezin hebben,
het best een stukje vlees nemen. Dat
snijdt veel voordeliger uit en we kun-
nen er een aardige schotel van maken.
Vet vlees wordt, als het" gebraden is,
In plakken gesneden en netjes dak-v

pansgewijze op een platte schaal ge-
legd. We gameren de schaal met enige
stukjes gesneden ui en augurk.
Voor toe kunnen we vanillepudding
met een rode saus nemen, die we dan
niet op een bordje, maar voor de ver-
andering in glazen opdienen.
Er zijn natuurlijk nog tal van moge-
lijkheden te bedenken. Onze bedoeling -,
la slechts een idee te geven hoe men
een feeststemming kan scheppen en
waarlijk, dan komt het niet op de
grootte van het vlees of van de pud-

Wacht U voor
verkoudheidsbacillen!

Laat ze U niet de baai worden l
Een opkomende verkoudheid is
zoo gemakkelijk met Aspirin te
onderdrukken.

Buisje a .20 tabletten 55 et.
Zakje 6 2 tabletten 7 cf.

ding aan, maar wél op weitee wijze wij
ze onze huisgenoten voorzetten. Juist
in de kleine dingen, die dikwijls zo
nonchalant over het hoofd worden ge-
zien, zit het geheim van een gezellige
sfeer.
Moeder moet nu vooral het middel-
punt van het gezin zijn.
Heeft zij in de week wel wat anders
aan haar hoofd dan met de kinderen
te 'spelen, op zulke feestdagen moet
zij zich de tijd gunnen rustig een spel-
letje met de kinderen te kunnen doen.
Het moet ons streven zijn, deze dagen
zo gezellig mogelijk voor onze huisge-
noten te doen zijn en ze zo weinig
mogelijk van de distributie te laten
merken. Waar een wil is, is een weg
en met/een klein beetje goede wil valt
er heus al heel wat te bereiken.
Wij wensen u met uw gezin een echt
prettig Kerstfeest toe.

OPLOSSING
„De onhandige huisvrouw"

Het was weer een heel werk, door de
stapels brieven, welke op de prijsvraag
„De onhandige huisvrouw" waren binnen-
gestroomd, heen te komen. Maar we heb-
ben het met veel animo volbracht We
waren verbaasd over het grote aantal
inzendingen-op-rijm. Verkeerden onze
lezeressen onder de invloed van Sinter-
klaas? Het doorlezen van al die rijmelarij
was voor ons zeker zo'n genoegen als op
het „heerlijk avondje", dat we pas achter
de rug hadden.
De-meeste inzendsters • hadden één dub-
bele onhandigheid van de huisvrouw ont-
dekt, n.l. dat zij de fout beging de aard-
appelen te schillen en bovendien nog difc
werk staande verrichtte.
Wij hadden echter maar op één onhan-
digheid de aandacht willen vestigen. Wie
derhalve ook maar die ene fout heeft
ontdekt, heeft dus eerlijkheidshalve toch
om een prijs meegeloot.
Mevr. J. van Eek—Befcker, Beatrijsstraat
25a, Rotterdam, kreeg de prijs van ƒ2.50.
Haar oplossing luidde als volgt:

Wie thans besparen wil,
KooJct „piepers" in de schil.
Wees dus niet nalatig:
Kook goed en doelmatig.
Ook het staan is verkeerd,
Dat is ons anders geleerd.
Men neemt toch een stoel en zit,
En blijft dan langer f i t .

De beide prijzen van ƒ 1.00 werden toe-
gekend aan mevr. L. C. Bladergroen—•
v. d. Uijl, v. Ostadelaan 37a, te Schiedam,
en mevr. D. Olijff—v. d. Oever, School-
straat 274, Gorredijk.
De andere inzendsters zeggen wij dank
voor haar moeite. Misschien zijn zij de
volgende maal gelukkiger.

CORRESPONDENTIE
Mevr. J. Schonewil té Alkmaar. Gelieve
juist adres op te geven, aangezien het
gezonden patroontje als onbestelbaar is
retour gekomen.
Mevr. S. P.—K. te W. — Het is heel ver-
keerd, een stofzuigerzak te wassen. Trou-
wens, het heeft ook geen zin zulks te
doen. De beste manier van reinigen is,
de zak geregeld goed uit te kloppen en
na te borstelen.

J
Kleine tractaties voor

de feestdagen
s

Wij hebben toch nog een paar soorten
koekjes, die In onze eigen keuken be-
reid kunnen worden. De gelukkige be-
zitster van een oven kan" ze daarin
bakken; wie echter niet over een
oventje beschikt, kan desnoods — in
enkele gevafien tenminste — haar
koekenpan dienst laten doen.
Als u de recepten nauwkeurig opvolgt,
kan ik u goede resultaten voorspellen:
zelf maakte ik de koekjes al verschei-
den , malen klaar, tot genoegen van
huisgenoten en van gasten. Wel ig
sedert mijn eerste proefnemingen de
toestand in zoverre veranderd, dat we
niet meer royaal kunnen zijn met onze
havermout, maar... een enkel onsje
kan er toch waarschijnlijk nog wel
voor gebruikt worden. Wie daartoe
werkelijk niet in de gelegenheid is, die
kan nog altijd tegen de Kerstdagen
voor een schaaltje taai-taai zorgen:
dat gebak vraagt enkel om wat stroop >
en wat-bloem.

Havermoutkoekjes (ongev. 40 koekjes
of 2 ons).

100 gr. (l ons) havermout, 50 gr. (i ons
of ongeveer 3 afgestreken eetlepels)
suiker, l pakje vanillesuiker (of een
theelepeltje kaneel), l afgestreken
eetlepel albumona (te krijgen in pak-
jes van 100 gr. of- 10 eetlepels tegen
de prijs'van 35 cent).
Laat de albumona met 5 lepels koud

ongeveer £ uur staan; klop ze

dan op dezelfde wijze als eiwit tot een
stevig schuim. Meng de verschillende
droge bestanddelen door elkaar en
roer ze met het eiwitschuim tot een
goed samenhangende massa; vorm. er
met |behulp van twee theelepeltjes
kleine hoopjes van en leg die op één
met wat gesmolten boter ingewreven
bakblik (ook wel een omgekeerd bis-
cuitblikdeksel). Laat de koekjes in een
goed warme oven goudbruin bakken
(ongeveer 15 minuten).

Kaaskoekjes als „zoutjes".

Volg het recept voor de zoete haver-
moutkoekjes, maar vervang de suiker,
de vanillesuiker en de kaneel door
enige lepels geraspte kaas, een ietsje
peper en l afgestreken theelepeltje
zout.

Gebruik, wanneer ge geen oven bezit,
voor de beide koekjessoorten uw ge-
wone koekenpan; smeer daarvan de

, bodem in met wat boter (wrijf er b.v.
de binnenkant van een boterpapiertje
in af), zet er de hoopjes deeg op, laat
ze aan één kant op een zacht vuur
goudbruin worden, keer ze dan om en
bak ook de andere kant gaar en bruin.
Het enige verschil tussen de oven-
koekjes en die in de koekenpan zal
zijn, dat eerstgenoemde wat mooier,
bol zijn van boven;'de koekènpan-
koekjes zijn wat afgeplat, maar ze
smaken niet minder lekker!

Eenvoudig taai-taai-recept (ongeveer
, 250 gr. of i pond).

125 gr. (J pond) zelfr*zend bakmeel,
,150 gr. (1£ ons of 5 afgestreken eet-
lepels) stroop, l eetlepel water, als het

kan 2 theelepels anijszaad of l thee-
lepel kaneel.
Verwarm in een klein pannetje op een
z^cht vuur de stroop met het water,
tot de vloeistof kookt. Neem het pan-,
netje van het vuur en laat de stroop
iets bekoelen. Roer intussen het meel
met de kaneel en het anijszaad goed
door elkaar en vorm er dan mét de
warme stroop een stevig deeg van, dat
op verschillende wijzen tot koekjes
kan worden gevormd.

1. Draal van het deeg (riadat de
handen met wat bloem zijn bestrooid)
kleine balletjes ter grootte van flinke
knikkers; leg ze op enige afstand van
elkaar op een ingevet bakblik "en laat
ze in een zachte oven in ongeveer 20
minuten gaar worden.

2. Strijk het deeg uit op een ingevet
bakblik als een laagje van ongeveer
l cm. dikte; bak het in een zachte
over (ongeveer 20 minuten) en snijd
het, zodra het uit de oven komt, in
repen of in vierkantjes.

Letters van havermout of van
taai-taai.

Als aardige afwisseling — vooral W
het gezin met kinderen! —• gelden de
letters, die het begin van de diverse

. namen vormen.
Wat het* daareven beschreven deeg
van de havermoutkoekjes betreft, dit
leggen we op het ingevette bakblik uit
in de verm van de bedoelde letters:
Het deeg loopt in de oven zeer weinig
uit en behoudt dus goed zijn vorm-
Naar eigen keus kan men de letters
kleiner of groter maken.

Van het taai-taaideeg vormen we eerst
rolletjes (ter dikte van een potlood
b.v.); we geven daaraan op het inge-
vette bakblik de vorm van de gewenste
letters en leggen ze op nogal wat af-
stand van elkaar, omdat dit deeg wel
kans heeft van uitlopen gedurende
het bakken.
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Doet ü het anders?

(Foto: A.P.-ZwaaneveldtJ.

Een huisvrouw heeft in de regel geen tijd, ingewikkelde puzzles op té lossen.
Daarom hebben wij voor onze vrouwen een rubriek ingesteld, die haar in de
gelegenheid stelt, zichzelf te examineren.
Jïen schrandere huisvrouw zal aan bovenstaande foto dadelijk zien, wat
onze onhandige huisvrouw verkeerd doet. Zij zal tevens «onmiddellijk weten,
waarom hetgeen werd uitgebeeld verkeerd is en ook: hoe het wél moet.
Wij stellen onze lezeressen dan ook drie vragen:

Ie. Wat doet de vrouw op de foto verkeerd?
• 2e. Waarom doet zij het verkeerd?
3e. Hoe moet zij het wél doen?

De antwoorden op deze vragen moeten vóór 2 Januari worden ingezonden aan
de Redactie van „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam-C. Op de envelop of
briefkaart vermelden: „De onhandige huisvrouw".
Aan één der goede inzendsters wordt een prijs van ƒ2.50 gezonden. Voorts
worden twee prijzen van ƒ!.— élk beschikbaar gesteld.

JAN SPIERDIJÜ
GROOTE MARKT 20 (hoek Luth. Burgwal)
TELEFOON 116520 DEN HAAG

SALON- HUIS- EN SLAAPKAMERS
Uit voorraad airect leverbaar • Reiskosten worden verpbed

V

Wij maken een practisch werkdoesje
Z iet dit naaimandje er niet prac-

tisch, aardig en- nuttig uit? Sint
Nicolaas met zijn verrassingen is
voorbij; het Kerstfeest met z'n b i j -
zondere bekoring is op komst. Het is
begrijpelijk, dat we niet tweemaal in
een maand presentjes voor onze huis-
genoten kunnen kopen —xhet Hol-
landse gezin „doet" aan Sint Nico-
laas óf aan Kerst. Maar als we
nu zonder kosten en zonder punten
toch iets aardigs kunnen maken, dan
behoeven we dit toch zeker niet na
te laten.

(Foto: „Delia", Amsterdam)

Het hierbij afgebeelde werkdoosje
behoeft ons inderdaad niets te kos-
ten. Een paar stukjes karton, waar-
voor we oude schoenendosen of stuk-
jes die van „de verduistering" over-
bleven, kiftinen gebruiken, wat lap-
jes uit de lappenmand en een koordje,
öat wij eventueel ook door een inge-
haald effen strookje zijde of katoen
kunnen vervangen, dat is alles wat
*e nodig hebben.

Het doosje kan gemakkelijk open
en dicht worden gedaan. Het is even-
eens een voordeel, dat het geopend
een duidelijk over-
zicht geeft van het- ^\
geen het aan mate-
riaal bevat.
De werkwijze is als
volgt:
Wij snijden zes ge-
lijke stukken kar-^
ton. Daarna wordt
de stof van dé bui-
tenkant en van de
voering op elkaar
gelegd en iets groter
dan de stukken kar-
ton geknipt, omdat
er de naden nog af
moeten.
Bovendien worden !

bij stof en voering
de stukken voor de
hoeken bijgeknipt. De foto laat dui-
delijk zien, hoe groot die hoeken
moeten zijn.

De zes stukken .karton, worden af-
zonderlijk bekleed, waarna we^ vi j f
stukken aan elkaar naaien. Het zesde
stuk zal als deksel dienst doen. Dit
deksel wordt aan één kant van een
der kkrtonnen bevestigd. Dit wordt
dan de achterkant .van onze , werk-
doos.

In het midden naaien we een reepje
stof over het deksel, dat aanv weers-
zijden 2 cm. groter is dan het dek-
sel en puntig toeloopt. Op die pun-
ten en aan de zijkanten van het
doosje zetten we een drukknoop om
de zijkanten vast te houden.

De naden werken we met een dun
zijden koordje af.
Aan de voorkant, in het midden van
het deksel, maken" we van dit koord
een lusje, dat om een knoop aan de
voorkant kan sluiten.

(Foto:, „Delia", Amsterdam)

Binnenin (zie de foto) maken we ook
een koordje en hechten dit op be-
paalde afstanden vast, zodat daarin
het naaigerei, dat wij het meest
nodig hebben, een plaatsje, kan
vinden.
Op de zijkanten hechten we de
koordjes, niet vast. We zorgen er voor,
dat daar de uiteinden van het koordje
komen, zodat we het rolletje zijde en
het klosje garen aan het koordje
kunnen rijgen, waarna het koord kan
worden vastgeknoopt.
Garen en zijde, aldus bevestigd, zit-
ten stevig vast en kunnen toch heel
gemakkelijk worden verwisseld.

Waar U ook woont.....
U kunt onder bevoegde leiding
studeren voor exa'mens in:

-
Bouwkunde, Waterbouwkunde,

Werktuigbouwkunde, Electrotechniek,
Chem. techniek of Speciale pakken,

volgens de persoonlijke schrifte-
lijke ̂ methode van:

DIRECTIE i
H. J. Rotshuizen en
F. Wind.
CURATORIUM i

. E. P. van Dijk.
Mr. J. Terpilra,

•••v ••••>•• "»•*• » „ w i , .- . , p"f- !r É Thitrcnij
Ing. W. HarJnga. A R N H t M Prof.lr. }.G V'alljts.

Vra'aa hef fccsTC/bze' prospecius-w.

MW
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De gestolen kersttaart
D e familie Lekkerbek was versla-

gen. Wekenlang had moeder Lek-
kerbek iedere week een paar brood-
bonnetjes opzij gelegd, om daarvoor
met de Kerstdagen een lekkere kerst-
taart te kunnen kooen en nu was de •
taart tijdens het Dezorgen uit de
transportfiets van de banketbakkers-
jongen gestolen. De bakker was nu wel
aansprakelijk, maar die kon ook zon-
der bonnetjes geen nieuwe taart ma-
ken.
Wat te doen? De taart was weg en
de dief was onbekend. Of toch niet?
Er ; bestond een kleine aanwijzing.
Wimpie, de jongste Lekkerbek had
omstreeks het tijdstip van het ple-
gen van de diefstal op straat gespeeld
en had een man bij de fiets van de
banketbakker zien staan, die opeens
hard weg was gelopen. Hij zou dat
voorval al lang vergeten zijn, als hij
later niet dezelfde man gezien had,
wiens pak geheel wit van voren was.
,,Hij kende dien man zelfs", vertelde
hij. Het was Karel Grijpvlug van om
de hoek geweest.
Was dit een aanknopingspunt?
De politie, die in de zaak gemengd
was, vond van wel en Karel Grijpvlug
werd goed in het oog gehouden. Zelfs
zijn brieven werden gecensureerd. En
met succes. Na korte tijd werden van
Karel Grijpvlug .twee brieven onder-
schept, die hij aan een vriend ge-
schreven had. Ze waren heel geheim-
zinnig gesteld. De eerste luidde al-
dus:
BESTEDEN — WIELEN — LEMMET
— ERIK — HEBBERT — BUITEN —
IEDEREEN — /TRAANSPATSCHORT
— FIETSER — VAANDEL — EER-
MAN — BANAAL — KETTER —
BAKKERIJ — TE LEEN — PLEURIS
— TACHTIGSTE — GEKERSTEND
— PUNTTAART — GAPEN — GA-
PERT — KQMMA — ZOEN DAAG —
KARBONKEL —

In de tweede stond:
DBN — EEN — MET — ER — BERT
— BEN — IEDER — SHAATS — ER

ADEL — RAM — AAL — TER —
Ifr _ TEL — PIL — T(E)ST —
DEGEN — PUNT — PAN — ER '-» MA
— E. A. BONK —
In het eerst stond de politie voor een
raadsel. De brieven waren kennelijk
in geheimschrift geschreven. De
knapste-koppen werden aan, het werk

gesteld en gelukkig slaagden die er
in, het woprden-mysterie op te los-
sen. Karel Grijpvlug werd als gevolg
van een duidelijk en overtuigend

•bewijs van zijn schuld achter slot en
grendel gezet. Van de kersttaart werd
zelfs nog een stuk teruggevonden,
zodat de familie Lekkerbek toch nog
wat voor haar goede bonnen kreeg.
De vraag is nu: Wat wilde Karel
Grijpvlug met behulp van de beide

brieven in geheimschrift aan
vriend mededelen.
Wij konden van de politie een tip
loskrijgen. „Vindt u het ook niet
eigenaardig", zei de inspecteur, die
ons te woord stond, „dat de beide
brieven evenveel woorden bevatten.
Verder zal de naam van de afzender
toch wel in de brieven vermeld zijn.'
Hiermede moeten onze pu*elaars het
doen.

Kerst* kruiswoordraadsel
Dit keer brengen wij tevens nog een kruis-
woord-raadsel. Hier volgt de opgave:
HORIZONTAAL: l wenst iedereen: 4
voorzetsel; 5 grond; 7 vorm van een mo-
daal hulpwerkwoord; 10 realiteit; 17 ont-
staan; 21 Frans lidwoord; 22 boos; ̂ 23
vaartuig; 24 overzees Ned. gebied; 25 uit-
roep van toorn; 26 indien (oude spelling);
29 ratjetoe; 32 vanaf heden af k.; 33 juist;
35 reeds; 36 belofte; 37 kladde wortel; 38
noot; 41 afkerig; 42 afkerig; 43 gewicht
af k.; 44 wintersport artikel; 46 maat; 47
gewicht afk.; 48 zijtak Wolga; 50 Eg. god-
heid; 52 heden; 54 nógeens muz. afk.;
55 gesloten; 57 plaats in Gelderland; 59
als lasthebbende afk.; 60 maat; 61 vaas;
63 strandmeer; 64 zie hor. 68; 65 drank;
66 stapel; 67 als hor. 32; 68 met hor 64
welige groei; 69 schurft Frans; 70 fami-
lielid; 71 eiland op de Franse kust; 73
balt!; 74 in dat geval afk.; 75 met hor.
107 terugklank; 76 deel van de Bijbel; 77
Toegwoqrd, oude spelling; 79 naties; 83 als
ook; 85 lieden, oude spelling; 87 lidwoord;
89 vrucht; 94 een distributieartikel; 95 de
oudere (afk.); 96 lof Latijn; 97 lomp; 98
zeebeweging; 99 N.W. deel van" Friesland,
bet lidwoord vervalt; 100 het zij zo

(Frans); 102 voorzetsel; 103 scheepstouw;
104 achter; 106 onder het nodige voorbe-
houd afk.; 108 verlaagde toon; 109 bedek-
king (anagram); 110 titel afk.; 111 echt-
genoot; 112 voorzetsel; 113 natuurgeest;
115 drie gelijke medeklinkers; 117-voeg-

.woord; 118 reeds; 120 interval van negen
tonen; 12? weefsel; 123 een beperkter deel
van her. 24 (afk.); 124 zijtak Oise; 126
verlaagde toon; 128 toekomstig, aanstaan-
de; 130 bekend automerk; 131 gebergte op
Kreta; 132 prat; 133 onkruid; 134 indigo-
plant; 137 palingvormige zeevis; 141 ruw;
142 niet voltooid; 143 vederschacht; 144
tijdelijk vervullend afk.; 145 noot; 147
soort emmer; 148 overschot; 149 meisjes-
naam; 150 staketsel; 151 tred; 152 water-
stand afk.; 154 eerw. heer afk.; 155 jonge-
honden; 157 noot; 158 onbekend; 159 pers.
voorn, wooi'd, spreektaal; 160 volksnaam
voor Zeer oude vrouw; 162 windstreek
(Frans); 163 opnieuw; \164 voorzetsel; 165
vreugde; 166 in * staat zijn; 167 laten
schieten.

VERTIKAAL: l drie telwoorden, het
eerste in het produkt der beide andere;
2 gemeente in de Betuwe; 3 lidwoord; 4

aanvoerster van het gepeupel, de tweede
letter is een c; 6 zo zijn dikwijls de na-
gels van een moderne vrouw;~7 familielid
afk.; 8 bevestiging van een erekruis; 9
regeringspersoon in N.I. afk.; 11 land-
bouwwerktuig; 12 ongeladen transport-.
vaartuig; 13 vogel; 14 deel van het var-
ken; 15 ma-andstand afk.; 16 gemeente ïn
het N.O. van de Veluwe; 18 afhankelijk
van (oude spelling); 19 soort belasting
afk.; 20 de meest gebruikelijke trottoirbe-
grenzing; 25 planeet; 26 pers. womaam-

, woord; 27 ooruil f 28 Chin. maat ook met
hor. 104 meisjesnaam; 29 soort Godsdienst
afk.; 30 op de manier van; 31 bepaalde
rhythmische beweging; 32 boetedoend
Eng.; 33 let wel afk.; 34 telwoord; 39 gezellig
pratende; 40 sluiting voor een handlubbe;
45 als hor. 131; 49 beurspahiek; 51 vocht-

, maat; 53 lus van touw; 55 voorzetsel; 56
menigte; 58 als hor. 108; 63 noot; 72 lust-
hof; 73 extra toelage in bepaalde gevallen
in N.I.; 76 zie hor. 118; 78 gelijke hoeveel-
heid (op recepten); 80 van streek; 81 ge-
steente; 82 zp begint een sprookje; 84
kenteken op auto's afk.; 86 godin van de
dageraad; 88 fotografische term; 90 laag
water; 91 groente; 92 bekende sportwed-
strijden afk.; 101 van voor onheugelijke
tijden; 103 ziekte; 104 windrichting afk.;
105 gereed; 107 geogr. plaatsbepaling afk.;
110 Trojaanse held (wordt ook met ae
geschreven); 111 boos; 112 alten; 114-hon-
dennaam; 115 Germ. god; 116 kleding-
stuk; 119 boom; 121 getal; 122 speelwerk-
tuig; 125 zonder korting (handelsterm);
127 winterkost; 129 leerrede; 135 zomer-
lekkernij; 136 mil. rang afk.; 138 Griekse

/godheid; 139 pijhappel Eng. v. onder n.
boven lezen; 140 weg Eng.; 145 oneffen;
146 plaats in Gelderland; 152 eiland de
Nieuwe Hebriden; 153 met volle titel
afk.; 156 vroeger politieke partij; 158
insect; 160 met vért. 161 voorzetsel; 161
daar.
De letters van l via 77 tot 164 vormen
tezamen een wens.
Oplossingen van deze puzzles moeten voor
2 Januari in ons bezit zijn. Zenden, aan:
Redactie „Arbeid", Postbus 100, A'dam.
Op de enveloppe duidelijk vermelden:
„Puzzlerubriek". Onder de goede oplossers
worden enige fraaie boekwerken verloot.

JU

Ambtenaren en vast particulier perso-
neel tot maandinkomen ZONDE» BOBO.

1 Wettelijk tarief. Vlug en discreet.
Inlicht, en afwikk. mondel. of schrlft«l- l

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

's-Graveiiluige: Klviervlselimarkt 4.
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SP4NNEN» — HUMORISTISCH

DE PIMPERNELSERIE
door Baronesse ORCZ\. Een serie van
10 fraaie gebonden boeken over „De •.
Boode Pimpernel", de man, die zovele
mensen van de guillotine wist te redden.

1. Dé lachende Kavalier.
2. De eerste Sir Percy.
3. 0e Roode Pimpernel.
4. Ik zal liet •vergelden.
5. De onvindbare

Pimpernel.
6. Lord Tony's Vrouw.
7. De wraak v. d. Roode •

Pimpernel.
8 Ken kind v.d. RevoUille.
i). Een vrootijk avontuur".

10. I>e Trinhif v. d. Roode
Pimpernel.

DE CEHEELE SERIE
van 10 boeken voor slechts

123.50
desgewenst in abonnement
betaalbaar met

SLECHTS TWEE GLD
óf-méér p. mnd. Dé boe
ken worden franco ver-
zonden. Bij bestelling van
losse delen a f 2.35 wordt
20 et. per zending extra
berekend.

Ook voor onderstaande aanbiedingen zult U zeker interesse hebben
HET WONDEK DER VOORTPLANTING door Dr. J. Deth, over het ontstaan van
nieuwe wezens. Rijk geul. met 70 afbeeldingen. In fraaie linnen band ƒ 4.70.
SHKRLOCK HOLMES. Verzamelde werken. Voorheen in losse deeltjes + ƒ25.—.
Nu in 2 zwar» banden totaal ƒ 4.1 U.
WERELDATLAS van de gehele aarde. De z.g. Grote Bos Atlas. Volledig en betrouw-
baar. Met uitgebreid register. Speciale kantoor- en huiskamer-editie, ƒ 0.50.
KMI l NACHT. Pracht-uitgave van dit Oosterse sprookjesboek me.t 50 -fantastisch
gekleurde platen van Edm. Dulac. In fraaie band met goud ƒ 7.25.
MODEKNK NEI). ENCYCLOPAEDIE door K ter Laan. Zojuist gereed gekomen!
Bevat meer dan 30.000 artikelen, woordverklaringen, enz. Aan deze encyclopaedie
werd meer dan 5 jaar gewerkt. In geheel kunstlederen band ƒ 3.95.
Ul'LBRANSSEN TRILOGIE. Een fraaie, onverkorte dundruk-editie in prachtige,
sierlijk oewerkte, geheel linnen band. Met alle zwarte illustr. van Anton Pïeck.
Slechts ƒ B.Ö5.
KRAMER'* WOORDENBOEKEN. Jn solide linnen banden. Fr., D., Engels, 3 dln.,
f I :i.MO. Per taal ƒ 4.SO
N I E U W E ' H O E K v. d. JEI'GÜ. 720 grote bladzijden met prachtige verhalen, enz.
Honderden platen, deels in kleuren. In linnen prachtband ƒ 4.90.
AL DEZE BOEKEN DESGEWENST BETAALBAAR MET f 1.— at meer per maand,
bij bestell. van ten hoogste ƒ 12.50. ƒ2.— per maand bij ƒ25.—. enz.

Franco verzending. Bestel-
lingen uitsluitend te
richten aan:

Boekhandel H. NEL1SSEN,
Prinsengracht 6a7- A'ilain

Tel. 31791.
Postrek. 60092

Gem Giro N 2266.

Bij bet. p. giro of postw,
verm. -men' „Adv. Arbeid".

Ondergetekende wenst franco te orit-
vangen: , /.

Het verschuldigde ad ƒ /de Ie termijn ad
ƒ *)' is dóór mij verz.'wordt door mij met
10 et. extra als rembours op cle ?.euding betaald')
'^ Doorslaan wat niet wordt verlangd.

Naam en beroep':

Adres: 47

GORGELEN MET

1PEB(
KJ APOIM EN OROC IN BUISJES .* 2' »

Wie bekend wil blijven adverteert!SUPEROL

Bank voor Nederlandschen Arbeid
Amsterdam-G. - Keizersgracht 452 -Tel.38121 - Tel.-adr. Arbeidsbank

Deviezenbank.

Rekening bij de
Nedertandsche Bank

P o s t r e k e n i n g
N o . 4 1 4 7 0 0

Vertegenwoordiging van de
Bank der Deutschen Arbeit AG., Berlin

Ostdeutsche Privatbank A.G., Danzig
Westbank N.V. (Banque de l'Ouest S.A.), Brussel.

ALLE BANKZAKEN

ENSAID helpt U tijd, geld
en punten besparen!

speciale machtiging
Deze zegels worden /aan ona
uitbetaald Totaal dus .tó cent
En «een bon inzenden, doch
eermeldr .265"

Dames en mets/es
maakt nu thuis zelf uw kleding
Zendt onderstaande bon en 30 cent postz
(4 x 7i cent of -10 x 3 cents postzegels*
aan Ensaid-instituut Tolsteegsingei 54
Utrecht, en wti zerrden U een moo1 boeB wet
100 maten en modellen en n eratis apparaat
om O te laten ?-ien. noe eemakkeluk U
THUIS ZELF alle kleding Kunt maken en
vermaken
Doet de zegels in een envelop met deze Don.
of plakt ïe OP een briefkaart zoals nier-
naast voorbeeld.

BON 265

te ^

istr no. )
.... \....

.
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„Hè toe. pappie", smeekte de .kleine
jongen, „steek een kaarsje van de
kerstboom voor mij aan." „Nee. Peter,
het is nog veel te vroeg en de avond
kan nog lang genoeg duren." „Maar
ik verlang zo heel erg" zei kleine
Peter „Je moet toch wachten" zei
pappie en toen ging hij de kamer uit.
Petertje zat heel alleen in de met
groene hulst versierde kamer en keek
met verlangende ogen naar de mooie
kerstboom. Wat een prachtige boom!
Zijn takken hield hij naar alle kanten
mooi gelijk uitgespreid en zijn top
kriebelde net eventjes aan het plafond.
De kaarsjes, in alle kleuren van de
regenboog, stonden in de houdertjes,
klaar; om aangestoken te worden Wat
zou Peter toch gra*g die kaarsjes
eens eventjes zien branden. En het
duurde nog zo lang voor het avond
was.

G'

Toen deed hij iets, wat hij niet doen
mocht. Hij kon niet langer wachten,
nam uit de rookstandaard een doosje
lucifers en stak één der kaarsjes aan.
Hij wilde die maar even branden. Dat
zou niet eens bemerkt worden dacht-ie.
Het kaarspitje vatte vlam en een klein
geel vurig puntje lichtte hel op tegen
het donkergroen van de mooie kerst-
boom.
„O. wat is dat mooi", fluisterde Peter
opgetogen. „Ja, vind-je dat mooi?"
klonk er plotseling een zacht stem-
metje. Peter keek verbaasd op. Wat
was dat? „Wie spreekt daar", vroeg
hij dan. „Ik deed het", fluisterde het
stemmetje weer, „kom maar wat dich-
terbij', dan kun je mij zien." Peter liep
op het geluid af «n plotseling zag hij,
dat er vlak naast het brandende
kaarsje, een klein vreemd mannetje
op de dennetak zat.
„Wie ben jij?" vroeg hij verbaasd. „Ik
ben het Knistermannetje". antwoord-
de het, „wij wonen in kaarsjes hier en
omdat jij mijn kaarsje zo mooi vond,
wilde ik eens kennis met 'je maken."
„O, wat is dat leuk", vond kleine Pe-
ter. „Ik wist niet, dat er in die mooie
kleine kaarsjes nog mannetjes woon-
den." „Wij komen ook maar •heel zel-
den te voorschijn", antwoordde- het
Knistermannet j e.
„Dus jij wist niet, dat er mannetjes
in de kaarsjes wonen? Maar .dan zal
ik je daar eens iets over vertellen.
Kom maar dicht bij mij zitten, want
ik kan niet zo luid praten." En Peter
schoof zijn stoel tot vlak bij de den-
netak, waar het kaarsje brandde en
luisterde.
Het Knistermannetje deed het vlam-
metje van het kaarsje een beetje la-
ger en begon zijn verhaal:
„Wij wonen niet altijd in kaarsjes.
Wij Knistermannetjes zijn eigenlijk
sterretjes. Bij de zon en de maan en
de andere hemelbewoners stonden wij
aan- de hemel. ledere nacht vierden
we daar boven feest. Wij pinkten en
twinkelden de ganse lange lieve nacht
en keken van uit onze hoogte neer
op de aarde met haar mensen, dieren
en planten. Wat was het boven toch

•gezellig. Wij trachtten het elkaar zo
veel mogelijk naar de zin te maken
en nooit of te nimmer hadden wij
ruzie. „
Wij sterretjes hebben tot taak, om toe
te zien, of alles op aarde wel goed
gaat, en als er iets aan hapert, moe-
ten wij ons best doen, om dat te ver-
helpen. Maar nu moet je horen, wat
er gebeurde
Op zekere nacht zagen wij — het was
al laat — een jongetje door een bos
lopen. In zijn handje hield hij een
mes, waarmee hij grote groene tak-
ken van' de dennebomen afsneed. Wat
zou hij daar nu zo alleen moeten doen,
dachten wij Het jongetje liep in zijn

pyama. Toen be-
grepen wij 't plot-
ling. 't Liep tegen
Kerstmis err het
jongetje wilde na-
tuurlijk zijn moe-
der eens verrassen
met prachtig groen,
om de kamer te
kunnen versieren!
Wat jammer toch,
dat alleen de den-
neboom, die ver in
het bos stond, nog
maar groen was. Je
moet weten, dat er
toen nog haast
geen andere bomen
en planten in de
winter groen wa-
ren. En als je
groen wilde hebben,
moest je daarvoor
helemaal naar het
bos toe.
Neen, dachten wij,
daar moet iets aan
gedaan worden en
wij hielden een ver-
gadering om daar
een oplossing voor
te vinden. Het ging
toch niet aan, om
altijd maar naar
het bos te moeten
gaan, om aan groen
te kunnen komen.
Het jongetje, waar
tk het over had b.v.,
zou wel erg ziek
kunnen worden. Het geval werd gron-
dig besproken. De maan hield een
redevoering over het nut van een
goede daad en sprak toen over het
doel: n.l. dat er voor gezorgd moest
worden, dat de mensen met Kerst-
mis meer feestgroen zouden hebben,
waarvoor zij niet helemaal naar het
bos behoefden te gaan, maar dat vlak
bij huis kon groeien. Wij vonden een
middel. Nu zal je het haast niet ge-
loven, maar je moet weten, dat de
groene hulst, waarmede de mensen
hun kamers met Kerstmis versieren,
haast niet bekend was. De plant
groeide achter in het bos, op plaat-
sen, waar de mensen haast nooit kwa-
men. Nu kregen wij de opdracht, om
die hulst onder de mensen te verbrei-
den, zodat die ze in een pot, of in de
tuijn, vlak bij huis konden laten
groeien."

overal te brengen. Wij sterren staan
altijd in een nele familie bij elkaar
en zo een familie sterren heet een
sterrenbeeld En omdat de sterren-
beelden over de gehele hemel ver-

• spreid staan, zou er dus op ieder
plekje op aarde een sterretje kunnen
komen, om zijn taak uit te voeren. Ik
werd ook uitgekozen en'op een brede
manestraal schoten wij naar beneden.
Wij brachten hier overal de hulst
rond en'de zon en de aarde deden de
rest De plantjes werden gekoesterd
en verwarmd en zo hadden de men-
sen dus een mooie groene plant ge-
kregen, waarvan ze voor Kerstmis
nrachtig feestgroen konden snijden
en die naast de dennetakken de ka-
mer een feestelijke aanblik ,gaven
Toen wij onze taak verricht hadden,
gingen wij weer naar onze plaats aan
de hemel terug
Twinkelend van genoegen stonden wij
daar, als wij zagen, hoe blij de men-
sen wel met ons geschenk waren.
Overal groeit de hulst en de mensen
hadden het versieringsgroen maar
voor het grijpen. Dat ging zo een paar
jaar goed, tot er plotseling weer iets
naars gebeurde. De mensen wisten
niets van de levenswijze van de hulst
af en de één na de ander gingen "de
hulstplanten dood.
Wij riepen terstond weer een verga-
dering bijeen. Maar dat nieuwe vraag-
stuk was niet zo gemakkelijk op te
lossen^ Hoe moesten wij ,daar nu mee
aan? Ik voel nu echter, dat mijn
kaarsje haast weer opgebrand is.
maar gauw een nieuwe aan, dan ver-
tel ik je straks weer verder.
„Alle goede dingen bestaan uit drie-
ën ', zei het Knistermannetje. toen het
derde kaarsje aangestoken was. „Waar
was ik ook weer gebleven. O ja, wij
hadden dus een vergadering belegd.
Ook nw vonden wij een oplossing. Uit
ons midden werden telkens «en aan-

tal sterretjes gekozen, die een tijdje
naar de aarde zouden gaan, om de
hulst voor de mensen te verzorgen.
Wij zouden dan elkaar aflossen, zodat
er altijd een paar sterretjes aanwezig
zouden kunnen zijn. En zo gebeurt
het nu nog. Wij glijden per mane-
straal naar beneden en als wij ons
werk gedaan hebben worden wij door
de anderen weer afgelost.
In het najaar tegen de Kerstdagen,
als de hulst voor versiering gebruikt
moet worden, eisen de planten nog
meer verzorging dan anders Ze moe-
ten er dan immers op zijn mooist uit-
zien. Als je die tijd. wanneer het don-
ker is, wel eens naar de hemel kijkt,
zie je vaak veel sterretjes verschieten.
Sterrenregens noemen de mensen dat.
Nu, die verschietende sterretjes zijn
wij, die de kersthulst komen verzor-
gen. En tijdens ons verblijf op aarde,
gaan wij zolang in kaarsjes wonen,
omdat die het meeste op onze wonin-
gen hierboven lijken."

OS

Toen begon het kaarsje te wapperen
en pf pf het kaarsje was uit
en het Knistermannetje was weg.
Die avond zei moeder bij het aanste-
ken van de kaarsjes van de kerstboom:
„Wat raar toch. er zijn^drie houder-
tjes bij, waar nog geen kaarsjes in-
zitten. Hoe kan ik die nu vergeten
h<*bben?"
Maar Petertje keek eens tersluiks
naat de plaats, die moeder bedoelde
en vandaar naar de groene kersthulst
en dacht: „Ik weet, hoe dat komt, het
Knistermannetje heeft de sporen van
de verbrande kaarsjes weggenomen,
opdat ik geen straf zal krijgen. Toclï
zal ik later alles wel eens vertellen,
maar nu wü ik alleen maar naar mijn
brandende kaarsjes kijken."
De kaarsjes knisterden en flakkerden
en leken te zeggen: „Kleine Peter, wij
zullen voor jou zo mooi mogelijk
branden." En dat deden ze ook

H. v. W.

Hier begon het Knistermannetje te
kuchen en zei nog: „Steek maar gauw
een nieuw kaarsje aan, want de mijne
is haast opgebrand."
Petertje haalde de lucifers weer te
voorschijn en stak een tweede kaarsje
aan.
„Zie zo, hier ben ik weer", zei het
Knistermannetje. „Nu ga ik weer ver-)
.der met mijn vertelling. Dus wij wis-
ten een middel. Alleen kwam het^nog
op de uitvoering aan. Er werd beslo-
ten, dat uit ieder sterrenbeeld .een
paar sterretjes naar de aarde toe zou-
den gaan, om het nieuwe hulst-groen
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VOOR DE JEUGD

Babbeltje
van Oom Niek

„Ik wou je alleen even zeggen, dat we
een bijzonder nummer uitgeven — een
Kerstnummer en nu wou ik je vragen, of
jij daar met je Babbeltje ook een beetje
rekening mee zou kunnen houden"
M'n hoofdredacteur had gesproken en
nu weten mijn oudere neven en nichten
zo langzamerhad wel, dat een hoofd-
redacteu.! aan een krant de man is. die
het voor het zeggen heeft.
„Moet ik een Kerstverhaal maken?"
vroeg ik
„Nou, een Kerstverhaal dat is dade-
lijk zo groot en groots hou er alleen
een beetje rekening mee" was het ant-
woord.
Dus geen Kerstverhaal en tóch wat over
Kerstfeest?.. ..
Ik hoefde niet lang te denken, want
dadelijk ' schoot -me de geschiedenis te
binnen, die ik jaren en jaren geleden
eens met Kerstfeest beleefd heb. Oom
Niëk was toen een klein joggie van mis-
schien 10 jaar. Ik heb jullie al een,<- ver-
teld, dat mijn vader organist, was iii de
kerk. Nu gebeurde het tegen Kerstfeest
altijd, dat vader medewerking moest ver-
lenen aan een grote uitvoering, die dan
in een der grootste zalen van Amsterdam
werd gegeven. Die medewerking bestond
uit het bespelen van het grote orge.1. dat
wel drie klavieren had — drie toetsen-

borden boven elkaar — en welk orgel ook
met de voeten kon worden bespeeld. Dat
voetkla'vier noenft men het voetpedaal.
De vader van oom Niek kon heel mooi
spelen en het was voor de broers en mij
altijd een geweldig, feest, als we met die
uitvoering mee naar het orgel mocht e'i
— als we konden zien, hoe vader dat orgel_
met handen en voeten tegelijk bespeelde.
In die dagen, waar ik nu over schrijf,
had men nog niet overal electrische ver-
lichting en het voetpedaal werd dan ook
met gasvlammen — ze heetten vleermuU
zen —' verlicht.
M'n vader had razend respect voor die
vleermuizen en herhaaldelijk waarschuw-
de hij ons, dat we daar toch vooral niet
te' dicht bij mochten komen.
Zo ook de avond, dat de Kerst-uitvoering
werd gegeven.r Heel rustig zaten m'n
broers, m'n zusters en ik dicht bij het
orgel en we vonaen het maar half goed,
dat we, plaats moesten maken voor een
kinderkoor, dat die avond een paar Kerst- .
liederen zou zingen. Of we nu al zeiden:
wij waren hier het eerst — het hielp alle-
maal niets: een lange, magere meneer,
die de dirigent van het koor was. vond
het- nodig, dat zijn zarïgertjes zo dicht mo-
gelijk bij het orgel stonden en mijn vader
vond het goed Ik weet nu nog, dat ik dat
helemaal niet aardig van mijn vader
vond. We zaten naar onze mening nu veel
te ver weg — we konden maar nauwelijks
zien hoe vader speelde.
Toch was het een mooie Kerstuitvoermg:
als d<e lange, magere meneer maar even
een tik gaf op een lessenaar in de verte,
stonden alle kinderen tegelijk op. En ze
zong?» ook prachtig „Je zou haast ver-
geten, dat je dooi dien mageren kerel zo

DE AVONTUREN VAN K.ARELTJE KRAAN
Kareltje en de kerstboom • Een grappige tekenfilm • Beeld Jan Lutz

Regie en tekst N J. P Smith

Een pracht
meneer.

van een Kerstboom, „Kareltje, hier heb je een kwartje.
Help me die boom naar huis brengen."

,Jk zal hem wei bovenaan nemen." Dat ding wordt zwaar.

HU draagt dat lichte topje, maar „Gaat-ie even fijn?"

acnteral was gczei . iiuiSteiac aujij oroer
me toe. „Niks aardig van vader dat-ie
ons op een andere plaats iaat zitten",
antwoordde ik. „Als vader har* ge?egd dat
wij bij hém hoorden dan had die magri-e
die kinderen we) een paar olaatsen laten
opschikken Je zal zien'
Plotseling greep mijn broei me DIJ de
arm. „Lieve deugd!" bracht hij uit.
„Daar heb je het al. Nu heelt vader nog
zo gewaarschuwd dat ze er niet t.e dicht
bij mochten komen.'

Het had maar. heei weinig gescheeld, ot
ik haa een schreeuw van schrik gegeven
De kin'deren die moesten zingen, haddon
allemaal een dun tulen jurkje aan. Nu
was een van die meisjes te dicht bij de
vleermuisvlam gekomen en .... het tulen
jurkje had vlam gevat f
Nog voor ik mijn schreeuw had Kunnen
geven, had mijn vader al (gezien .-wat er
was gebeurd. Ik zag. dat hij razend vlug
zich voorover boog en dat hij zo maar
met beide handen in de vlammen greep.
In spanning Keek ik toe en dit alles was
vlugger gebeurd, dan iK het hier -kan op-
schrijven. Niemand in de zaal had iets
ervan gemerkt — zó gauw was vader erbij
geweest.
Maar toen de uitvoering was afgelopen,
zag ik het meisje met -het verbrande
jurkje gaan. Een heel stuk van de stof
was dooi de vlam verteerd en als vader
er niet zo gauw bij was geweest/ dan zou,
er zeker een heel groot ongeluk zijn ge-
beurd.
Vader zelf had zijn nanden lelijk ge-
brand. Maar dat scheen hij helemaal niet
erg te vinden en ook daarvan heeft nie-
mand iets gemerkt, omdat hij heel ge-
woon, net alsof er niets aan de hand was
geweest, verder op het orgel had gespeeld.
Ik moet er anders niet aan denken,
wat er zou zijn gebeurd, als m'n vader
niet zo kordaat had ingegrepen. Toen ik
er later wat over zei, antwoordde vader,
dat het helemaal niet de moeite waard
was, maar dat we nu hadden gezien, hoe
gevaarlijk het was. te dicht bij de vleer-
muisvlammen te komen.
Nu, ik vind. dat het wél de moeite waard
was. Wat jullie?

Het is eigenlijk niet in dp haas. dat ik
over een Kerstfeest>van-lang-ge!eden zit te
babbelen, terwijl jullie allemaal nog vol
zijn van het Sinterklaasfeest, dat je zelf
hebt gevierd. Met Ron en met Reg en
met tante Cor is oom Niek naar het
feest geweest, dat te Amsterdam in Carré
werd gegeven, 's Jongens nog aan toe.
wat kunnen jullie zingen. Die stoomboot
uit Spanje-zang schetterde me zó in de
oren, dat ik het gevoel had. zèlt een luid-
spreker te zijn, die de muziek niet kon
verwerken. Je moet het niet verklappen,
maar oorri Niek heeft stilletjes z'n oren
een beetje dichtgeduwd -toen iullie met
elkaar aan het zingen waren In het eerst
was Ronnie een beetje benauwd voor de
drukte om hem heen en toen er een
keertje heel hard op de grond moest wor-
gen gestampt, werd-ie zelfs bang en
kroop hij bij z'n moeder op schoot. Reg,
dien ik naast mij had. zat maar stil en
met heel grote ogen te Kijken naar al
het vreemde, dat er cm hem heen ge-
beurde Toen begreep ik heel goed, dat
zelfs Reg, die toch al vier jaar is, nog
te jong was voor een toneelstuk en dat
de feestcommissie groot gelijk had. alleen
kinderen van zes jaar toe te laten Maar
wij, grote jongens en meisjes hebben dan
toch maar plezier gehad bij die schelmen-
streken van Tijl Uilenspiegel. Nou, dat
was nog eens een knaap. Daar is Kareltje
Kraan nog een kindje bij.
In Carré zat ik erover te pieseren, dat
ik nu maar een opstelwedstrijd moest uit-
schrijver) en juist zat ik erover te denken,
dat daai dan alleen m n Amsterdamse
neven en nichten aan mee konden doen,
toen meneer Rus van Vreugde en Arbeid
mij vertelde dat er in een hele boel
plaatsen feesten waren georganiseerd.
Was dat even fijn? Nu kunnen alle Kin-
deren meedoen die de een of andere
feestvoorstelling hebben meegemaakt Het
kan echter zijn. dat ei ook neven en
nichten wonen in plaatsen of dorpen, die
te ver van de feestzaal af woonden om er
heen te kunnen gaan. Daarom schrijf ik

Een opstelwedstrijd
uit, waaraan allen Kunnen meedoen.
De opgave luidt
Maak een opstel ovei het onderwerp:
„Mijn Sinterklaasfeest
Zo, meei ,zeg ik er niet van Jullie weten
nu al, dat je naam. adres, leeftijd, j of m
niet mag vergeten als ie tenminste .voor

•een prijs m aanmerkins wilt Komen Ik
reken op een groot aantal inzendingen.

Het raadsel van deze week

is mij gestumo dooi Carrv van Bruggen
te Amsterdam Het is een invulraadsel
Hier komt het:

. a . . . . ,

. . a . . .

. . . n . :

. . . . a . .

. . . . a

. . . . . .B

Bovenstaande figuur zo invullen dat op
de eerste regel Komt een vrucht, 2e regel:
vlag: 3e doet een nat. 4e wat ie onder
de les niet mag: ófc onbeleefd, grof. 6e
iemand die in het lege. is: 7e mooie
Kamerpiani
Inzendingen zo spoedig mogelijk, m elk
geval vóór l Januari 1S42 aan Oom Niek,
Postbus 10Ü. Amsterdam-C
Nu-een ander praatje Oom Niek heeft
een standje gehad!
Toen tante Cor zag. noeveel Kleurplaten
er Binnenkwamen zei ze. „Zie je, wel?
Nu zit je nog met de dromen ook. Dat
Komt ervan, als je je werk uitstelt."
Ik gal m'n vrouw groot gelijk. Als ik

. verleden week alle dromen had nagelezen
en nagekeken, dan hoefde ik er nu niet
meer naar om te Kijken. Het is altijd
dom. werK uit te stellen. DSL\ geldt voor

. jullie huiswerk, maar het geldt óók voor
mij. Ik had er evenwel niet op ge-
rekeiM. dat er zulk een massa Kleur-
meesters en kleurmeesteressen onder
mijn • lézertjés waren. Het gevolg is —
zie je nu, hoe dom het is. werk uit te
stellen? -- dat kleurplaatbewerkers ook
even geduld moeten hebben

Maar daarom niet getreurd, ik oen
met opgewektheid aan de slag gegaan
en ik hé*b kunnen vaststellen, dat er
OOK heel goede dromers onder iullie
zijn. Toch was het aantal, dat verzekerde
nooit te dromen (zijn d i e even van zes-
sen klaar?) veel^groter. Zij stuurden me
een zelf-verzonnen droom — zoals we
hadden afgesproken. En die. verzonnen
dromen waren soms net echt Ik ben er
heus niet bij in slaap gevallen, toen ik
ze las.

De twee hoofdpnizen
heb ik toegekend aan:
I Lijntje Verwol}, m 12 j. Groeneweg3,
Hoog-Blokland. die echt had gedroomd
en
2. LiestK Usendoorn. m. 11 j.. Wernink-
hofstraat 24 Hengelo-O voor de zelf-
verzonnen droom.
Ik kreeg eveneens een groot aantal titela
op voor het gedichtje, dat in ons blad
van 28 November werd geplaatst.
Uit degenen, die Elfendans hadden ge-
nomen, heeft Ronnie de prijs mogen
trekken.

Deze hoo/dpri/s
is gewonnen door: Hanme de Leeuw, m.,
II j., Van Helt Stocadestraat 31 III, Am-
sterdam-Z.
De meeste neven en nichten — som-
migen zullen hun namen onder de troost-
prijswinnertjes zien vermeld, hadden deze
titel, gevonden. Maar ook andere titels,
die zeker niev minder goed, waren, wer-
den mij opgegeven.
Troost- en ereprijzen verwierven: C. Met-
lenbergr- j., 12 j., Olympiaweg 56 II, Am-
sterdam-Z.; Joo-p Schouten, i., 11 j., Lan-
gelandseweg 2, Nootdorp (Z.-H.); L'mmie
Banne/na, m., 9 j.. Pingjum; CoroLa Ro-
mijn. m„ 14 j., Weigeliaplein H8. Den
Haag: Willy Adriaans, m., 12 i.. Nachte-
gaallaan 17. IJmufden-Oost.
Ik ben bang. dat er ditmaal wel een
paar briefjes van mij zullen ..overstaan"
zoals ze dat op de eetterij noemen, als
er door gebrek aan ruimte iets moet
worden uitgesteld. Dat is dan niet de
schuld van Oom Niek Die begint nu
vlug aan

De .correspondentie
•Johnny WiUemse, Vlaardmgen Ik neb
veel liever, dat je zélf je brieven schrijft,
ook al zijn ze dan niet zo mooi als van.
je vader.
Derkje de Visser te Hans weert tracht me
over te halen, naar Zeeland te komen.
Als het niet zo'n geweldige reis was, dan

probeerde ik het.
Rieki v d Klip. DeVenter- Is die verf-
doos nog gekomen? Of was het wat an-
ders?
Jan Brouwer te Winsum stuurde me het
hele program van het Sinterklaasfeest op
school. Is het fijn geweest. Jan? Heb je
de klokpiano nog. gekregen?
Als Aalie Haxe te Giethoon, eten moet
koken, kan ze natuurlijk geen lange
brief schrijven. Ik zou zeggen dat eten-
koken zelfs nog vóói het huiswerk gaat.
Ik wil best geloven dat ie daai in Giet-
hoorn heerlijk zwemmen Kan- Zwemmen
en varen Noemen ze dat niet punteren
bij jullie?
Aan alle nev«n en nichten — aan oude
en aan nieuwe prettige Kerstdagen en
een goede vacanue gewenst clooi jullie

OOM NIEK..
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Het Jverstboompje prijkt weer in vollen luister —

getooid met de eenvoudigste • sierselen brengt net in

oen huiselijken kring de innige stemming van net

scnoone leest der Geooorte. Iedere brandende kaars,

elke jonge groene tak is net zinnebeeld van noop en

vertrouwen op een betere toekomst vol licnt en

vreugde. Slechts net goede wil de _M.enscn.

Oeel een gescnenk dat in deze stemming past en de

tolk is van de zorg voor U\v naasten. Een polis

van ,,L)e v^entrale ""* de maatschappij voor •werkend

^Nederland •— geelt een gelukkig gevoel van zekerheid.

Cou
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND

DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG
Smit
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