
Propaganda voor Het Nederlandsche Arbeidsfrdnt.
Dat zijn vergaderingen... dat zijn filmvoorstellingen... dat zijn radio- ~

uitzendingen... dat is alles, wat „Vreugde en Arbeid" doet... dat is het
drukwerk in zijn velerlei vormen en uitvoeringen, waarbij wij het eerst
aan- de groote plakkaten denken, die regelmatig 'op de muren en aan- .
plakplaatsen verschijnen en die met onweerstaanbare kracht de aan-
dacht weten te trekken van den man-in-de-straat, van lid en van niet-
lid. Wie bleef dit najaar niet even stil staan bij de suggestieve plaat van
dien hak houwen den mijnwerker met dien grimmigen tekst: „De mijn-
werker geeft zijn vrijen Zondag... NIET voor den zwarten handel". Het
was deze kreet, die honderden de óogen opende voor het gewetenlooze

jj^siteeren op den -arbeid van allen, die werken voor de gehééle volks-
ichap en niet alleen voor hen, die baden in weelde en overdaad.

En wie voelde zijn hart niet even sneller kloppen bij het aanschouwen
van dien stoeren werker met zijn ontbloote armen en zijn zwaren hamer,
zelfbewust en krachtig naar voren tredend, allen roepend, die werken
met hoofd en met hand, door die enkele simpele, doch alles zeggende
woorden: „Uw Toekomst: het Nederlandsche Arbeidsfront!"

Zij hingen op «traten en pleinen, in fabrieken en in bedrijven, evenals
die plaat, die welhaast van alle tijden is in haar meesterlijke opvatting
van eenvoud en simpelheid: „Welvaart door samenwerking in het N.A.F."

Welvaart — door — Samenwerking!
Samenwerking tusschen Betriebsführer en Gefolgschaft!
Tot heil van het Volk!
Tot heil van het Vaderland!
In het Nederlandsche Arbeidsfront!
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Oudejaarsavond-gedachten DE VROUW EN DE DISTRIBUTIE
Temidden van het drukke, jachtende

teven, nu en dan eenige oogenblikken stil
te zijn, om tot bezinning te kome*», net
is als een weldoende lafenis voor lichaam
en geest.

Wij hebben zulke momenten meer dan
ooit noodig in onzen hedendaagschen
nerveuzen en rumoerigen tijd. om er niet
geheel en .al in onder te gaan, één uur
om in bezonken rust in ons zelf te kee-
ren, in de serene stilte van de eigen ziel.

De oudejaarsavond is als geen andere
avond geëigend voor zulk een zelfinkeer,
tot enkele oogenblikken van overpeinzin-
gen naast de meer persoonlijke herinne-
ringen in eigen milieu en directe om-
geving, zullen we —• zoo we ons dé ver-
antwoordelijkheid tegenover de gemeen-
schap bewust zijn, ons afvragen: hoe
heb ik in het af geloopen jaar de belangen
der gemeenschap gediend?

Hebben /ook wij vrouwen ons aandeel
genomen aan den maatschappelijken en
socialen arbeid, al was het, waar tijd of
talent ontbrak, alleen maar door mee-
leven en belangstelling?

Hebben wij naast de gewone plichten
en zorgen van eiken dag, het onze gedaan,
onzen invloed aangewend, met de gaven
van verstand en hart gewoekerd- in een
wereld _ waarin nog .o zooveel njept om
herziening, hervorming en rechtvaardig-
•heid? Of hebben wij misschien maar al
te veel uren, dagen, ja weken verspild
met beuzelingen, en den kostbaren tijd,
waarin we zoo nuttig hadden kunnen
zijn voor de gemeenschap, voor den op-
bouw van een betere, gelukkiger samen-
leving laten verloren gaan?

Deze vragen klemmen vooral op den
oudejaarsavond voor de huidige vrou-
wengeneratie, nu geen hoofd noch hand
gemist kan worden om het werk te doen
in de wereld, het werk, dat wacht op de
daad?

Zijn er nog maar niet al te veel onder
ons van het laisser-aller-genre, vrouwen,
die het niet aangaat, welk onrecht er in
de wereld gebeurt, of die hun rustige
rust niet verstoord willen zien?

Er wordt een massa tijd besteed aan
het gepraat over kleinigheden en niemen-
dalletjes, terwijl de groote dingen, de
brandende vraagstukken, waar het op
aan komt in het leven, aan haar geest
voorbij gaan. Wanneer de millioenen
vrouwen over de geheele wereld maar
dieper- en ernstiger haar verantwoorde-
lijkheid tegenover mensch en gemeen-
schap beseften, dan zou de wereld spoe-
dig een ander aanzien hebben.

Hoeveel krachten sluimeren er nog in
de vrouwenziel; krachten, die, als zij
eenmaal gewekt zijn, bergen iunnen
verzetten.

Er zouden -vele voorbeelden-—uit de
geschiedenis zijn aan te halen van ziele-
sterkte en geesteskracht, van offerbereid-
heid en uithoudingsvermogen der z.g.
zwakke vrouw wanneer het ging om één
groot en schoon ideaal.

Dit alles mogen ^we op dezen avond
van het scheidende jaar 1942 overdenken.
De wereld roept om onze medewerKing
met algeheele overgave en bezieling, zij
heeft onzen steun dringend noodig.

B. BULSING—v. BESOUW.

DE OPMARSCH
We zijn gekomen uit de donk're tijden
Van broedertwist, van klassenstrijd en haat.
We zochten onzen weg door bitter lijden,
Op 't smalle pad, dat langs den afgrond gaat.
We worstelden in 't onbegrepen heden,
En dwaalden tastend door den donk'ren nacht
Van waanbegrip, we zochten het verleden
Dat ons geluk- noch levensvreugde bracht
V/ant zonder hoop of uitzicht was het leven
Der werkers. Hun bestaan was als een hoon
Voor Hem die ons de aarde had gegeven.
Vol vruchtbaarheid, vol groeikracht, doch als

Hoon
Slechts ondank oogstte waar Hij liefde zaaide,
En van de vette akkers, waar het gouden graan
Moest golven, slechts de distels maaide,
Daar haat, en domheid, 't goede deed vergaan
Tot vuil eh drek, wijl de verzuurde akkers
Verloren lagen, daar geen nijv'r-e hand
De ploeg bestuurde, en geen arbeidsmakkert
Hun driespan dreyen over 't wijde land

We zijn gekomen uit de donk're tijden
Der waanzin,, en we schrijden rustig voort,
We zien alreeds het licht der nieuwe tijden
Dat voor ons hoopvol aan de kimme gloort.
We schrijden voort langs nieuwgebaande wegen,
Ze voeren ons langs versch-geploegden grond.
Hier brengt niet goud, doch slechts de arbeid

[zegen.
Straks rijpt het graan waar eens het onkruid

[stond.
Kom, ga met ons een rijke toekomst ~tegm
Als kameraden van het Arbeidsfrontl B. B.

Hoe., lang schijnt het, al geleden, dat er
slechts één artikel, de suiker, „op de bon"
was. Helaas moesten er na dit eerste
„suikerschaap" geleidelijk alle artikelen
volgen. Dit had bij alle distributienarig-
heid het groote voordeel, dat wij, huis-
vrouwen, ook geleidelijkaan in onze bon-
nenadministratie groeiden. Hadden we in
één keer de administratie over alle bon-
nen gekregen, zooals wij dit nu kennen,
dan zouden we' wel heel erg met de han-
den in het haar hebben gezeten! Thans
kunnen we zeggen, dat wij, huisvrouwen,
als onbezoldigde ambtenaressen van den
Staat onze sporen hebben verdiend — dat
we de distributie onder de knie hebben.
We zijn op onze bonnen even zuinig als
op ons huishoudgeld — we weten er pre-
cies de groote waarde van en als de krant
met de nieuwe bonnenlijst erin uitkomt,
dan haasten wij ons, de bonnenkaarten bij
te .werken, opdat ook in de .komende
week het ons gezin aan niets dat weer
verkrijgbaar werd gesteld, zal ontbreken.

Hoewel ons land, in tegenstelling met
den vorigen' wereldoprlog thans recht-
streeks bij de groote worsteling is betrok-
ken, zal het'ook bij de oudere lezeressen,
die den distributie tij d van 1914—1918
hebben meegemaakt, wel geen tegen-
spraak ontmoeten, als wij zeggen, dat de
distributie tegenwoordig veel beter is ge-
regeld dan in de genoemde periode — on-
danks het feit. dat de omstandigheden
van tegenwoordig ten aanzien van onze
voedselvoorziening oogenschijnlijk heel
wat slechter zijn.

Want wat op onze distributiebonnen
verkrijgbaar wordt gesteld — men moge
dan wel eens de hoeveelheden wat grooter
wenschen — dat is beschikbaar. Wie bon-
nen heeft, kan koopen ... mits hij of zij
óók over geld beschikt.

Helaas komt het meer en meer voor,
dat het goede distributiestelsel, waarover
ons land, mede dank zij kundigen ambte-
naren en een. goed-geleide organisatie de
beschikking heeft, in het gedrang komt
door lieden, die het distributiesysteem,
dat toch beoogt, iedereen de hoeveelheid
te geven waarop Jiet recht heeft, ontdui-
ken.

Er zijn tal van egoïsten, die zich er nog
niet bij neer-wenschen te leggen, dat van
de bestaande voorraden gelijkop moet
worden gedeeld — rijke lieden, die van
de enorme voorraden, welke zij destijds
particulier aanlegden, kunnen leven en
van tijd tot tijd brengen de kranten daar-
over verhalen, die een gewoon mensch
verbaasd doen staan. De gewone,, be-
scheiden voorraad, die destijds ook wel
•in de gezinnen der gewone werkers werd
gevormd, is in den loop der laatste jaren
al ingeteerd en de „voorraden" in deze
gezinnen bestaan tegenwoordig alleen uit
een of twee potten met inmaak — uit
een paar flesschen Weck, verkregen ten-
gevolge van het .bezit van 'een eigen tuin-
tje. Bij vele rijken kan men echter nog
groote hamstervoorraden aantreffen, ge-
tuige de voornoemde krantenberichten.
Over d i e egocentrische lieden willen wij
het echter niet hebben.

Er is. echter ook een categorie van men-
schen. die zich tracht meester te maken
van het rechtmatige aandeel, dat anderen
op het te distribueeren voedsel of zelfs
op versnaperingen hebben. Dat zijn de-
genen, die in den zoogenaamden zwarten
handel bonnen koopen: bonnen voor
brood, voor aardappelen, voor melk en
voor versnaperingen. Deze menschen, die
hooge geldsbedragen geven voor heele
bonkaarten, vragen er niet naar, waar die
bonnen vandaan komen. . Als z ij ze
maar hebben — als zij maar een extra
stukje vleesch kunnen krijgen ... als z ij
maar meer dan voldoende aardappelen
kunnen koopen... als z ij maar op de
extra bonnetjes, die zij extra betaalden,
koek en gebak kunnen eten... als z ij
zich maar niets behoeven te ontzeggen.
Wat kan het hun schelen,- dat de pas-
gekochte extra-bonnen afkomstig zijn van
een arm gezin. . . van een moeder, die
een geheele distributiekaart moest ver-
koopen, omdat zij anders geen geld zou1

hebben om hetgeen op de andere kaarten
werd beschikbaar gesteld, te koopen?

Daar "wagen die menschen niet naar —

zij weten het vaak niet... Wat niet weet,.
wat niet deert, aldus redeneeren zij en
anderen, die wél weten, beweren nog
doodbedaard, dat aldus beide partijen
worden geholpen: z ij omdat ze wat meer
krijgen — de arme moeder en het arme
gezin, omdat daar dan geen kaart behoeft
te verloopen. Maar deze averechtsche wel-
doeners der menschheid kunnen ook we-
ten, dat door hun verfoeilijk egoïsme den
kinderen _van doodarme menschen tekort
wordt gedaan.

Maar als die menschen nu tóch geen
geld hebben?... Moeten zij die kaarten
dan maar laten verloopen? Getuigt het
van zoo'n arme moeder niet van een ver-
standig beheer, om een deel der haar toe-
gewezen bonnen maar „zwart" te verfcoo-
pen? Als ze verloopen, dan heeft niemand
er wat aan, zoo stelt de bonnenkooper z'n
geweten gerust en... ze hebben tóch
geen geld.

Menschen zonder geld... Helaas komt
men niet altijd rechtstreeks in aanraking
met degenen, dte uit nood hun bonnen
moeten verkoopen. Is dat wél zoo, dan
heeft men een adres, waarvan men weet,
dat er nood heerscht. Geen rechtgeaarde
moeder zal de bonnen, waarop voor haar
kind levensjniddelen zijn te verkrijgen,
van de hand dben en daarom heeft men
in zoo'n geval een prachtige aanleiding,
zélf te helpen... met 'geld. Is men zelf
niet in staat, dezen nood te lenigen dan
kan men de liefdadigheidsorganisaties bij
uitnemendheid, „Winterhulp Nederland"
een wenk in deze richting geven.

Wij zijn van meening, dat niemand uit
nood zijn levensmiddelenbons moet behoe-
ven te verkoopen. In elk gezin moet men
In staat worden gesteld, hetgeen a^n
levensmiddelen beschikbaar is, ook in huis
te halen.

Mevr. v.^d. L. te Sch. '— Wij kunnen
u moeilijk advi&eeren, wat voor cadeau u
uw man voor zijn verjaardag zou kunnen
genen. Wij weten in het geheel niet wat
uw man reeds bezit. Wat voor liefhebbe-
rijen hij heeft enz. Houdt hij van lezen,
dan is een goed boek altijd welkom. Er
zijn nog dassen, zakboekjes, manchet-
knoopen enz. Met een beetje goeden wit
is er heusch nog wel een verjaardag-
cadeau te geven. Wij-hopen, dat u naar
genoegen zult slagen.

Mevr. S.—v. B. te B. schrijft ons het
volgende: De schoorsteen is dit jaar ge-
veegd, bovendien is m'n kachel door een
smid schoongemaakt en toch rookt de
kachel bij het aanmaken zoo hevig, dat
ik alles tegen • elkaar moet open zetten,
om den rook weer kwijt te raken. Alle»
wat.in de kamer staat en ook mijn klee-
ren ruiken naar rook. Kunt u mij zeggen
waar dat aan kan liggen? •

Ja, dat is moeilijk te zegt/en. Ten eerste
kan het aanmaakmateriaal te vochtig
zijn. Misschien is er veel hout gestookt?
Hout geeft n.l. veel roet. Klopt u daarom
de kachel-pijp eens goed uit. Dat wil ook
wel eens helpen. Het kan ook zijn, dat
de schoorsteen niet goed trekt. Raadpleeg
uw huisbaas eens. Misschien helpt het als
er een z.g. gele op uw schoorsteen ivordt
gezet.

Mevr. V. G. te N. — Injplaats van soda
kunt u sodavervangende middelen of zout
gebruiken.

De zwart wollen japon zal zeker op-
knappen als' u die een nacht in._ water
met zout "zet (een flinke hand per
emmer). De volgende dag de japon uit-
wasschen en flink in schoon water uit-
spoelen (knijpen, niet wringen).

Mej. v. d. N. te A. — Het is heelemaal
niet gek om, wanneer u iemdnd een
dagje uitnoodigi, te vragen of zij zelf
hun brood willen'meebrengen. Het vragen
van bonnen is veel moeilijker. Immers, u
zou dan niet alleen voor brood, doch ook
voor boter, kaas of ander broodbelegsel
bonnen moeten vragen.

u



'WAT WE MET DE EIEREN DOEN

Voge/nesfyes of ommelet
Bij wijze van Kerstverrassing krijgen

onze jongens en meisjes drie eieren toe-
gewezen. Wij kunnen deze verrassing
echter nog grooter voor hen maken, door
deze eieren op een aardige wijze op te
dienen. Een vogelnestje bijv. zal meer in
den smaak van het jonge volkje vallen.

We nemen dan de portie vleesch, die
zij 's middags toch zouden krijgen en
malen of hakken deze fijn: Wat uitjes en
augurkjes uit het zuur worden eveneens
fijngesneden. Een rauwe aardappel wordt
geraspt. Dit alles wordt met wat fijn-
geraspte peterselie door elkaar geroerd.

Een stukje boter wordt in de koekepan
heet gemaakt. Van de vleeschmassa
maken we een rand ter grootte van een
schoteltje. Hierin wordt voorzichtig het
ei gebroken. Het'vogelnestje wordt op een
zacht vuur gebakken zoolang tot. het
eiwit is gestalten. Dan laat men het
nestje voorzichtig op een bord glijden.

Ook kunnen we nu een zoete of zoute
eier-ommelet maken.

Breek daartoe het ei in een schaaltje
en klop het flink met een garde, tot het
ei mooi schuimig is. Boer er dan wat
suiker of zout door.

Laat in de koekepan een klein stukje
boter bruin worden en bak de ommelet
slechts aan één kam lichtbruin. De
ommelet is dan zoo groot als een eténs-
bord en kan in punten worden gesneden.

Wordt deze ommelet zoo bij de boter-
ham gegeven,'dan kan deze als belegging
voor alle boterhammen dienst doen.

Het derde ei kunnen we darr* zacht-
gekookt geven.,

Garnatenkoekjes
Een andere oudejaarsavondtractatie,

voor hen, die meer van een warm hapje
houden, zijn de garnalenkoekjes.

We hebben hiervoor noodig: 250 gram
garnalen, wat koude aardappelen, fijn-
gehakte peterselie, aroma, zout, wat
water of melk.

De garnalen, de aardappelen en de
peterselie met wat melk vermengen tot
we een vrij stevig deeg hebben. Hiervan
platte koekjes vormen en 'deze door wat
paneermeel halen.

Wat boter in de koekepan heet laten
worden en .daar de koekjes aan beide
kanten mooi bruin in bakken.

Ze zoo warm mogelijk presenteeren.
Al heel eenvoudig en toch niet minder

smakelijk zijn garnalen met een pikant,
tomatensausje, uit een fleschje, dat men
zoo kant en klaar kan koopen.

U zult zeker bij het bovenstaande wel
iets van uw gading vinden.

Stoot'schotel van herfstraapjes.
l kg. herfstrapen, 2 kg. aardappelen,

150 gram vleesch. een stukje boter of vet,
zout. Het vleesch in blokjes snijden en in
boter of vet aan alle zijden bruin braden.
Wat water met wat zout toevoegen en het
vleesch daarin gaar stoven pl.m. l uur.
De herfstrapen schillen en in vieren snij-

den, groote rapen in plakken snijden en
deze schillen en in. reepjes snijden. De
aardappels schoonboenen en in vieren
snijden. Herfstrapen en aardappelen i uur
met het vleesch mee stoven. De pan goed
gesloten houden. Zoo nu en dan de be-
standdelen omscheppen, maar niet stuk
roeren. Als alles gaar is, de bestanddeelen
losjes door elkaar "roeren en met het vocht
in een schaal overdoen.

Conserveering van

paddenstoelen
Slechts op zeer kleine schaal worden

paddenstoelen industrieel verwerkt, waar-
bij de champipn niet als een eigenlijke
conserve wordt behandeld, doch eenvou-
dig wordt gedroogd. De oostelijke 'gebie-
den van Duitschland zijn zeer rijk aan
champioiis; doch onder het Poolsche be-
wind werd hieraan weinig aandacht
besteed. Daar de afzet van versche
champions moeilijk" is. vooral wat de
organisatie betreft, werd in het district
Konitz overgegaan tot de oprichting van
de eerste championverwerkende industrie,
waar de productie op groote schaal plaats
vindt. Dit is de grootste fabriek in haar
soort van Europa en verwerkt jaarlijks
bijna l millioen kg. paddenstoelen.

Industrieéle verwerking is slechts mo-
gelijk indien het verzamelen der padden-
stoelen goed georganiseerd is, daar de
fabriek, om de arbeiders in het padden-
stoelenseizoen aan het werk te kunnen
houden, doorloopend van nieuwe grond-
stoffen moet worden voorzien. De inzaT
meling der champions vindt tegenwoordig
plaats onder leiding van den Reichsnahr-
stand. welke rond 250 verzamelplaatsen
heeft georganiseerd. "Dit beteekent. dat
in het hoogseizoen meer dan 10.TOO men-
schen door de bosscheh zwerven om pad-
denstoelen te zoeken.

De champions worden met de hand
gesorteerd. Het spreekt vanzelf, dat er
nauwlettend op wordt toegezien, dat
slechts eetbare paddenstoelen worden
verwerkt. Op verzoek van de weermacht
is men afgestapt van het drogen en over-
gegaan tot het conserveeren der padden-
stoelen, waarbij waardevolle bestanddee-
len behouden blijven. De fabriek, welke
door een Italiaan werd opgericht, is er ook in
geslaagd het, bedrijf in de maanden,
waarin geen champions kunnen worden
aangevoerd, aan den gang te houden.
Men houdt zich dan bezig met het drogen
van aardappelen, welke eerst in schijven
worden gesneden. Men moet dit echter
niet verwarren met het fabriceeren van
aardappelvlokken. Men past het proces
van groentedrogen toe op aardappelen,
waardoor het gewicht van de aardappe-
len wordt feruggebracht tot slechts 2 %
van het oorspronkelijke gewicht, wat een
aanmerkelijke besparing op de transport-
middelen met zich medebrengt.

Garnalen met de feestdagen
Garnalen worden tegenwoordig veelal

gekookt en ongepeld in den handel ge-
bracht. De meeste huisvrouwen zien er
tegenop deze garnalen te koopen, omdat
het pellen zoo'n werk is.

Dit zal waarschijnlijk komen, doordat
zij niet weten hoe ze die garnalen precies
moeten behandelen. Misschien hebben ze
het pellen weieens geprobeerd, maar als
men het niet goed doet, loopt men de
kans, dat de helft van de gtirnalen in de
schalen achterblijft. Het resultaat is dan
natuurlijk, dat men een heelen tijd bezig
is en maar een heel klein beetje gepelde
garnalen overhoudt.

Toch is het garnalenpellen zoo'n hek-
sentoer niet, als men op, de volgende
wijze te werk gaat: Met duim en wijs-
vinger van de linkerhand een garnaat aan
het kopeinde vasthouden. De wijsvinger
en de duim losjes op het grootste lid van
de garnaal houden. Met de rechterhand
het staartgedeelte van de schaal aftrek-

. ken. Hiervoor het puntje beetpakken, zóó,
dat men slechts de schaal en niet het
vleesch vasthoudt. Vervolgens met- de
rechterhand dé* garnaal vastpakken en
met de linkerhand losjes het voorste ge-
deelte van de schaal er aftrekken. Het
komt weieens voor, dat de garnalen slap.
zijn als me« ze koopt. De schaal gaat er
dan moeilijker af, zij laat soms vlugger
los als de garnalen even in kokend water
worden gedompeld. Garnalen dienen zoo
versch mogelijk te worden gebruikt.

Juist voor feestelijke - gelegenheden,
bijv. een oudejaarsavondviering, zijn gar-
nalen een welkome tractatie.

Toch Oud em Nieuw

Garnalensla
Een garnalenslaatje is heel gemakkelijk

ook in dezen tijd nog klaar te/maken. Wij
hebben hiervoor noodig: 150 gram gar-
naien, wat koude, gekookte aardappelen,
l klein gekookt biet je (twee appels) wat
zure uitjes en augurkjes en wat zout.

De aardappels fijnmaken. De uitjes en
augurkjes en het bietje aan kleine stuk-
jes snijden. Van de augurkjes en het
bietje een stukje overhouden voor de gar-
neering. Hebben we de appels, dan kun-
nen we die raspen, anders voegen we naar
smaak een klein beetje azijn toe.

De garnalen en andere ingrediënten
door elkaar roeren.

Op een platte1 schaal leggen in het
midden iets hooger dan aan den kant. En
met slasaus overgieten. We kunnen dezen
schotel dan met de overgebleven augurk
en biet garneeren.
- In plaats van garnalensla kunnen we
ook een sprotslaatje geven.

We nemen dan schoongemaakte sprot,
snijden die in kleine stukjes en roeren die
door het slaatje.

De groote vraag, die wij vrouwen
ons in de laatste dagen van het jaar
stellen is: moeten we „er" wat aan
doen?... Moeten wij Kerstfeest vie-
ren?... Moeten wij, met elkaar het
oud-en-nieyw uitzitten?

En zoo, op het eerste gezicht, zul-
len er misschien velen zijn, die deze
vragen met een norsch „neen" be-
antwoorden. Dit is geen tijd om
feest te vieren... we hebben moeite
er gewoon te komen... Het „vrede
op aarde" is een hoon... Laten we
blij zijn, dat dit jaar ten einde is.

•Wat moeten we omkijken?... Moe-
ten we denken aan alle moeilijkhe-
den en aan allen last en narigheid,
die dit scheidende jaar ons bracht?

Nee, dat moeten we natuurlijk
niet. Wij geven dadelijk toe, dat ook
het jaar 1942 voor vele arbeiders-
vrouwen moeite, kommer, zorg en
narigheid bracht. Dat elk huis zijn
eigen kruis heeft te dragen, geldt
ook en vooral in oorlogstijd. En
toch... toch zijn er waarschijnlijk
lichtpunten te ontdekken in ieders
leven en in ieder bestaan, hoezeer
men oogenschijnlijk ook door den
nood der tijden is bezocht.

Een bekend radiospreker zeide
dezer dagen, dat wij hier in ons
land eigenlijk zoo af en toe slechts
de fluisterstem vajj den oorlog hoo-
ren en voor de meeste onzer is dat
tot dusver gelukkig zoo. Als wij be-
denken, hoe ginds, in het verre Oos-
ten de strijd het bovehmenschelijke
van den mensch vergt — als wij be-
denken, dat, er daar duizenden zijn,
die hun leven eiken dag en elk uur
van den dag ofvan den nacht in-

/ zetten, dan moéten wij toegeven,
dat wij hier ondanks de moeilijkhe-
den, die wij op velerlei terrein ook
hebben, nog rustig leven en dat wij
dankbaar mogen zijn voor de zege-
ningen, die wij dagelijks ervaren.

' " > 9 R hebben de omstandigheden
ertoe geleid, dat velen in den vreem-
de moesten trekken, om hun gezin-
nen van het noodige te voorzien.
Juist in deze dagen zullen onze ge-
dachten naar hen uitgaan, die ver
van huis en haard het Kerstfeest
of het Oud "en Nieuw moeten vie-
ren. Ook hun gedachten zullen bij
ons zijn.

Zonder vader, zonder zoon of
dochter zal er bij hen die achterble-
ven aanvankelijk niet veel lust be-
staan, het Oud en Nieuw te vieren.
De vrouwen en de moeders moeten

echter vóór alles bedenken, dat er
heel wat gezinnen zijn, die veel en
véél erger dan zij door de oorlogs-
rampen werden getroffen.

Natuurlijk: een ieder voelt zijn
eigen leed het zwaarst, maar als wij
dat verdriet gaan koesteren, dan.zal
het veel en veel zwaarder en erger,
lijken dan het is.

Door bij de pakken neer te zitten
dienen wij de menschheid niet.

Vooral wanneer de man er niet is
om ons bij te staan, moeten wij,
vrouwen, vader en moeder voor
onze kinderen tegelijk zijn. Dit
brengt met zich, dat wij voor onze
omgeving, al kost ons dat ook soms
bovenmenschelijke inspanrmig, flink
moeten zijn. Wij moeten de moei-
lijkheden overwinnen en in de
eerste plaats dienen we ervoor te
zorgen, dat het leven in ons gezin
zoo gewoon mogelijk doorgaat. Voor
den man, die elders zijn werkzaam-
heden verricht, is het dan een ge-
ruststelling, als hij weet, thuis de
zaak marcheert — dat hij thuis een
flinke vrouw heeft, die hem, overal
waar dat noodig is, kan vervangen.

Wij willen van onze kinderen
allen mannen en vrouwen maken,
die het leven aandurven — die niet
bij den geringsten tegenslag uit den
koers worden geslagen. Daarom
moet moeder zélf het voorbeeld
geven en hoewel het natuurlijk veel
prettiger zou zijn, dat juist met
Kerst en Nieuwjaar degenen die ons
lief en dierbaar zijn, bij ons kon-
den zijn, moeten wij bedenken, dat
wij in een tijd leven, dat er van
een ieder offers worden gevraagd.
Wij allen moeten een1 steentje bij-
dragen om tot een beteren tijd te
geraken.

Even goed als wij alles zullen
doen om onzen kinderen een goede
toekomst te verzekeren, evenzoo
moeten wij medewerken aan een
nieuwen, beteren tijd. Wij moeten
de moeilijkheden overwinnen om
die onzen kinderen te kunnen be-
sparen. Hebben wij in onze omge-
ving vrouwen, die met haar moei-
lijkheden geen raad weten en die
ze zelf niet kunnen overwinnen,
laten wij haar dan tot steun zijn.
Met een enkel bemoedigend woord
is soms zoo veel te bereiken..f

De oproep van den leider van ons
Arbeldsfront heeft het velen wer-
kers in Nederland financieel moge-
lijk gemaakt, met hun huisgenooten

de Kerstdagen tot feestdagen te
maken. Het is echter niet voldoen-
de dat een huiselijk feest financieel
mogelijk is. Een prettige, feestelijke
stemming, een goede geest in een
gezin is niet met geld te verkrijgen.
Zulk. een geest moet in een gezin
worden geboren en het is de
vrouw, die door haar optreden en
door haar houding dien prettigen
geest_kan oproepen — den geest, die
vrede in de harten brengt

De vrouw, de moeder, moet het
lichtend voorbeeld voor het geheele
gezin zijn — vol vertrouwen moe-
ten de kinderen zich tot moeder
kunnen wenden. Dan moeten zij
zich kunnen verkwikken aan haar
blijmoedig, optimistisch geloof in
een betere toekomst.

Hoewel in het jaar 1942 de vrede
in den grooten strijd nog niet werd
gesloten, mogen we er hier toch op
wijzen, dat de vrede in de bedrij-
ven eerst werd verzekerd door de
stichting van het Arbeidsfront,
welke aan den klassestrijd. een.
einde maakte — door de Grondwet
op den Arbeid in een latere periode.

Vrede op aarde... Ja, juist in dit
afgeïoopen jaar werd in die rich-
ting een groote stap gezet en de
vrouwen, die niet geheel onkundig
zijn van hetgeen om haar heen ge-

. beurt, zullen ook in bovengenoemde
feiten de verwezenlijking van dit
gedeelte van den Engelenzang kun-
nen zien.

Vrede op aarde... vrede in de
harten.

Juist' nu, in dezen tijd is het
goed, hierbij even stil te staan.
Want juist de moeilijkheden, die
wij op. onzen weg telkens weer ont-
moeten, maken het leven... het
leven waard. Juist door den moei-
lijkheden moedig het hoofd te bie-
den zullen wij in den strijd om het
bestaan niet ten onder gaan.

En als we dan, met vrede in het
hart aan het einde van het jaar
terugblikken op hetgeen ons per-
soonlijk en ons gezin is overkomen
— als we dan kunnen zeggen: we
hebben gedaan wat we konden —
we hebben er het beste. van ge-
maakt wat ervan te maken was,
dan vinden wij ook den moed om.
voorwaarts te gaan: den nieuwen
tijd en een betere toefeomst strij-
dend, anderen steunend en schra-

1 gerid tegemoet



irnanschap en

ervaring rijti in Mauthe klokken

vereenigd!

AMSTERDAM:
Kalverstraat l - Telefoon 37658
DEN HAAG:
Hoogstraat 23 - Telefoon 111757

£Roe/o/ G/froen
Opgericht 1850 - Eigen Atelier

Pijneü in de ledematen
verdwenen.

.

Ik kan weer wandelen als
. vroeger.

Mevrouw M.L. te W. schrijft,
d d. 25-l-'40:

„Sedert jaren leed ik aan scheu-
ten in de ledematen en pijn in
de kniegewrichten, zóó hevig,

dat ik af en toe een stok gebruiken moest. Reeds
na het gebruik van enkele Ovaaltjet kon ik des
nachts weer slapen en thans na eenige maanden
zijn de pijnen heelemaal verdwenen en kan ik on*
danks mijn 62 j aren. en 106 Kg. lichaamsgewicht
weer loopen als vroeger."

Bij rheumatiek, ischias, spit, verkoudheid,
griep, zenuw- en hoofdpijn helpen de Ovaaltjes
van het Trineral Agentschap. Deze^hebben geen schade-
lijken invloed op hart, maag en darmen. Fïeeni direct
de proef! Ongmeele verpakking van 20 tabletten slechts
60 ets. In alle apotheken en drogisterijen verkrijgbaar.

Tnneral Agentschap, Nassaukade 373, Amsterdam.

EHSAID helpt U tijd, geld
en punten besparen!

Dames en meisjes
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, Tolsteegsingel 54,
ütrecnt, en wij zenden U een moois boek met
100 maten en modellen en 'n gratis apparaat

U te laten zien hoe gemakkelijk U
speciale machti.ing

om
THUIS ZELF alle kleding kunt maken en
vermaken.

iuvo.cn UUo oc. ^ein, Doet de zegels in een envelop met deze bon
En^e^"bon""nzraden"<tocn' of plakt ze OP een briekaart zoals Iriernaast
vermeldt „265". Voorbeeld.

BON 265
Nsum:
Straatnaam: :. (str. no.)
te ..

LEER MEER, WEES MEER, VERDIEN MEER.

hel.
In onze brochures wordt tiet geheim ver-
klaard, hoe eigenschappen, die O In elke
verhouding des. levens en In elke positie
tot succes zullen voeren, moeten worden
geoefend. Ziehier enkele van de vele ge-
luk, waardeering en geld Inbrengende
eigenschappen, die worden ontwikkeld
door Dalmeijer's Succescurssen:
Macht over Uzelf,
Het vermogen anderen te overtulgea —
en t« lelden,
Groot Concentratievermogen,
Organisatievermogen.
Practische Levenskunst,
Beslistheid en Zelfvertrouwen,
Drijfkracht, Arbeidsbesparing.
Initiatief, Logisch denken.
Vindingrijkheid, Zelfkennis,
Scheppende Verbeeldingskracht
Snel Opmerkingsvermogen,
Kalm Oordeel, Energie,
Snel Besluiten, Wilskracht,
Plichtsgevoel .en Daadkracht,
Overredingskracht, Geduld,
Verstandelijke Hulpbronnen,
Doorzettingsvermogen,
Bestuurselgenschappen,

• Verkoopkracht, Arbeidstactlek.
Geschiktheid als Aanvoerder, ^ •
Hersencontröle, Snel handelen, '
Redeneervermogen en de kunst zich
tegenover anderen te handhaven,
Geoefend Opmerkingsvermogen .en een
nimmer falend Geheugen.

OVERAL IS UROOTE VRAAG NAAR
GOED ONTWIKKELDE HERSENEN

Ontwikkel Dw algeheele persoonlijkheid
door middel van Dalmeijer's methoden^
en de goede gaven des levens zullen
D niet meer ontgaan:, zij zullen véél
gemakkelijker tot U komen, dan thans.
Productiviteit en •vindingrijkheid ver-
meerderen; hel^ gehalte van uw werk
verbetert en gijzel! vaart er m alle op-
zichten beter bij!
In den veldtocht van het leven winnen
alleen, zij. die het best zijn toegerust.

Dit bijzonder onderricht wordt
PER POST gegeven.

D volgt net in uw vrijen tijd; gij pefent
U in verloren oogenblikken -in hul», in
trein, en tram. Het is interessant en een
geestelijke ontspanning van den eersten
rang. Door deze methode zult Gij In
staat worden gesteld alles beter te ver-
richten en méér te volbrengen, dan
waartoe gij ooit tevoren in staat waart
en posities te bekleeden, die thans
boven Uw macht liggen.
Aan ledereen, die /,ijn tegenwoordige!! -
toestand of positie «cnscht te verbeteren,
MEER KALMTE verlangt, die méér wil
afdoen in minder tijd, dus MEER V R I J E N
TIJD wil krijgen, grooter uithoudings-
vermogen, meer voldoening en vreugde
de» levens, bieden wij aan eenige leer-
zame en zéér belangwekkende brochures
te zenden, die TJ den weg^iiertoe wijzen.

Langs de lijnen uitknippen.
Na Invulling, liefst met 15 et. In post-
zegels zenden aan het bureau van
DALMEIJER'S CURSUSSEN. Afd.' ARB-
Koninginneweg 182, Amsterdam-Z

om kosteloos bro-
chures te ontvangen
jmtrent de methoden
om door POST-cur-
sussen een

PERSOONLIJKHEID
te worden.
Naam en volledig adres In drukleuera.
(Aanvragen kunnen ook pet brief
geschieden, indien U dit blad niet
wilt beschadigen.)

Gas en electriciteit

driekwart
of... niets!
,Voortaan zullen veel straffer maat-
regelen genomen moeten worden
tegen de oververbruikers van gas en
electriciteit Dat is in het algejneen
- dus ook in uw belang - noodzakelijk.

Overschrijd dus het voor U vastge-
stelde rantsoen niet; spaar gas en
stroom, waar U slechts kunt, daa be-
spaart Ge uw gezin veel - ongerief.

Controleer het verbruik geregeld,
dan komt U niet voor
verrassingen te staan,
dan kunt U tfjdig zelf
ingrijpen.

PUBUOUIE ». ).. DEPARTEMENT v. HANDEL. NIJVERHEID
EN SCHEEPVAART *,>.«, HET RUKSKOLENBUfiEAU
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IN DE BRANDING
Wanneer in don/ere winterdagen
d'Orkanen langs de kusten jagen;
Dt branding ztoaar te pletter slaat
Op 't dreunend strand,
En brekers dragen
Een zinkend schip, dat, wrak geslagen,
Gekraakt, geknakt ten onder gaat
Op zwaar doorwoelde waddengronden...

Dan wordt de rcddingploeg gezonden
Die zwijgend door den storrhnacht gaat,
Paraat, yereeri om eigen leven
Te wagen, en het prijs te geven,
Voor d'onbekenüe kameraad...
Dat zijn de mannen van De Daad!

't Zijn ook de mannen van de daad,
Die, bij het wentelen der tijden,"
Hun wil hun kracht, hun leven wijden.

Aan 't welzijn van den kameraad.
Die niet de grootheid kent van 't Heden,
Die nóg zich vastklamt aan 't Verleden.
Dat reddeloos ten onder gaat...
Het zijn de werkers, die hun leven,
Ter wille van de menschheid geven,
Zij werken door, en zijn paraat...
Zij liebben hun gelooi-behouden.
Omdat zij zelf hun Toekomst bouwden...
Dat zijn de mannen van De Daad!
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Volksontwikkeling
Cursus Interieurverbetering en Huisvlijt.

Begin Januari begint bovengenoemde
cursus in de stad Utrecht, waaraan
zoowel door leden als niet-leden van het
N.A.F, deelgenomen kan worden. Het
lesgeld is zeer laag gesteld.

De bedoeling van dezen cursus is, de
arbeiders te helpen bil het verfraaien
van hun woonkamers.

Wij vestigen voor dezen cursus vooral
de aandacht van de deelnemers der
vroegere hulsvlij tactie te Utrecht op het
feit. dat hier een buitengewone gelegen-
heid is weggelegd om aan huisvlijt te
doen.

Meldt u zoo spoedig mogelijk aan bij
het plaatselijk N_A.F.-kantoor, Vreden-
Ijurg 10.

Bedrijfsbibliotheken.
De belangstelling voor bedrijfsbiblio-

theken is zoowel van de zijde, der werk-
nemers als van de werkgevers ,seer groot.

Door bemiddeling van Vreugde en
Arbeid kwamen reeds tientallen bedrij-
ven m het bezit van een zeer goede
bibliotheek en verwacht wordt dan ook,
dat vele 'leden in hun bedrijf hiervoor
propaganda zullen maken.

Alle nadere inlichtingen worden gaar-
;ne verstrekt door het Centraal Bvireau
van Vreugde en Arbeid, afdeeling Volks-
ontwikkeling, Amstel 224—226 t« Am-
sterdam.

Vrou« encursussen.
Bij voldoende belangstelling organi-

seert de af d.-Volksontwikkeling voor de
vrouwen In de bedrijven, evenals voor
de huisvrouwen, speciale cursussen In:
knippen en naaien, koken, ziekenver-
pleging in huis. zuigeling- en klnder-
veraorglng, alsmede opvoedkunde en
handenarbeid.

Aanm. en Inl. bil de plaatselijk*
N-A'.F.-kan toren.

Lichamelijke opvoeding
Wij vestigen er de aaadacht op, dat

In Januari 1943 weer nieuwe sport-
cursussen te Amsterdam zullen aan-
vangen. -

Aanmelding zoo spoedig mogelijk aan
onderstaande adressen: Prins Hendrik-
kade 49—51 en V. en A.-lnliclitingen-
bureau Leidsepleln.

ZWEMMEN
In tal van plaatsen worden voor

N.A.F.-leden en huisgenooten goedkoope
zwemavonden georganiseerd. Nadere in-
lichtingen bij de plaatselijke kantoren.

Wij .wijzen .er nogmaals op, dat ook
niet-leden van het N.A.F, onze goed-
koope zwemavonden kunnen bezoeken.,
doch alleen dan, wanneer zij geïntro-
duceerd worden door leden van het
N.A.F. De prijs per bad voor niet-leden
bedraagt voor kinderen t.e.m. 12 Jaar
15 et. en boven 12 jaar 2O cent.

Schiedam.
Sportfondsenbad.

Met ingang van Maandag 21 Decem-
ber is het zwemmen voor N.A.F.-ledea
als volgt: 's Maandags van 6.25—7.26 u.
voor kindereu en volwassenen.

Kulturele ontspanning
CABARET-REYUE

„LACHEN IS LEVEN"
Medewerkenden: Herin'Jt Dlederichs,

conférencier; De twee Erqjï's, dansduo;
• Mr. Gordonni, moderne fioochelkunst;

Ellis, spitsendanseres; Wlfly Nus, caba-
retiére: De drie Holborns, «crobatentrio;
De twee Brions, twee jolige jongens met
een ladder en Pierre Blaauw, accordeon-

• virtuoos.
Toegangsprijs bedraagt 4O cent voor

N.A.F.-leden en huisgenooten en 60 cent
voor niet-leden.

In alle plaatsen zijn tevens kaarten
verkrijgbaar bij de N.A.F.-boden, sociale
voormannen en voor zoover voorradig
vóór den aanvang der voorstelling aan
de zaal.

Provincie Noord-Brabant.
1 Uden Woensdag 6 Januari

£aal Verkuijlen, aanvang 7 ü. Kaart-
verkoop: de bekende adressen.
Oisterwijk Donderdag 7 Januari

City Bioscoop, aanvang 7 uur. Kaart-
verkoop: Hoogstraat A.135.
Waalwijk Vrijdag 8 Januari

Musis Sacrum, aanvang 7.30 u. Kaart-
verkoop: PI. N.A.F.-kantoor.
Werkendam Zaterdag 9 Januari

Nutszaal. aanvang 7 uur. Kaartver-
i Koop: Visschersdijk 10.

Vlijmen Zondag 10 Januari
Café de Toonkunst, aanvang 7 uur.

Kaartverkoop: de bekende adressen.

CABARET-REVUE

„STEEDS BETER"
oJ.v. Ferry

Medewerkenden: Ferry, humorist-con-
férencier; Tini Lavell, cabaretière; Piet
Leenhouts, revue-komiek en Pierre
Driessen, pianist-accordeonist.

Toegangsprijs: 40 c. voor N-A.F.-le<ieii

Een gelukkig en voorspoedig 1943 wordt toegewenscht aan
al ome vrijiD. medewerkers (sters), alsmede alle deelnemers
(sters) aan het V. en A.-werk, zoo ook aan de trouwe bezoe-
ker s (ster*) onzer voorstellingen.

HET NJLf.
HOOFDAFD. GEMEENSCH. „V. EN A*.

en huisgenooten en 60 cent voor niet-
leden.

Kaarten zijn In alle plaatsen tevens
verkrijgbaar bij de N.A.F.-boden, sociale
voormannen en voor zoover voorradig
's avonds vóór den aanvang der voor-
stellingen aan de zaal.

Alle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur. n.m.

Provincie OverijseL
Windesheim Maandag 11 Januari

Nutricia. Kaartverkoop: zie de affiches
Ommen Dinsdag 12 .Januari

De Zon. Kaartverkoop: Kruisstraat 1.
Vroomshoop Woensdag 13 Januari

Hotel Koekkoek. Kaartverkoop: zie de
affiches.

BONTE RADIO-AVOND
Arnhem Woensdag 6 Januari

Schouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
preciesl

Medewerkenden: Theo Uden Masman
en zijn. dansorkest; «et Omroeporkest
o.l.v. Josef Holzer in een operettepro-
gramma met medewerking van Betty
Smit, sopraan en Henk .Viskll, tenor;
De Koraaleilanders, hawalianorkest en
Jolian Jong op het Hammond-Orgel met
gemeenschapszang.

Toegangskaarten a 80 et per persoon
zijn verkrijgbaar bij: Jansbuitensiugel 17

Zondagochtendvoorstellingen
AMSTERDAM ZONDAG 3 JANUARI

City Theater, aanvang 10.15 uur v.m.
Vertoond wordt de Tobisfilm „DRIE

WEENSCHE MEISJES" met Paul Hör-
biger. Tevens een goed verzorgd bijpro-
gramma.

Kaarten & 35 cent per persoon zijn
verkrijgbaar bij: Prins Hendrikkade 49
en het Vreugde en Arbeid. Inl. bureau
o.h. Leldschepleln.
DEN HAAG ZONDAG 3 JANUARI

Odeon Theater, aanvang 10.15 u. v.m.
Vertoond, wordt de Uf af Hm „Verze-

gelde tippen". Op het toneel: Hany en
Willy, de vroolijk* Volendammers.

Kaarten a 35 eent per persoon zijn
verkrijgbaar bij Dr. Kuiperstraat 10 en
de Vreugde en Arbeid-klosk a. d. Hof-
weg.
ROTTERDAM ZONDAG t JANUARI

Arena Theater, aanvang 10.16 u. v.m.
Vertoond wordt de Ufafllm ..FIENTJR

PETERS — POSTB RESTANTE" met
Dolly Bouwmeester en Alex de Meester
Jr. (Toegang 14 Jaar). Tevens een goed
verzorgd bijprogramma.

Kaarten & 35 cent per persoon zijn
verkrijghaar bij Westzeedijk 78.

DE WITTE HEL
Het eerste werk over den strijd in het Oosten, waarin onze
jongens van het Vrijwilligerslegioen zelf schrijven. Rijk ge»

Illustreerd met foto's van het front.

In prachtband f3.95.

LEVERING UITSLUITEND
DOOR DEN ERKENDEN

BOEKHANDEL

UITGEVERIJ

MANUSCRIPTEN WORDEN
STEEDS GAARNE TEGE-
MOET GEZIEN

R O S K A M
KEIZERSGRACHT 786 • AMSTERDAM-C.

TELEFOON 36831

PETRUS N. v. BRUGGEN
, & ZOON

Makelaars

Taxateurs

Experts

REGULIERSGRACHT 33 - AMSTERDAM-CENTRUM

Telefoon 34703 (36941 alleen voor huur zaken]

8
ALLERAARDIGSTE
FRISSE UITGAVEN

OVER OOST EN WEST
Geschreven door bekende,
deskundige auteurs over:
1. DE NATUUR VAN INDIB

2. De 6 NEDERLANDSE
ANTILLEN.

S. JAVA EN BALI.
4. SURINAME.
5. DK KRANT ANETA —

LEZER EN JOURNALIST

6. INDIK EN DE LUCHT-
VAART.

7. VREEMDE VOLKEN IN
INDIE.

8-^SPEL EN SPORT IN
INDIE.

Ofs gij Indië uit eigen aanschouwing kent of niet Gij zijt
Nederlander en daarom zal deze reeks juist thans een welkome

verrassing en een kostbaar bezit voor U zijn!

De serie is fraai en overvloedig geïllustreerd met schitterende foto's en tekeningen,
fleurig gebonden en voorzien van omslagen in verschillende frisse kleuren

DE GEHELE SERIE VAN 8 DELEN
f 12.40, DESGEWENST

BETAALBAAR MET SLECHTS f 1.50 OF MEER
PER MAAND

Losse delen ƒ1.85. - Ook voor onderstaande boeken zult U zeker Interesse hebben.
Nederland In de Oorlog. Drie boeken met alle courantenberichten van 10 Mei '40 af,
welke op deze veelbewogen tijd betrekking hebben, rijk geïllustreerd met foto's. De
boeken bevatten bovendien modellen in originele kleuren en uitvoering van: aller-
lei distributiebescheiden, rokerskaarten, schoenenbonnen, rij-vergunningen, procla-
maties, zilverbons, Botterdams noodgeld, formulieren voor evacuatie, stamkaart.
persoonsbewijs, enz. De drie delen totaal slechts ƒ 5.—.
Vermetel voorgeslacht door Daan v. d. Zee. Een boeiende beschrijving van de
stichting en handhaving onzer koloniale machtspositie in de 17e eeuw. Kijk ge-
ïllustreerd. Geb. in fraaie band met goud ƒ 3.75.
ALS ICH CAN door F. B. Boschvogel. Het romantische leven van Jan van Eyck,
den schepper van het wereldberoemde schilderstuk „Het Lam Gods". Fraai ver-
zorgd en geïllustreerd met l"8 prachtige reproducties uit het werk van dezen
meester. Keurig gebonden ƒ 3.40.
ALIXJAU TRILOGIE het machtige, grootse werk van Peter Dörfler. bevattende de
delen 1. „Nood ta de Allgau"; 2. „Kentering"; 3. „Koning der Alpen". Voorheen
totaal ƒ 15.5O nu geb in één keurige band slecht» ƒ 6.90.
UITGEBREIDE MEDISCHE ENCYCLOPAEDIE door den bekenden arts en specialist
dr J. Mebius ónder de titel „Geneeskundige Hulp". Beschrijft alle ziekten en
aandoeningen' en geeft tegelijk aan, wat daartegen te doen. In geheel linnen
band ƒ 7.05
DE TRILOGIE van de grote Chinese schrijfster Pearl S. Buck. 1. De Goede Aarde;
2. Zonen vaii Wang Lung; 3, Het Verdeelde Huis". Tezamen in één geheel linnen
prachtband slechts ƒ 9.50. <
GOEDKOPE EDITIE „JA IK WIL". Het bekende boek ove'r levensgeluk in huwelijk
en Helde door Dr. Huddleston Slater. Geb. ƒ2.90.
HANDLANGERS VAN DE/DOOD door Boekan Saja. Iets bijzonders! Een spannende
Indische detective-roman, vol suggestieve geheimzinnigheid. Geb. ƒ 2.45.
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Franco verzending door ge-
heel Nederland. Bestellin-
gen uitsluitend te richten
aan: \
Boekhandel H. NELISSEN,
Prinsengracht 627, A'dum.

Tel. 31791.
Postrek. 60092.
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Schutterig rommelde zi) _in Jiaar handtaschje. ,JHier heli je de sleutel, Nel pa maar naar ons huié'. Hij wacht op je :

„Ook dat nog!" mokte mevrouw Yzerman, toen
in den laten avond van Oudejaar de bel overging
als inleiding tot een onverwacht opkomend bezoek.
Zij gaf een nijdige zwieper aan het delirtouw, en

. reikte gevaarlijk boven het trapgat om te zien wie
er op de mat stond.

Een zware mannenstem gromde door den trap-
koker naar boven: „Ha die Nel! Draai effe 'n lich'ie
aan meid! Je kan geen draad zien in die verrekte
liftkoker van je! Vooruit S j aan! Klimme! Hou je
vast, we hange te komme!"

Nel stond van ergernis op haar halssnoer te bijten.
Ze was niet blij mét het onverwachte bezoek. Op
andere avonden kon ze schik hebben in het jolige
stel dat nu haar trap beklauterde met een lawaai
alsof een ploeg grondwerkers naar boven kwam.
Evenmin als nu, behoefde ze dan te vragen wie et
in aantocht was, want, naar de herrie te oordeeleri
kon het niemand anders zijn dan stuurman Van
Dijk met zijn altijd goedgehumeurde ega. Het was
zoo.

Van Dijk nam de bovenste drie traptreden in één
hap, en stond dan met uitgestoken hand voor
mevrouw Yzerman. „De dampe in, Nel? Gaat wel
weer over hoor meid! Waar is Kees? Lei't ie nou al
te maffe?"

„Dan zulle we 'm effe... bijbrenge...!" hijgde
mevrouw Van Dijk toen ze naar de voorkamer gin-
gen. „Wat scheelt er aan. Nel? Toch geen zwarig-
heid, hoop ik? 't Is zoo griezelig stil in je salon! Is
Kees d'r niet?".

Nel kon niet langer verzwijgen dat haar jnan niet
aanwezig, was. Hij was even uitgegaan, vertelde ze,
en zou wel direct terugkomen.

„Zóó. is et 'm dat?" gromde de zware stem van
Van Dijk. „Ruzie make op ouwejaarsavond, en je
vent de deur uitjage, ik dacht dat jij wijzer was...!"

„Wie zegt er dat ik ruzie gemaakt heb?!" vinnigde
Nel, „jullie kerels zijn alfcijd zoo...!" Ze hipte op
haar hooge hakjes weg naar de keuken. Het-,echt-
paar Van Dijk hoorde haar snikken achter de slecht
gesloten tusschendeur.

„Late we effe afspreke dat et hier van belang
fout is", fluisterde de stuurman.

„'t Is zielig!" verzuchtte zijn vrouw. „Ze hebben
't altijd zoo goed met elkaar kunne vinde! Wat
denk jij dat er precies gebeurd is?"

,,'k Zal 't ze vrage!" was het antwoord. „Hou jij
je d'r maar buite! O wacht, daar is ze weer! Vooruit
Nel, gaat er bij zitte en vertel op wat er met jou en
je man >aan de hand is! Toch geen echtscheiding
hoop ik?" x

„Nog niet!" antwoordde ze bits. „Maar als et zoo
'doorgaat...!" Ze beet nerveus op haar zakdoekje.
Dan begon ze, nu en dan snikkend, het verhaal van
hun oneenigheid. en de diepere oorzaak daarvan.

Kees was niet meer zooals vroeger. Hij verwaar-
loosde haar. en vond het niet noodig een eenmaal
gegeven belofte na te komen. Op handslag had hij
haar beloofd met Kerstmis thuis te zijn van de reis,
maar ze hadden vertraging gekregen, en hij had
niet de moeite genomen om haar dat even te laten
weten. Andere mannen stuurden draadloos bericht
naar huis wanneer ze met hun schip later binnen-
kwamen dan de rekening was Kees niet. Tenminste
nu niet. Die had het te druk met z'n machines;
daar was hij mee getrouwd, leek het, en niet met
z'n vrouw. Het zou toch een kleine moeite geweest
zijn om een simpel briefkaartje te sturen Ze .hadden
toch minstens drie dagen daar ergens in dinges
gelegen... hoe heette dat... -en daar vandaan was
een brief -toch binnen twee dagen op de plaats van
bestemming? Bij elke bestelling had ze uitgekeken
naar de postbode, maar wat er kwam. g^en brief.
Zelfs geen briefkaartje. En nu, op oudejaarsdag,

naar
Jïteuto

l
Een zeeman
kwam thuis...

was hij thuisgekomen, slordig gekleed en ongescho-
ren. Gewcon 'n beleediging voor een , vrouw met
zelfrespect.

Ze had niet willen luisteren naar z'n verzonnen
verhaal dat ze niet in dinges geweest waren, en z'n
uitvluchtjes van geen gelegenheid tot schrijven en
zoo... Niets had ze willen hooren, geen woord! Wan-
neer hij dacht haar als z'n meid te kunnen behan-
delen, dan had hij zich deerlijk vergist. Ze had hem
de waarheid gezegd, en hij was kwaad weggeloopen
omdat hij niet op kon tegen haar logische reöe-
neering...

„Zoo, dus je heb' niet wille luistere naar z'n ver-
zonne verhaal!" onderbrak stuurman Van Dijk.
„Goed, dan zal ik je 'n verhaal vertelle dat -niet
verzonne is. Misschien wil je dan voortaan ook naar
Kees luistere, want die uitvluch'ies van 'm zijn nog
best de moeite waard om naar te hooren! As je effe
tijd heb' gaan we beginne...

Het was een simpel verhaal dat mevrouw Yzerman
te hooren kreeg. Een verhaal van de zee, zooals
zoovele andere...

Kees was machinist op hetzelfde schip waar
stuurman Van Dijk s>p voer. Samen voeren ze uit,
en samen waren ze thuisgekomen op den laatsten
dag van het jaar. Ze hadden gerekend met/ Kerstmis
thuis te zijn om als oude vrienden met elkaar het
Kerstfeest te vieren aan den huiselijken haard. Het
had niet mogen zijn.

Ver in het hooge Noorden hadden ze dagenlang
een voor geploegd door de onafzienbare ijsvelden,
of vruchteloos gepoogd zich een weg te banen door
huizenhopge barrières van opeengeschoven schot-
sen. Urenlang hadden ze geworsteld om enkele
honderden meters -op te dringen, en even zoo lang
gedraaid en gewrongen om weer los te komen uit de
doodelijke omklemming. Het kruiende ijs had zich
opgestapeld tegen den trillenden scheepswand om
met een geluid als van zware bergstortingen neer te
ploffen op dekken en luikhoofden tot slechts hier
en daar neg een zwaar gehavend stuk reeling of een
'grillig verbogen da vit boven de schuivende massa
waarneem baa-r was. Nu en dan dreigde het schip
plat geknenen te \rorden in onweerstaanbaar zich
sluitende kloven; dan weer dreven de velden van-

een, en maalden ze door de open ruimten waar fer.e
wind en snijdende koude het buiswater deden stol-
len op sloepen en laadbóomen tot hun vormen ver-
vaagden onder de allesbedekkende ijskorst...

De matrozen waren van het onbegaanbare dek,
teruggedrongen, en weggedoken in ruimen en bun-
kers om mee kolen aan te sleepen voor de nooit
verzadigde vuren.

Dagen, en nachten hadden ze geworsteld met de
ongemeten natuurkrachten... dan was het groote
onheil gekomen. De zwaar mishandelde schroef, die
dag na dag Josbeukte op de staalharde ijsblokken,
verloor een der vier afneembare bladen...

Yzerman had zijn machine gestopt en was naar
boven geklauterd om overleg te plegen met kapitein
en stuurlieden. Het was niet mogelijk op eigen
kracht verder te gaan. Afdoende hulp van andere
schepen kon, onder deze omstandigheden en op deze
plaats niet verwacht worden, en het euvel herstellen
leek slechts mogelijk wanneer het schip in een
droogdok kon worden opgenomen. Men stond mach-
teloos en moest rustig afwachten waarheen het
kruiende pakijs hen voeren zou.

De kans op redding leek wef uiterst gering. Men
kon niet anders dan rustig afwachten. Alleen...,
Yzerman was er de man niet naar om zich voet-
stoots gewonnen te geven. Hij maakte zijn plannen
en bereidde de werkzaamheden voor om straks, als
het beter weer werd. de zaak met kracht aan te
pakken.

Nog vijf dagen dreven ze rond in de wijde een-
zaamheid. Vijf dagen van koortsachtige voorberei-
dingen tot de zwaarste karwei welke ooit voor
schepelingen is weggelegd. Toen was de storm be-
daard, en de alles verstarrende vorst verminderd
tot dragelijke koude. Men stond gereed om aan te
pakken. Met breekijzers,en voorhamers, heet water
en pekel werd uit alle macht gewerkt om de alles
bedekkende ijskorst van het achterschip te ver-
wijderen. De stoomleidingen aan 't dek werden
ontdooid en hersteld; de winches draaiende ge-
maakt: de luiken opengebroken. Dan begon het
beulenwerk om de lading van achter- naar voor-
schip over te brengen. Het voorschip zakte; het
achterschip rees... streep voor streep. Zonder
ophouden ratelden de winches om datgene wat geen
plaats meer kon vinden op het voordek, weg te
zwaaien op de kantelende ijsschotsen. Meer en meer
helde het schip voorover.

De machinist had geen geduld om te wachten tot
de schroefnaaf boven water stak. Aan een enkele
lijn liet hij zich af vieren over de torenhoog oprij-
zende achtersteven; worstelde en «partelde om
houvast te krijgen op de dikberjsde schroef bladen;
kroop dan in het ijskoude water om de moeren los
te hameren waarmee het afgebroken schroefblad
nog bevestigd zat. Hoelang hij hakte en hamerde
op de vastgerotte moeren, wist hij niet. Hij wist
alleen dat het waardelooze schroefblad gedemon-
teerd moest worden om weg te komen uit de witte
hel binnen den poolcirkel; weg te varen uit dit oord
der verschrikkingen naar eigen land en eigen tehuis
om deze vreeselij ke Kerstmis op zee eenigszins te
vergoeden met een rustig Oud en Nieuw in de eigen
gezellige woning. Thuis te zijn bij zijn vrouw 'die
hunkerend naar hem uitzag...

Van Dijk had zijn verhaal beëindigd. Peinzend
keek hij naar het mica-r-uitje in den haard waar-
door het warme licht naar buiten straalde.

Het was stil in de kamer. Van verre galmde een
enkele klokslag 'van oen "kerktoren...

Mevrouw Van Dijk stond.op. Schrtterig rommelde
zij in haar handtaschie: „Hier heb je den sleutel.
Nel... Ga maar naar ons huis... Hij wacht op je..."
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In bovenstaande' spiraal ziet men onder andere de namen van twaalf verschillende beroepen afgebeeld. De figuren, die een beroepsnaam voorstellen zijn steeds tusscheX
een plus- en een minteeken geplaatst. Van de letters van deze beroepsnamen moeten nu telkens die letters worden afgetrokken, die door de er achter geplaatste afbeet*
dingen worden voorgesteld. Van elk beroep houdt men zoodoende steeds één en eenmaal twee letters over. Plaatst men dan deze 13 letters in d e z e l f d e volgord*
achterelkaar, dan vormen deze letters een woord, dat voor elk lid van het Arbeidsfront wet moet zijn.

Letterraadsel
Het geheel bestaat uit 62 letters en vormt een wensen.

37 9 50 11 34 55 61 25
3 36 44 15 56 57 55 19
32 51 30 27 39 42 52 53
40 16 28 46 5 31 6 55
43 59 49 29 62 9 41 58
17 12 33 35 19 l 45
21 4 39 60 18 5
56 47 17 10 3

7 47 14 54
23 48 53
2 24

26 47 47 13 plant.
8 16 38 inschrijving.

22 3 luilak.
20 vaandelstok.

ontkennend.
episch dichtstuk.
aarde.
bekrompen.
wetboek.
lichaamsdeel.
verlaagde toon.

Verborgen wensc/i
Door uit elk der onderstaande woorden steeds drie op-

eenvolgende letters te nemen en deze achter elkaar te
plaatsen, kan men een wensen vormen.

spilleleen
smëerzalf
figuurlijk
hectoliter
minderwaardig

edelgesteente
vereenvoudiging
vergelijking
draadbericht
landontginning

Bij 'wijze van verrassing, een pagina vol
„Hersenarbeid". Behoudens geldprijzen van
f 10.—, ƒ 5.— en ƒ 2.50 Voor goede oplossingen
van het Spiraalbeeldraadsel, stellen wij voor
goede oplossingen van de kleine raadsels boek-
werken beschikbaar. Bij meerdere goede op-
lossingen worden de prijzen verloot. Oplos-
singen in gesloten enveloppe, voor 15 Januari
a.s., richten aan de redactie van „Arbeid",
P. C. Hooftstraat 180, Amsterdam-Zuid. In den
linkerbovenhoek vermelden „Hersenarbeid u".

V er schuif raadsel
Door onderstaande woorden in horizontale richting te

verschuiven, kan men drie verschillende namen voor het-
zelfde gedenkwaardige feit verkrijgen.
J a p a n n e e s
k w a l i f l c e e r e n
s p r a a k g e b r e k
b e r e n m ü t s
w o ' e l w a t e r
b a z u i n g e j o e i
s t r a a t j e

s c b a a k a v o n d
v e e n b r a n d
v e r l'e-n g s t u k
l i c h t d r a g e r
c e n t e n a a r
j o n g t n s g r l l

Raadselvergeüjking
(a—b—c—d—e) + (f—g—h—i) + (j—g—k) + (l—2xjM|

n—o—p
1+ + (q—r—sX + (t—u—v—w) •¥ (y—z) = X.

Bepaal X uit de volgende gegevens:

i = Fransch-Afrika korps a =
b = water in Utrecht D =
B = boom p =
d = zeer groote menigte 9 =
e = voegwoord r =
t = plaats in Friesland B =
? = hemellichaam' t =
h = soort stof u =
i = lidwoord v =
j = boom w =
k = vrucht, y =
l = gevangenis z =
m = bijwoord

metaalbewerker
hoofd
gevecht ^
waardelooze lading
danspartij
noot •

'vrouwenbeweging
noot
holte in een muur '

pers. voornaamwoord:
overlast '
insecteneter

Visitekaartje
Ir. J. T. E. Van de Waudene

Dri"bergé*
De letters van bovenstaand- visitekaartje zoo te rang*
schikken, dat er een wensch ontstaut.

Beeld: Jan Lutz KARELTJE KRAAN ALS KINDERMEISJE Regie en tekst: N. J. P. SmtOti

Alleen gelaten en verdrietig: „Zo kom je bij me?" wü je wel, hè?"- „Moet je m'n kind aaji 't huilen
tirengen, kwajongen!"

Jammerend verdriet,
woede nerbazing.



Babbeltje
van Oom Niek

tfn "beste neven en nichten,
Verleden week werd ik door den hoofd-

redacteur — jullie weet wel, dat is de
man, die alles aan -de krant heeft te
Tertellen, — bij mijn vestje gepakt. „Oom

''Niek". zo sprak de hoofdredacteur, „u
kunt 'een hele pagina van" mij krijgen.
Maak er wat moois van!"

„Een héle pagina?" vroeg ik verheugd.
„Daar ja zeker, wat moois van te maken.
Heb ik dat te danken aan het grote aantal
Inzendingen van de laatste weken."

„Ook al", antwoordde de hoofdredacteur
vriendelijk, „en deze tijdelijke uitbreiding
houdt tevens verband met de feestdagen.
Als u daar rekening mee kunt houden?"

Nu, natuurlijk kari ik dat Dadelijk na
het gesprek met den hoofdredacteur ben
Ik naar den 'tekenaar gestapt en heb
met hem samen een prachtige

KERST-NIEUWJAARSPRIJSVRAAG
In elkaar gezet. Oom Niek gaf aan, hoe
hij zich deze prijsvraag had gedacht en
de tekenaar werkte die gedachte uit Hoe
hij dat deed, zien jullie op deze pagina.
is het een mooie Kerstboom of niet? Ik
vind hem prachtig. Laat ik nu tegelijk
vertellen, hoe de prijsvraag is. Je ziet
dadelijk dat er onder de boom pakjes
liggen met letters erop. Ook in de tooom
Eijn er versierselen, waarop een letter
prijkt. Nu is het de kunst, deze letters
in de juiste Jfclgorde te zetten. Als je
daarin slaagt dan heb je een wens, die
dezer dagen veel wordt uitgesproken —
een wens, ook, die oom Niek al z'n neven
en nichten 'en hun ouders toevoegt. De
neven en nichten worden" uitgenodigd,
hun oplossing zo spoedig mogelijk, in elk
geval vóór 14 Januari te willen zenden
aan Oom Niek, Postbus 100, Amsterdam C.

En nu maak ik gauw van de gelegen-
heid gebruik, om jullie

EEN VERHAAL
te vertellen van iets dat mij als jongen
Is overkomen. Een vernaal is het dus
eigenlijk niet — het is een geschiedenis.
En wat voor een geschiedenis! Jullie weet
•wel dat de vader van oom Niek indertijd
hoofd van een school was in die school
werd ook Zondagsschool gehouden. Vader
had met de Zondagsschool niets te ma-
ken. Daar kwamen andere onderwijzers
voor en tegen dat het Kerstfeest was,
Werd er een grote kerstboom gebracht,
welke boom voor de kinderen, die naar de
Zondagsschool gingen, prachtig werd ver-
Bierd. „Opgetuigd^ noemden wij dat. De
directeur van de Zondagsschool — zo
noemde hij zich deftig — was het jaar
waarover ik nu vertel, verhinderd, de
kerstboom op te tuigen en hij vroeg aan
de oudste- zuster van Oom Niek', of zij de
boom wilde versieren. Ik weet niet, of
jullie er ook zo over denken, maar wij
vonden het een pracht opdracht, die de
oudste zus kreeg en wij wilden haar alle-
maal helpen. De oudste zus was daar niet
bijster op gesteld, maar ze kón er niets
tegen doen, dat wij in optocht met haar
mee naar de school gingen. Dat. werd je
wat mét die kerstboom. Een van de
broers van Oom Niek vond, dat de boom
van boven veel te kaal was en dat er aan
de onderkant veel te véél groen zat. „We
moeten beginnen, een van die zware tak-
ken van onderen'weg te halen en die bo-
venaan vast te binden. Moet je zien, wat
een snert boom dat zó is. Het ding is
gewoonweg helemaal scheef." Hij keek
naar de boom alsof hij die zelf had ge-
maakt en daarna trok hij z'n zakmes om
er onderaan een tak weg te snijden. De
oudste zus, die anders heus niet op haar
mondje was gevallen, scheen het met m'n
broer eens te zijn en liet grootmoedig toe,
dat, hij de kerstboom met z'n mes ging
bewerken

Nu is het gemakkelijker gezegd dan ge-
daan: we halen die tak eruit en zetten
hem er boven in. M'n broer ondervond al
gauw, dat dennenhout zich niet met een
mesje laat bewerken. Hij stond te zwoe-
gen en te zweten en het duurde een
hele tijd, voor hij die dikke tak er
onder uit had. .„Nou zeg, hoe sta je er-
mee* vroeg ik fe lange.leste. „Heb je dat
takje nu nóg niet door?'

„Hou jij die boom eens even tegen —
öan zal ik hem een ruk geven", Verzocht
m'n broer.

Je bent op de wereld om elkaar te hel-
pen ^- en je doet natuurlijk je broer dol-
graag een plezier — vooral als het haast
Kerstmis is en je bovendien moet op-
schieten om aan het versieren van een
kerstboom toe te komen. Alle sierselea
stonden reeds uitgepakt — het wachten
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was nu op de tak. die eruit «ra worden
gesneden om dan in de hoogte weer te
worden vastgebonden.

„Heb je hem?" vroeg m'n broer.
Ik had hem en voelde tegelijk, dat die

boom vol met hars zat en dat m'n han-
den smerig kleefden. Daar mocht evenwel
niet op gelet worden. Een ruk — nog een
ruk en m'n broer stoof met een af-

gescheurde dennentak over de grond
'om achterover precies in een doos met
gekleurde glazen slingers terecht te komen.

M'n oudste zus, die verantwoordelijk was
voor tiet versieren van de boom en dus
ook Voor de versierselen, die eraan moes-
ten komen, gaf een gil van schrik, 'maar
m'n broer verzekerde vol trote, dat hij
„hem" had, waarmede hij de tak bedoelde
en liet erop volgen dat de rest er niet up
aan kwam.

„Houd-hem nu eens recht, Niek", ver-
zocht hij mij, de zorg voor de verbrijzelde
kerstboomslingers verder aan mijn zus
overlatend. Ik begreep dadelijk dat hij
de boom bedoelde en terwijl . ik die
boom recht hield, liep mijn broer een
paar pas achteruit — precies of hij een
schilderij op enige afstand wilde be-
kijken. Had ik geen schreeuw gegeven,
dan haü hij vast en zeker iji een tweede
doos met kerstversierselen getrapt.

„Je moet hem récht houden", zei hij
dringend, in antwoord op mijn waarsch'u-
wende schreeuw. „Ik zou zeggen, dat het
mormel is opgeknapt. Als we die tak,
die ik eruit heb gehaald nu in de hoogte

kunnen vastbinden dan wordt het mis-
schien neg wat. Ik vind, dat ze de Zon-
dagsschool maar een raar kromgegroeid
model van een kerstboom hebben gele-
v^rd. Ze mogen van geluk spreken, dat ze
er een goeden architect? bij hebben —
iemand, die een kerstboom kan fatsoe-
neren".

M'n zus en ik vonden dat geluk zoo
grqot niet en we zeiden dan ook, dat hij
die tak er wel uit kon laten. Maar onze
kerstboonvarchitect ging nog eens op een
afstandje staan, stelde vast, dat het niks
was en verzocht dringend, hém zijn gang
te laten gaan.

„Als je dan maar op schiet", antwoord-
den wij. „Als jij de hele avond aan
die boom ligt te snoeien kunnen wij de
versiering .wel weer inpakken".

Wij,keken eerst toe, hoe onze dierbare
broer met die tak en een stuk touw
stond te hannesen, maar toen m'n zus
merkte, daf'hij de uiterst* takjes van de
boom bij z'n vastbinapogingen lelijk
knakte, nam zij de leiding in handen en-
gaf ze mij het bevel, de boom rechtop te
houden, terwijl de ander dan de tak zou
vastbinden. Maar dat was ook weer ge-
makkelijker gezegd dan gedaan. Zonder
ladder was er geen sprake van, dat mijn
broer erbij zou kunnen. W« haalden dus
een ladder — we zetten de boom schuin

'tegen de muur, maar toen kon je weer
niet zien, waar de tak het best zou kun-

•nen zitten. Het werd een hopeloos geval.
Toen we eindelijk cte tak naar ons idee
stevig vast hadden, zwiepte het ding weer
lustig los en dat was eigenlijk maar goed
ook, want het model van de kerstboom
was er met die tak erbij, helemaal uit.

„Er is geen eer met dat ding te be-
halen", zei m'n broer eindelijk — daarmee
tqegevend, dat hij als kerstboom-architect
een mislukking was. „Ik geef het op —

zien jullie maar, wat je er verder vaö
bakt."

Jongens nog aan toe wat werd m'n
zuster kwaad, toen hij ons - zó in de
steek wilde laten. Ze ratelde in een stuk
door en ze eindigde met &e mededeling
dat er wat anders zou gebeuren, als hij
het hart had er nu van door te gaan.

Ik heb nooit geweten wat er anders ge-
beurd zou zijn, want m'n broer zag in,
dat het niet eerlijk was,, ons met de ge-
bakken peren, oftewel met een gehaven-
de kerstboom te laten zit'ten .Misschien
was het toch maar beter geweest, dat het
andere gebeurde, want wij hadden met z'n
drieën verder niet^eel geluk. Ik geloof,
dat dit kwam, doordat de ware lust eraf
was, nu we zo'n buiten-model kerstboom
moesten optuigen.

Eerst hadden we er de grootste moeit*
mee, de boom in een bak met zand stevig
neer te planten — we moesten hem zelfs
met een paar touwtjes schoren — en toen
we de boom eenmaal hadden staan,
dook m'n broer, die een mooie glazen
piek in de nok wilde zetten van de
ladder af het groen in, waardoor er weer
een paar takken lelijk knakten.

Ondanks de versierselen, die wij in
de boom hingen, begon de kerstboom al-
dus . meer en meer op één treurwilg te

^lijken en toen ik dat had gezegd, nam .
mijn zuster een kloek besluit. „Halen
jullie al die rommel er maar weer uit",
zei ze beslist, „ik weet wat anders."

Ze wilde niet zeggen, wat ze van plan .
was, maar ze ging de
deur uit om even later
met ons zaagje terug te
komen. „Hier Niek". -zei
ze tegen mij „zaag hem.
maar in stukken Alle
takken eraf — doe het
netjes, dan zullen we
met die takken het lo-
kaal versieren."

Ik wilde eerst "tiog be- '
ewarën maken, maar
dacht toen. dat zij maar
moest weten wat,ze deed.
Ik zaagde, dat het een
lieve lust was en elke
dennentak werd netjes
door mijn zuster en mijn
broer opgehangen. Aan •
die takken bevestigden
ze de kerstboomversier-
selen. Het ging prachtig:
het schoollokaal zag er
bepaald feestelijk uit.

Toen ik eenmaal aan
het zagen was, vond ik
het geen bezwaar, de
stam die ik over hield,
ook nog tot brandhout te
zagen, al was dat nog
een heel "karwei.

Juist zouden we weg-
gaan — we stonden elk
met een bundel kerst-
boomstammen onder de
arm, toen de directeur
van de Zondagsschool
binnenstapte. „Ik zag nog
licht branden — ik dacht
ik ga gauw nog even kij-
ken", zei de directeur
vrolijk.

„We zijn net even. te
laat", stelde mijn broer fluisterend vast.

„Dat ziet er hier gezellig uit", sprak
de directeur, terwijl hij rondkeek. „Van
wie is dat idee met die dennentakken?"

„Eigenlijk van óns arieën", verzekerde
m'n oudste zus, die de eer niet voor zich
alleen wilde opeisen.

„Het is heel aardig heel aardig", zei
meneer de directeur weer, terwijl hij het
lokaal verder in kwam. „En de boom
is de boom nog niet gekomen?"

„Jawel", zei mijn broer plompverloren.
„De boom is daar de rest hebben we

' hier." De mond van den directeur, viel
open van verbazing, maar voor hij goed
en wel had begrepen, dat wij de boom
in stukken hadden gezaagd, had mijn
broer het licht uitgedraaid Ik weet
wél, dat het heel wat moeite heeft gekosj,
den directeur aan zijn verstand te praten,
dat het heus de beste oplossing was, die
kromme kerstboom tot losse takken te
verwerken en dat zelfs mijn vader eraan/
te pas moest komen om hem het geloof
te schenken, dat we al dat werk
heus niet hadden gedaan uit baldadig-
heid, uit plaagzucht of om vader en moe-
der aan brandhout te helpen. „Als het de
twee jongens alleen betrof, dan wist ik.
het óók zo net nog niet", zei m'n vader.
„Nu kunt u wel van mij aannemen, dat
ze er van hebben gemaakt, wat ervan te
maken was."

Hoewel mijn oudste KUS er dus nog de
oorzaak van was dat - de directeur ten
slotte niet meer boos was herinner ik me
wel, dat zij nooit meer het' verzoek heeft
gekregen met het optuigen van de kerst-
boom van de Zondagsschool te helpen...I

Ik heb het gevoel dat mijn ruimte dit-
maal niet op kan. Toch -zal ik uu aan '
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moeten toekomen — vóór het te laat la.
En dan geef ik eerst de oplossing van het
ijslepeltjesgeval. Zóó moesten de plaatje»
geruit zien:

De tweede vraag- is door velen goed op-
gelost. Sellingen. ligt in het Oosten van
Groningen, in d,e streek Westerwolda,
dicht bij de Duitse grens.

De h o o f d p r i j s voor Sellingen werd
toegekend aan Hendrik de Bruijn, j., 13 J,
Gilze, N.B.; die voor de plakplaatjes kreeg
Albert van der Heide, j., 10 j., Zwaluw-
straat 18, Hilversum,

T r o o s t p r i j z e n verwierven: Gersl-
nus Bekkering, j., 11 j., Ijde, gem. Vries;
Grietje Raangs, m., 13 j., Winsumermeden
22, gem. Winsum, Gr.; Bram Versprille,
j., 15 j., Molenstraat A. 54, Groede; Tneu-
nis Dolstra, j., 10 j., Oudehaske B. 128;
Bita Kamp, m., 12 j., Hoogkarspel A 119.

De kleurmeesters en kleurmeesteressen
moeten nog even wachten. Die prijswin-
ners komen in ons volgend nummer.

Allemaal de hartelijke groeten van
OOM NIEK.

Sneller dan het geluid.
Wanneer men een kogel hoort fluiten

dan is het gevaar al voorbij, want dan is
die kogel ons reeds gepasseerd. Een
moderne geweerkogel heeft nl. een snel-
heid van 800 meter per seconde en dat
is veel grooter dan de snelheid van het
geluid (333 meter). TJe kogel bereikt ons
dus eerder dan het geluid, dat hij ver-
oorzaakt.

e
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Buisje & 20 tabletten 50 et
Zakje & 3 tabletten 6 et.
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f en verhaal voor vrouwen, dat de man niet hoeft te lezen

Heel onverwacht werd de vrouw van m'n vriend
Brink ziek, ze was 's avonds doodgewoon naar bed
gegaan, den' volgenden ochtend kon ze niet over-

-eind komen. Ze liet zich met een schreeuw van
pijn in het kussen terugvallen en toen Brink dood-
bedaard vroeg: wat er aan de hand was. had zij
een huilbui gekregen — zóó zenuwachtig was zij. „Ik
kan geen vin verroeren", jammerde ze, „ik moet op
bed blijven en wat moet er nu van mijn werk te-
rechtkomen? ...... M'n wasch staat in het water. ... .x *
Ik moet jou weg helpen ...... de kinderen moeten
naar school ...... de kamers moeten worden ge-
daan ...... er moet worden gekookt ...... Ik zie er geen
gat in. Jan."

„We zullen beginnen nu den dokter te laten
komen", zei Jan. „En wat die rest aangaat, dat
komt best voor elkaar. Ik heb nog een paar snip-
perdagen te goed — die neem ik op en dan zal ik
dat huishouden wel eens opknappen."

Het ging eerst prachtig. Jan waarschuwde een
collega, dat zijn vrouw ziek was en of hij wilde vra-
gen of het goed was van die snipperdagen — de oud-
ste zoon zou even bij den dokter aanloopen en als
het nu maar geen ernstig geval was met -de vrouw,
dan zou het best gaan. Die vrouwen maakten er •
altijd zoo'n drukte over ...... Hij zou eens bewijzen,
dat je nog een halven dag overhield, als je de zaken
vlug aanpakte. Hij zou maar met het afwasschen
van den ontbijtboel beginnen.

„Zoo, helpt Wimpje vader met dragen? ...... Dat is
fijn van Wimpje ...... hier, hou vast."

Jan Brink duwde. zijn jongsten zoon, die voor de
voorbereidende school den leeftijd nog niet had,
een paar bordjes in de handen, met het gevolg, dat
deze even daarna in den vuilnisbak lagen. Wimpje
was gestruikeld en had de bordjes gebroken.

..Scherven brengt geluk", lachte Jan „Stil Wimpje,
huil maar niet ...... vader hoeft ze nu ook niet af te
wasschen."

Dat afwasschen deed ze met heet water ...... dat
had Jan wel eens gezien. Hij zou dan maar begin-
ne, de kachel aan te maken. In het schuurtje vond
Jan een stapel aanmaakhout — hij schepte kolen
en trok zoo terug' naar de.kamer. „Zoo Wimpje ......
nu vader eerst maar eens de kachel aanmaken",
praatte hij tegen den zoon, „dom van vader ge-
weest, dat hij zich nooit met het huishouden heeft
bemoeid ...... nu staat vader als een kat in een
vreemd pakhuis ...... nu staan z'n handen overal
verkeerd voor "

De kleine joHgen keek met z'n groote kijkers naar
den pratenden vader en vroeg alleen maar: „papa
niet weg? ..... . papa bij Wimpie blijven?"

„Ja hoor, vader blijft bij z'n jongen en jij mag
weer helpen ...... Als het maar niet van den wal in
de sloot is, zooals daarnet."

Lieve deugd, wat stoof zoo'n aschla, als je die
eruit haalde. Hij had eerst beter het raam dicht
kunnen houden ...... die fijne aschrommel vloog
overal heen. Wacht, hij zou den vuilnisbak maar
even binnen halen.

Jan Brink zette de stuivende aschla voorzichtig
op den grond om het vuilnisvat te gaan halen.

"Vader had niet voorzichtig hoeven te doen, want
toen hij terugkwam, had Wimpje zijn gedachte, dat
hij wel wat in „het zand" kon gaan spelen, dadelijk
uitgewerkt.

..Wel dekselsche kwajongen", zei vader toen hij
zag hoe Wimpje zich in korten tijd had toegetakeld.
„Straks wrijf je me dien aschrommel nog in je
oogen. Mee naar de keuken, daxn zal ik je afwas-
schen."

Jongens afwasschen had vader meer gedaan en
het duurde dan ook niet lang, of hij kon verder
In de kamer de asch-schade opnemen. Het viel hem
nogal mee. De aschla werd in den vuilnisbak vlug
omgekeerd en daarna dadelijk dichtgedaan; met
een stoffer werd de la-opening schoongemaakt,
nadat hij eerst tot de ontdekking was gekomen, dat
die la niet meer paste en toen kon-ie aan het
kachel -aanmaken gaan.

U verwacht, dat de kachel rookte — dat m'n vriend
'J Brink met tranen in de oogen de ramen open-

dat de roolr in zulke dlkke W0lken naar
ulPte, dat men algemeen dacht, dat erb« Brink was.

mét wTas het niet! De schoorsteen trok prachtig,
v i p j e aan de hand — je kon dien jongenm°geliikheid alleen laten! — ging Brink
ni nalen om water voor den afwasch te kun-

• Zoo, en nu stofzuigeren...... Of moest
stof afnemen? ...... Wacht, dat kon hij wel

V?e vragen. Kon-ie meteen eens kijken,
mee naar

zette

Met den. jongen Op zijn arm ging hij naar de
slaapkamer, waar Zjjn vrouw roerioüs in bed lag.
r..f - m?, niet bewegen — m'n rug doet vreese-
Irjke pyn. O, Jan, houd Wimpje bij je!" bracht ze
haastig uit toen de kleine in liet groote bed wou
kruipen. „Nee schat, het gaat niet ...... mama is een
beetje ziek. Morgen komt mama weer beneden bij
Wim".

De jongen huilde even, maar toen vader hem op

De aschla werd in den vuilnisbak vlug omgekeerd.

den arm liet wippen,_ was het al weer goed. „Ik
ben aan het stof afnemen — .dadelijk ga ik stof-
zuigeren", zei Jan. Als de volgorde verkeerd was,
zou z'n vrouw er wel een opmerking over maken.
Dat deed ze niet — ze verzekerd? alleen nog eens,
dat ze er niet uit kon komen, hoe graag ze dat ook
wilde.

„Zou je me. een kopje thee boven kunnen bren-
gen?"

Eigenlijk schrok Jan van die vraag. Daar had hij
helemaal niet aan gedacht, dat hij niet ajleen huis-
houdster, maar ook verpleegster moest zijn en dade-
lijk trok hij met" z'n jongen op den arm naar bene-
den, om vóór alles het kopje thee voor de zieke te
verzorgen

Dat kwam best voor elkaar, maar toen Jan daar-
na weer beneden kwam, was hij ef verbaasd over,
dat de tijd zoo gauw ging. Nu waren ze op kantoor
al aan de koffie toe en hij had nog niet eens een
kamer 'klaar. Wacht, het water kookt» — nu zou
hij toch eerst aan den afwasch van den ontbijtboel
gaan. Dan kon hij in dien tijd de melk voor de kof-
fie koken. Wat een geluk, dat een van de jongens
vanochtend melk had gehaald — anders had hij er
uit gemoeten — Wimpje dragen en een pan

'melk dat zou heelemaal wel niet meevallen!"
Zoo. dat was dat. Die kachel brandde lekker en
de nuttige warmte kon hij voor de melk gebruiken.
Dat spaarde weer gas. Zoo moest je overal erg op
hebben

Nu afwasschen. Jan werkte alle bordjes„kopjes en
schoteltjes in een breeden afwaschbak, die boven
den gootsteen hing. Hij had wel eens gezien, dat dit
ding voor het afwasschen werd gebruikt. Een thee-
doek vond hij zóó maar en terwijl Jan kopje na

Wimpje in de gelegenheid te stellen den emmer met
aardappels om te halen.

kopje en bordje na bordje afwaschte en droogde,
floot hij een vroolijk liedje. Hij was nog niet begon-
nen, of hij hoorde boven, in de slaapkamer gerom-
mel. O, Anne had er zeker last van, dat hij floot,
dacht hij. «Met den theedoek in de hand wipte hij
vlug de trap op, om zijn fluit-vermaning in ont-
vangst te nemen. Maar daar ging het niet over!
Het ging over de melk, die overkookte.

Nauwelijks had Anne Jan gewaarschuwd o f - h i j
rende holderdebolder de trap af Hij viel haast over
Wimpje, die net de trap op wou kruipen en snelde
naar de roodgloeiend staande kachel, waar de melk
reeds een vettig bruine laag op vormde. De stank
was meer dan verschrikkelijk en Jan stelde .vast,
dat er riog precies melk voor één kopje koffie over
was. „Deur dicht houden. Wimpje". praatte Jan.
weer tot zijn zoon. „Moeder heeft het toch al ge-
roken, maar ze' hoeft niet te weten, dat het zóó
erg is. Nu doen we de ramen open en dan gaat
Wimpje mee naar de keuken om met het afwas-
schen te helpen. Zoo, die vieze half-verbrande pan
zullen we maar meenemen Wat een geluk jon-
gen, dat er tenminste nog een kopje voor de zieke
is Nu maar eens kijken of we het met die koffie
voor elkaar kunnen krijgen "

Het werd, met die dikke meer dan kokende melk
zoowaar nog een lekker kop koffie — met veel sui-
ker en toen de zieke voorzichtig zat te drinken,
vroeg ze heel belangstellend, of Jan het nogal aan

.kon.
„Maak je maar niks bezorgd", verzocht hij, „ik

ben nu aan het afwasschen — de kamer is al zoo
goed als klaar" /

„Heb je eraan gedacht, dat we vanmiddag geen
brood hebbén?" onderbrak Anne! „Je zal wat aardr-
appels moeten koken; om twaalf uur moeten za
op, anders kan Henk niet op tijd naar school."

„Jullie boenen die dingen tegenwoordig, niet?"
„Precies, met een panneschuurtje.' Aardappelen

weet je wel te vinden. Als je nu even met de pan
boven komt, zal ik je laten zien hoe het moet. M'n
handen kan ik wel bewegen."

Maar daar wilde Jan Brink niet van hooren. Ji]
ligt in bed en je hoeft je nergens zorg over te
maken — dat huishouden komt nu voor mijn reke-
ning.

Dat kwamen de aardappelen ook Jan had 'den
afwaschbak zoo lang op zij *. gezet om daarna de

"aardappelen te boenen. Hij had nooit geweten, dat.
je van dat böênwerk zoo'n gemeene pijn in je rug
kreeg. Gek — door steeds in die gebukte houding te
staan kon je ten slotte haast niet overeind - - j a
zou warempel zeggen, dat hij de ziekte van Anne
overkreeg. En er kwam maar geen scirot in. Elke
aardappel werd geboend en nog eens geboend.
Daarna spoelde Jan hem onder de kraan af om
hem ten slotte in een emmer te mikken. Dat vond
Wimpje óók een prachtig spelletje. Hij haalde de
aardappels weer uit den emmer en platste er zóó
hard in, dat vader af en toe op zij moest springen.
Het duurde dan ook niet lang, of de keuken dreef.

„Prachtig op tijd. Wimpje daat slaat het twaalf
uur — de aardappels gaan op Laten we hopen,
dat het genoeg is... Even'mama wat vragen, jon-
gen nergens aankomen in dien tijd."

Jan had maar heel kort werk om het kookadvies
over de aardappelen in ontvangst te nemen, doch
het was lang genoeg, om Wimpje in de' gelegenheid
te stellen, den emmer met aardappels om te halen.

Vader Jan nam dat niet-al te dramatisch op
„Aardappelen kijken u aan", zei hij theatraal, ter-
wijl hij .Wimpje er tusschen uit ópvischte en met
nieuwen moed aan het afwasschen van de piepers .
ging. „Eerst de aardappels op, jongen pitten
gelooven we voor dezen keer wel, ze zullen zóó
ook wel zijn te eten. Daarna zal ik jou wel weer
eens onder handen nemen.

De aardappelen stonden op, de keuken was moei-
zaam schoon gedweild — van dat dweilen kreeg je
het óók al zoo gemeen in je rug! — Wimpje was
weer een beetje opgeknapt, toen er werd gebeld: de
dokter.

„Patiënt1 boven?"
Jan ging dokter al voor. „Vanochtend kon Ik nle*

ovSreind. dokter — het gaat nog niet " IfB
moet mijn man het huishouden doen. Dat Is hè*
ergste, dokter!"

„Hm, zoo "
Dokter lachte even. „U heeft spit", sprak hij tot

Anne. „Dat wordt een poosje rust houden -- van'
het huishouden bent u voorloopig nog niet af,
meneer Brink."

M'n vriend lachte ook, maar niet van harte,
neden gaf hij den dokter een relaas van zijn erva-

. ringen, ~ Het wordt zoo niemendal dokter als
het lang duurt, moet er hulp komen. Ik dacht, dat
het wel zou gaan, ik • heb het werk schandelijk
onderschat. Als er geen hulp komt "

/
M'n vriend Jan Brink was dankbaar, dat hij' al

zijn snipp*erdagen niet aan het huishouden hoefde
geven. Alleen Wimpje vond het niet prettig, dat
vader weer naar kantoor ging. Toen vader thuifl
was gebeurde er nog eens iets!
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