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Een verklaring
en een vraag
k stel er prijs op om, bij de aanvaarding van de redacfïof
nele leiding, van „Arbeid", ten overstaan van onze lezers*
kring met een enkel woord rekenschap af te leggen van
de beweegredenen, die mij er toe hebben geleid om op«
nieuw, in dienst der arbeidersbeweging, de pen ter hand
te nemen.
Dat is eigenlijk een heel eenvoudige zaak. Toen ik vernam,
dat het in het voornemen lag over te gaan tot dé stichting
van een algemeen weekblad ten behoeye van de leden der
bij het N.V.V. aangesloten organisaties, heb ik aanstonds
begrepen, dat hier een mooi stuk werk te verrichten viel.
Reeds de omvang van de lezerskring heeft voor ons land
ongekend grote afmetingen. Daarnaast telt het blad zijn
lezers in zeer uiteenlopende levensgebieden, terwijl het zo:
danig kan worden opgezet, dat het binnen de belangensfeer
van het gehele huisgezin valt. Welk een prachtige gelegenheid om voor de arbeiderswereld van ons land een orgaan
te scheppen, dat van noord tot zuid en van oost tot west
een vriend van den huize wordt, dat, met zijn afwisselende
en boeiende inhoud, in ledige uren ontspanning brengt aan
moeder, vader en kinderen, dat belangstelling wekt voor en
leiding geeft aan de grote sociale en culturele problemen
van de tijd en dat, ten slofte, op het gebied der arbeiders*
ontwikkeling een bijzondere taak zal kunnen vervullen.
Zo ten minste zie ik het arbeidsveld van het weekblad, dat
thans voor u ligt. Aan de ontginning daarvan heb ik mij
niet willen onttrekken, toen hét verzoek tot mij kwam de
redactionele leiding van „Arbeid" op mij te nemen. Een
werk, waaraan ik mij gaarne zal wijden, in de verwachting,
dat ook de lezers hunnerzijds een levendige belangstelling
voor deze nieuwe onderneming zullen betonen.
Want, mannen en vrouwen van het N.V.V., dit blad moet
Uw blad worden. Het kan alleen dan goed zijn, indien zich
een hechte band ontwikkelt tussen de redactionele leiding
en haar lezerskring. Zo'n verhouding komt eerst geleidelijk
aan tot stand en de bodem, waarin zij wortelt heet ver»
trouwen. Ik begin daarom met een beroep te doen op uw
vertrouwen in de eerlijke arbeid, die wij thans met het
nieuwe blad gaan ondernemen.
Indien u bezwaren hebt, wensen of wenken — onze redactie
zal er steeds met nauwlettende ernst van kennis nemen.
Onzerzijds beloven wij onze beste krachten te zullen in*
spannen, opdat wij niel beneden, de maat blijven, die ons
mag worden gesteld.
„Arbeid" zal een blad moeten zijn voor het gehele huisgezin.
Wij hopen dit te bereiken door het brengen van een zeer
verscheiden inhoud. Ernst en luim, ontwikkelingslectuur en
ontspanningsbijdragen. In ieder nummer moet iedere lezers*
groep wat naar haar gading vinden. En toch zal er, bij alle
verscheidenheid, in de stof een zekere samenhang moeten
zitten, opdat de invloed van het blad zich als een gesloten
geestelijke eenheid zal kunnen doen gelden.
Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. Ook „Ar*
beid" staat, bij de verschijning van zijn eerste nummer, niet
als een volgroeide schepping voor u. Maar geleidelijk aan
hopen wij het blad, enig in zijn soort als het is, te doen
groeien in de geweldige taak, die het in de Nederlandse
arbeiderswereld te vervullen heeft.
Een nauwe wisselwerking tussen lezerskring en redactie
zal hierbij een factor van onschatbare waarde zijn.
Wij zullen ons best doen. Mogen wij ook op u rekenen?
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Wij behoren allerminst tot
degenen, die uit alle macht
op het verleden afgeven,
in de verwachting daar*
door de drift naar ver*
nieuwing te kunnen ver»
sterken. Maar wij moeten de dingen
zien, zoals zij zijn. En dan kunnen wij
niet ontkennen, dat het tijdvak van vóór
10 Mei 1940, met zijn jarenlange en
massale werkloosheid, met zijn vaak
schrijnende armoede in de steden en
op het land, met zijn gestadige en de
parlementaire democratie verlammende
overmacht van kleine, doch machtige
kapitaalgroepen, ons een grote massa
van deels arbeidende, deels werkloze,
aan de rand der ontbering levende man*
nen en vrouwen heeft achtergelaten, om
van de jeugd zonder hoop maar niet te
spreken. Alle mooipraterij verandert
niets aan deze bittere werkelijkheid.

Vrije VERKENNINGEN
en nieuw jaar ligt voor ons. Wat zal
het brengen? Dat is de vraag, die
velen zich bij de jaarwisseling atellen.
En de neiging is dan groot om zich te
begeven in allerlei min of meer vage
speculaties of weemoedige overpeinzin*
gen, die ons géén stap doen vorderen.
Per slot van rekening weet geen mens
wat de toekomst in haar schoot ver*
bergt, zodat het een vrij vruchteloze
bezigheid is zich met bespiegelingen
dienaangaande bezig te houden. Geldt
dit reeds voor meer rustige tijden dan
wij thans beleven, in de bewogenheid
van de geweldige worsteling, die zich
rondom ons voltrekt, is het meer dan
ooit zaak om niet werkeloos toe te
schouwen, maar daadkrachtig de handen
uit de mouwen te steken. Dat kost velen
echter bijzondere moeite. Het jaar dat
heenging, heeft aan Europa hevige en
pijnlijke schokken toegebracht en ook
ons land kreeg daarvan ruimschoots zijn
deel. Menigeen 'is nog verdoofd door
het geweld, dat over ons raasde en kan
daardoor maar niet besluiten zich een
•weg in de nieuwe verhoudingen te
zoeken. Sommigen willen dit zelfs wel»
bewust niet. Zij prediken de afzijdigheid
en ontwikkelen daarvoor een keur van
motieven, die hun voornaamste bekoring
ontlenen aan hun verbondenheid met
inzettingen, die eigen waren aan de tijd,
die achter -ons ligt. Die gehechtheid aan
het oude moet dan aan de werkeloos*
heid van nu een adelsbrief verlenen.
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Ivoren torens

Nu mogen zij, die daaraan de voorkeur
geven, zich terugtrekken in hun eens
zame en hoge, ivoren torens, omdat het
tijdgebeuren rijk is aan verschijnselen,
die hun niet monden. Maar wie mid*
denin de barre werkelijkheid van het
arbeidersleven staat, kan daaraan niet
meedoen. Hij ziet hoe groot de nood is,
waarin honderdduizenden' in den lande
verkeren, hij ziet hoe, onder schone
maskers, dikwerf de brute zelfzucht der
bevoorrechte groepen schuil gaat en hoe
er in menig opzicht werk te verrichten
valt, dat eenvoudig geen uitstel kan
lijden. De volkskracht is in het geding!
Vaak hebben wij deze uitroep in het
verleden moeten aanheffen en vaak
bleef dan de stem der moderne arbei»
dersbeweging die eens roependen in de
Wij moeten handelen! woestijn, omdat de heren vonden, dat
Men kan die geestesgesteldheid zeer wel het nog wel wat zo kon voortgaan.
verstaan en haar toch met klem af* Thans is de tijd zodanig, dat het beroep
wijzen. Zulks om twee redenen. De op de volkskracht meer dan ooit gelding
eerste wordt op een voortreffelijke heeft, dat het met meer klem dan te*
manier ontvouwd door den secretaris* voren, moet worden gedaan. Ziedaar de
generaal van het departement van
allernaaste taak, die voor ons ligt, een
sociale zaken, die wij elders in dit blad taat waarin de vakbeweging als van»
aan het woord laten. Zeer terecht merkt ouds een stuwende rol heeft te vervul»
ir. Ver-wey in zijn betoog op, dat zij, len. Hoe kan daar echter sprake van
die, nu ons land bezet is, alles maar in
zijn, indien wij onze daadkracht verlam*
men door gevoelens van onlust?
stilstand willen laten, in de grond der
zaak on*Nederlands optreden, wijl de Wanneer wij aldus de werkelijkheid in
Nederlandse geest juist van nature de ogen zien, dan is het wel duidelijk,
dynamisch*handelend is. De tweede dat het nieuw begonnen jaar een drin»
reden, waarom wij ons afwijzend moe* gend beroep doet op ons aller werk*
ten stellen tegenover degenen, die thans kracht, op onze bereidheid tot het bren»
het betrachten ener zo groot mogelijke gen van persoonlijke offers, op onze zin
afzijdigheid prediken, is gelegen in de voor dienstbetoon jegens de gemeen*
omstandigheid, dat deze levenshouding schap, waartoe wij behoren en voor
gepaard gaat met een idealisering van** welks welzijn wij allen, stuk voor stuk,
het verleden, die in de werkelijkheid
een deel der verantwoordelijkheid mee»
geen steun vindt.
dragen.
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Agenda van centraal georganiseerde bijeenkomsten
FILMVOORSTELLINGEN.
Programma: ..De Heerser", met Emil
Jannings als hoofdfilm, aangevuld met
een aantrekkelijk programma.
De toegangsprijs voor deze filmvertoningen bedraagt overal voor georganiseerden
25 cents, mau en vrouw 40 cents; ongeorganiseerden 40 cents, man en vrouw
60" cents.
Dit programma word: in de komende
weken vertoond in de navolgende plaatsen:
Oisterwijk. Vrijdag 10 Januari, werkkamp „Morgenrood", middagvoorstelling.
Oss, Zaterdag 11 Januari, Hotel Luyk,
tegenover het station, aanvang 7 uur
n_m. Kaartverkoop: J. v. Mechelen, Boterstraat 21; G. v. Uden. Palmstraat 29;
P. Kleiker. Kortvoortetraat 40; G. Buuts,
Berghemse weg 169.
Heusden, Zondag 12 Januari. „Het Wapen van Amsterdam", aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: H. van Strien,
Wijksestraat: H. Millenaar, Wal N.Z. 41.
Tilburg, Maandag 13 Januari. Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur njn.
Kaartverkoop: de boden der aangesloten
vakbondsafdalingen.
Geer truidenlier g, Dinsdag 14 Januari,
zaal van den heer Baars, aanvang 7 uur
n.m. Kaartverkoop: A. Bogaarts; H.
Thiel.
Heerlen, Woensdag 15 Januari. Zaal en
kaartverkoop worden ter plaatse bekend
gemaakt.
VenZo, Donderdag 16 Januari. „Rheinischer Hof". Vleesehstraat, aanvang 8 uur
n.m. Kaartverkoop: Gebouw .^De Toekomst", Havenstraat 46; J. J. Timmermans. Gr. Parallelweg 27, Blerick; H.
Osseman. Vlosterweg 23. Blerick: N.
Christiaans, Maasbreescheweg 109, Blerick; G. Schreurs. Past. Gadiastraat 18;
J. B. Lampens, Willemstraat 38; H. Rietman. L. Vrouwenplein 4; J. Beekhuizen,
Rummerkampstraat 8; W. Hendriks,
Jodenstraat 4.
Maastricht, Vrijdag 17 Januari. Staarlj St. Servaasklooster, aanvang 7.30

uur n.m. Kaartverkoop: L. Sullot, v.
Trichtweg 36: J. L. Ruyters. Brouwersweg 53: J. Heltzel, Bogaardstraat 21;
M. Muytjins, Bogaardstraat 21; A. Verstapen. St. Antoniusstraat 19.
Waubach, Zaterdag 18 Januari, zaal van
J. Dörenberg. Steenkruis. aanvang 6 uur
n.m. Kaartverkoop: J. Koedam. Reeweg
58: J. de Bie. Hovenstraat 9; Van Caumo,
Kantstraat 37: J. Dörenberg, zaalhouder;
J. Rozema. Gulikstraat 53, Eygelshoven.
MUZIEK.
Concert van N.S.O. onder leiding van
Mr. Harm Smedes met Klein Ballet
Xanda Stradowska.
De toegangsprijs voor dit concert bedraagt in beide plaatsen ƒ0.35 per persoon, alles inbegrepen.
Alkmaar, Zaterdag 18 Januari, Theater
„Gulden Vlies", aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: Th. Schouten, Rochdalestraat 33: H. Habiecht, Rochdalestraat
11; B. Bakker. Turnstraat 32.
Bussum, Zondag 19 Januari. „Concoröia". aanvang 11 uur v.m. Kaartverkoop:
Secretaris Bestuurdersbond M. Bode.
Godelindedwarsstraat 9 en bij alle afdelingssecretarissen.
TONEELVOORSTELLINGEN.
Programma: „Niet voor de poes
!", te
spelen door „De Voortrekkers".
De toegangsprijs voor onderstaande
voorstellingen is ƒ0.36 per persoon, alles
inbegrepen.
Leiden, Zaterdag 18 Januari, Stadsgehoorzaal, aanvang 7.30 uur n.m. Kaartverkoop: Leidse Bestuurdersbond, Herengracht 34 en bij de secretariaten der
aangesloten organisaties.
Haarlem, Dinsdag 28 Januari, Stadsschouwburg, aanvang 8 uur n.m. Kaartverkoop wordt ter plaatse bekend gemaakt.
Alkmaar. Donderdag 30 Januari, Theater
„De Gulden Vlies", aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Th. Schouten, Rochdalestraat 33; H. Habiecht, Rochdalestraat, 11; B. Bakker, Turnstraat 32.
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J. W O U D E N B E R G , Commissaris van het N.V.V.

Foto A.P.-archief
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ij de verschijning van het eerste nummer van Arbeid
gaarne mijnerzijds een inleidend woord. Ik beschouw
de totstandkoming van dit nieuwe weekblad als een
zinrijke en belangwekkende gebeurtenis in de ontwik*
keling der Nederlandse vakbeweging. Het plan tot vereni*
ging van de ettelijke dozijnen vakbladen, die tot dusver
vanwege de bij het N.V.V. aangesloten organisaties werden
uitgegeven, tot ééri enkel, het geheel overkoepelend orgaan,
berust op de gezonde grondslag, dat eendracht macht maakt.
Zeker, het is niet voor betwisting vatbaar, dat in de talrijke
tot dusver zelfstandig verschijnende organen der afzonder*
lijke vakbonden vaak uitnemend werk is geleverd, dat op
waardering alleszins aanspraak kan doen gelden. Evenmin
zal men echter kunnen ontkennen, dat de instandhouding
van al deze afzonderlijke bladen, tijd, geld en energie
kostte, die door een samenbundeling van krachten als thans
gaat plaatsvinden, doeltreffender kunnen worden aange=
wend.
Daarbij is er zorgvuldig naar gestreefd aan de bijzondere
belangen van elke organisatie volledig recht te doen wedervaren. Ieder nummer van Arbeid immers bevat een binnen*
blad van vier pagina's (enkele bonden deden reeds weten,
dat zij met minder konden volstaan) waarvan de inhoud
geheel wordt verzorgd vanwege de organisatie voor welker
leden het is bestemd. Anders uitgedrukt: het nieuwe week*
blad brengt u een algemeen gedeelte van ten minste twaalf
pagina's, dat voor alle lezers gelijk is, waaraan dan nog vier
pagina's worden toegevoegd, die gevuld worden met stof,
afkomstig van uw eigen organisatie. U vindt dus, in een
afzonderlijk bijblad, evenals voorheen, al uw eigen organi*
satie=nieu\vs. De inhoud van dit bijblad wordt door den
redacteur van uw eigen orgaan verzorgd en wij hebben er
prijs op gesteld, dat in de kop de naam van ieder bonds*
orgaan, met jaargang en nummer, blijft vermeld. Een beperkt
aantal vakbladen moest, wegens bestaande contractuele
verplichtingen, bij wijze van overgangsmaatregel, voorlopig
nog in zijn huidige vorm bestendigd blijven. Deze bladen
worden nu, als bijvoegsel van Arbeid, in het algemene ge*
deelte van ons nieuwe blad ingevouwen. Het ligt echter in
de bedoeling om op zo kort mogelijke termijn tot een
uniforme oplossing te geraken.
Voor een orgaan als De Vakbeweging is de bestaansgrond
nu verdwenen. Er zijn evenwel plannen in overweging voor
de uitgave van een kaderblad, waarvan de inhoud zich zal
beperken tot de eisen, die meer speciaal aan een dergelijk
orgaan kunnen worden gesteld.
De bevrediging van de bijzondere vakbehoeften van iedere
organisatie blijft, ook onder de nieuwe bedeling, vol*
komen verzekerd. En toch krijgt u van week tot week een
geheel ander blad in huis. Een blad, dat niet langer bestemd
is om eens even te worden ingezien en dan weer weggelegd,
maar dat, door zijn verscheidenheid van inhoud en het hoge
peil der opgenomen bijdragen, weldra voor u en al uw huis*
genoten een welkome gast zal zijn.
Het is mijn verlangen, dat van Arbeid een familie*blad in

de beste zin van het woord zal worden gemaakt. Een orgaan,
dat, naast het onontbeerlijke organisatie*nieuws, een inhoud
zal bevatten, die elkeen iets naar zijn gading zal brengen. Dit
is inderdaad geen'lichte opgave. De talrijke honderdduizen*
den, voor wie Arbeid is bestemd, vormen met elkaar een
publiek van zeer bonte samenstelling en uiteenlopende be*
hoef ten. Maar één ding hebben zij allen gemeen: het belang
ener herordening onzer samenleving in anti=kapitalistische
en socialistische geest. De vervanging- van productie om
winst door een voortbrenging, die beheerst wordt door de
belangen der gemeenschap, de verschaffing van bestaansze?
kerheid bij een redelijk levenspeil aan de werkers van stad
en land, de erkenning van de eer en de waarde van de
arbeid — ziedaar drie grote beginselen, die het bestaan van
ons allen ten nauwste raken.
Steunende op dit fundament zal de redactie van Arbeid
haar taak moeten vervullen. Voor de eerste maal in Neder*
land zal nu een weekblad verschijnen met een oplage van ten
naasten bij vier honderd duizend exemplaren. Het stemt
tot bijzondere voldoening, dat het de in het N.V.V. ver*
enigde arbeidersbeweging is, die zulk een stoute onderne*
ming aandurft. De samenbundeling van de krachten der
aangesloten organisaties in dit enkele orgaan, stelt ons in
staat u een blad te leveren met een inhoud als door geen
enkel afzonderlijk bondsblad ooit kon worden bereikt. Dat
is de winst, die de vereniging van krachten ons biedt.
Daarnaast zal het blad een waardevolle factor kunnen vor*
men voor de bevordering van een goed wederzijds begrij*
pen tussen de' werkers van stad en land, waar het immers
alle tot de bij het N.V.V. aangesloten bonden behorende
leden overkoepelt. De man uit de stad zal er, naast zijn eigen
problemen, de vraagstukken behandeld vinden, die den
man van het land meer in het bijzonder belang inboezemen.
En omgekeerd. Zo zal Arbeid wezenlijk kunnen bijdragen
tot een hechtere onderlinge binding van de talrijke geledin*
gen, waaruit de gemeenschap van het werkende volk van
Nederland is opgebouwd.
Zelf een manifestatie zijnde van wat eendrachtig samen*
gaan vermag, zal het dóór zijn werkzaamheid ook de een*
dracht des lands in belangrijke mate kunnen helpen bevor*
deren.
De gedachte van de schepping van een centraal orgaan voor
de bij het N.V.V. aangesloten bonden is niet nieuw. Tot
dusver kon zij, door allerlei omstandigheden, haar verwezen*
lijking niet vinden. Thans zijn deze beletselen overwonnen.
Het grootste Nederlandse weekblad kan van stapel lopen en
zijn arbeid in het belang der arbeiders beginnen.
Aap u, lezers en lezeressen, thans het oordeel. Geeft aan de
inhoud van Arbeid een eerlijke toetsing, begroet het nieuwe
zonder vooringenomenheid. Als hoofdredacteur benoemde
ik G. van Overbeek, een ervaren kracht, aan u allen wel*
bekend, die - - daarvan ben ik overtuigd — welgemeende
raadgevingen en wenken uit de lezerskring bijzonder op
prijs zal stellen.
Wanneer wij gemeenschappelijk onze schouders onder dit
nieuwe, grootse werk van het N.V.V. zetten, dan zal daar*
uit een schepping worden geboren, die voor de gehele Neder*
landse arbeidersbeweging niet anders dan rijke vruchten
kan afwerpen.
Ik wens het weekblad Arbeid een voorspoedige en geluk*
kige vaart.
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et is ruim veertig jaar geleden, het gebeurde op 11 September 1899, dat de
ministers Goeman Borgesius, Cort van der
Linden en Pierson het ontwerp ener Woningwet
bij de Tweede Kamer indienden. In hun
memorie van toelichting kon men lezen, dat
vóór alles de gemeentebesturen, - - reeds lang
tot behartiging van het volksbelang, dat de
•woningvoorziening is, geroepen, - - tot krachtiger optreden geprikkeld, desnoods gedwongen
moesten worden. Inderdaad, krachtiger optreden van de overheid was noodzakelijk.

H

De woningtoestanden in ons land in de vorige eeuw
waren erbarmelijk slecht. Amsterdam telde in 1873
vijfduizend kelderwoningen, waarin ongeveer tien
procent van de arbeiders moesten huizen. Dat licht
en lucht in deze kelders ontbraken, behoeft geen betoog. De oude opslagplaatsen voor goederen waren
nagenoeg alle vochtig en het grootste deel van deze
hokken had een kamerhoogte van 1.70 meter of
minder. In duizend kelders werd geconstateerd, dat
volwassenen er niet rechtop in konden staan.
Op het platteland bestonden en bestaan nog huisvestingen, die ten hemel schreien. Het ontwerp, dat
beoogde deze zo onsociale en ongezonde toestanden
te bestrijden en te verbeteren, ondervond weinig
tegenkanting en met bijna algemene stemmen werd
het goedgekeurd. De harde werkelijkheid had reeds
een te duidelijke taal gesproken. In 1901 verscheen de
eerste Woningwet, sedertdien enige malen herzien,
in het Staatsblad, en zij is een van onze mooiste
sociale wetten geworden. Het particuliere initiatief,
dat bouwde, niet om in de woningbehoefte te voorzien, maar om winst te maken, werd aan banden
gelegd. De Woningwet maakte de volkshuisvesting
tot Rijkszaak, al werd de uitvoering voor een goed
deel in handen van de gemeente gelegd. De gemeentelijke bouwverordeningen gingen minimumeisen stellen, waaraan men bij de bouw van woningen
had te voldoen. Onteigening, onbewoonverklaring en
verplichte woningverbetering waren de wapenen,
waarmee de strijd tegen de mensonwaardige toestanden werden aangebonden. En niet zonder
succes!

Wat men Bereikte
Sedert de Woningwet van kracht werd, zijn ruim
veertigduizend krotten onbewoonbaar verklaard.
Een paar honderdduizend huizen zijn opgeknapt
als gevolg van de verplichte woningverbetering,
waartoe de gemeentebesturen de bevoegdheid
hebben. Meer dan tweehonderdduizend ge• meente- en verenigingswoningen werden gebouwd.
In 1899 wees een volkstelling uit, dat van de woningvoorraad in ons land 25 procent uit huizen met één
kamer bestond. Dit aantal bedroeg in 1930 nog maar
vier procent. Ons land telt thans ruim duizend bouwverenigingen, die krachtens de bepalingen van de
Woningwet zijn toegelaten. De bouwverordeningen
zorgden er mede voor, dat ook de particuliere nieuw-
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VOLKSHUISVESTING

bouw op een hoger plan kwam. De verbetering, in de
volkshuisvesting onder de werking van de Woningwet bereikt, is van ontzaglijke waarde, uit sociaal,
hygiënisch en cultureel oogpunt.

Bij de woningwetbouw stuit men hier op de
moeilijkheid, dat in veel streken de loonstandaard
het bouwen van redelijke woningen met een zelfdekkende exploitatie in de weg staat. Wanneer men
het in het oorlogsjaar 1939 aan Woningwetvoorschotten verleende bedrag vergelijkt met dat van
1914, dan blijkt, dat de uitvoering van de Woningwet in 1939 slapper was dan bij het uitbreken van
de vorige oorlog.

De toekomst

Wat zal de naaste toekomst ons land brengen?
Zal de geschiedenis van een dreigende nationale
Het voorafgaande betekent intussen niet, dat wij woningnood zich herhalen? Wij kunnen helaas niet
tevreden kunnen zijn en op onze lauweren kunnen zeggen, dat hiervan géén sprake zal zijn. Er is
reden tot bezorgdheid over de gang van zaken. De
gaan rusten. Want heden ten dage, — .wij zeiden oorlog heeft in 1940 een aantal huizen vernietigd,
reeds o-p het -platteland, maar zulks geldt evenzeer dat nagenoeg gelijk' is aan een jaarproductie. De
is niet van die aard, dat men
voor de grote steden — bestaan er woningtoestan- bouwtaedrijvigheid
kan schrijven, dat wij bezig zijn dit verlies in te
den, die een aanfluiting zijn voor de samenleving. halen. Neen, de achterstand neemt in omvang toe.
Veel moge er verbeterd zijn, te veel bleef nog rusten. De bevoegde instanties hebben hiervoor oog. De
Regeringscommissaris voor de wederopbouw, ir.
Amsterdam telde in 1939 rond 13.000 krotten, die voor Ringers, heeft gewezen op de noodzakelijkheid om
onbewoonbaarverklaring :n aanmerking komen, Rot- de woningbouw zoveel mogelijk te bevorderen. Wij
terdam had in genoemd jaar 8300 van dergelijke onderstrepen het pleidooi, dat de Nationale Woningbouwvalligheden en Den Haag ongeveer 4500. In raad in haar orgaan van November j J., heeft geveertien steden wordt het aantal krotten op dertig- leverd om de activiteit in de eerste plaats te richduizend geschat en men kan, zonder zich aan over- ten op de arbeiderswoningbouw. Hiertoe zijn twee
drijving schuldig te maken, beweren, dat er in ons zwaarwegende argumenten aan te' voeren. In de
land nog tienduizenden Krotten zijn, die, hoe spoe- eerste plaats is de behoefte aan arbeiderswoningen
diger hoe beter, dienen te verdwijnen.
in ons land veel dringender dan die aan middenstandswoningen en herenhuizen. In de tweede
plaats kan men bij de arbeiderswoningbouw met
De bouwpotitiek
gelijke materialenvoorraad meer gezinnen aan een
De woningpolitiek is in Nederland niet altijd even huis helpen dan bij de middenstands- en luxegelukkig geweest. Tijden, voor massale woningbouw bouw.
gunstig, heeft men laten verstrijken uit een oogpunt De ontwikkeling is nog niet in deze richting gevan zuinigheid, die de wijsheid bedriegt. Toen de gaan. De woningproductie is nog steeds eenzijdig
woningnood na 1918 krachtig ingrijpen van de gericht op de voorziening in de behoefte der beter
regering noodzakelijk maakte, waren de materiaal- gesitueerden. Woningbouwverenigingen en gemeenprijzen enorm gestegen en moest het bouwkapitaal ten, die arbeiderswoningen willen bouwen, kunnen
een veel hogere rente opbrengen dan vóór de oorlog. in vele gevallen niet aan de slag komen. Een eerste
De bouwprijzen werden op deze wijze bijna voorwaarde, om hierin verandering te brengen, is,
driehonderd procent hoger dan voor 1914. Men de bijdrageregeling krachtens de Woningwet te verworstelde voorts met een tekort aan geschoolde ruimen. De bijdrage beperke de Overheid niet tot
arbeidskrachten. Dit is een fout in het beleid ten gevallen, thans slechts sporadisch voorkomend,
aanzien van de volkshuisvesting geweest, die men waarin ter vervanging van krotwoningen wordt geniet kan wegcijferen. Op de enorme activiteit na 1918 bouwd. De eis, dat de normale arbeiderswoningbouw
volgde een terugslag en na 1922 is het, met de zelfdekkend zal zijn, moet vervallen. Want onder
Woningwetbouw, eigenlijk niets anders dan bezuini- de huidige omstandigheden is het in het algemeen
ging en versobering geweest, wat de klok sloeg. De onmogelijk, zelfdekkend woningen te bouwen, waarparticuliere bouwers drongen zich, aangemoedigd van de huren binnen het bereik van de arbeidersdoor premies en credieten van de regering en een bevolking liggen. Dat de autoriteiten zulks inzien,
dalende rentevoet, naar voren en de Woningwettaouw blijkt uit de regeling, die getroffen is voor de bouw
werd op een tweede plan geschoven. Het Rijk, ver- van 579 één-gezins-huizen te Rotterdam, waarbij
minderde zijn bijdragen en voorschotten, al waren er het Rijk voor negentig procent en de gemeente
gelukkig gemeenten, die deze Rijkszorg, voor zoveel Rotterdam voor tien procent zal bijdragen in het
in haar vermogen lag, voor haar rekening hebben te verwachten exploitatieverlies. Moge het Rijk
genomen. Een feit is evenwel, dat in de laatste jaren, ook elders arbeiderswoningbouw op deze wijze moge- men mag wel zeggen van 1923 af, — per jaar niet lijk maken!
meer dan 6500 woningen zijn afgebroken. De woningvoorraad omvat twee millioen huizen; de afbraak De Woningwet heeft ons land veel gebracht,
is in verhouding tot dit getal te gering geweest. Dit waarop wij trots kunnen zijn. Tienduizenden
geldt met name voor het platteland, v/aar iedere arbeiders en hun gezinnen hebben een moderne,
woningreserve ontbreekt. De woningproductie heeft frisse woning, waar licht en zon kunnen binnenhier niet voldoende doorgewerkt, met als gevolg, dat dringen. Daarnaast is er echter nog een woningtal van gezinnen gedoemd zijn te leven in schuren, misère met nameloos leed, dat moet verdwijnen.
hutten, hokken en wagens, die officieel „noodver- De tijden zijn moeilijk en de bouwmaterialen
blijven" heten, maar in werkelijkheid een schande schaars. Laat de moeilijkheden er zijn om overbetekenen voor de maatschappij.
Op tal van plaatsen op het platteland heerst wonnen te worden!
woningnood! In het jaarverslag over 1939 van de
Nationale Woningraad werd hier nog eens op ge- Bouwers, aan de arbeid! Werkt aan een volkswezen. Van de particuliere bouwnijverheid heeft het huisvesting en een ordening van de woningproductie, Nederland waardig!
platteland weinig te verwachten.

Twee tegenstellingen in beeld: zonnige, frisse huizen en een donker, bouwvallig krot

(Foto's

A.P.-archief.)
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Waf Secretaris-generaalVerwey ons vertelde over

VOLKSGEZONDHEID EN WERKGELEGENHEID
Met volle kracht vooruit,
in Nederlandse geest!

"

niet kan opnemen. Al kan het bedrijfs»
leven niet verwachten, dat de overheid
alles zal doen, wat nodig is, opdat het
weer tot bloei worde gebracht, zonder
voorbehoud erken ik, dat de overheid
het bedrijfsleven behoort te stimuleren.
Ook ga ik ervan uit, dat, voor zo ver de
overheid invloed op de industrie kan
Het sociale beleid in ons land was van oudsher dynamisch
oefenen, zij zich moet laten leiden» door
de overtuiging, dat ons land, naast ver»
dere ontwikkeling van de bestaande
Het ideaal: overal de juiste man op de juiste plaatsproductie, in verband met zijn toe»
nemende bevolkingsdichtheid, verdere
industrialisatie hard nodig heeft. Dat
doet natuurlijk niets af aan het feit, dat
cultuurtechnische
werkverschaffingen
\A/y stellen er prijs op om in het eerste nummer van het nieuwe voor onze voedselvoorziening van bete»
Weekblad onzer Vakbeweging den man aan het woord te laten, die kenis zijn en dat deze dus, in deze tijd,
thans aan het hoofd staat van het Departement, bij welks taak de Vak- nog meer dan anders verdienen bevor»
beweging ten nauwste is betrokken: dat van Sociale Zaken. Dit bewoog derd te worden.
ons, aan Ir. R. A. Verwey, wnd. Secretaris-Generaal en wnd. Hoofd van Met het oog op de tegenwoordige om*
zullen wij thans ons best
dit Departement, te verzoeken, ons wel een vraaggesprek te willen toe- standigheden
moeten doen, zoveel mogelijk arbeids»
staan. In zekere zin overtrof de heer Verwey onze stoutste verwachtingen, intensief werk te vinden."

door zich niet slechts bereid te verklaren, ons verzoek in te willigen,
maar er de verzekering aan toe te voegen, dat hij ook zijnerzijds er prijs
°P stelde, in de gelegenheid te worden gesteld, in ons nieuwe Weekblad
enige van zijn denkbeelden te ontvouwen, aangezien dit aan een juist
begrip ervan in de kringen der Vakbeweging ten goede komt. Anderzijds
necht de heer Verwey er grote waarde aan, bekend te zijn met wat er aan
^ensen op sociale gebied in ons volk leeft. Hij zeide ons, het een der
nuttige functiën der Vakbeweging te achten, dat zij deze wensen, organien overzichtelijk, kenbaar maakt.
«Het werk van het Departement van
>ciale Zaken", zo vervolgde Ir. Ver*
We
y, „is, vooral in deze tijd, uiterst
noeilijk, maar hiertegenover staat, dat
Jjet op een zeer goede grondslag berust.
l.wee dingen zijn voor het beleid van
Departement van ontzaggelijke bete»
kenis. Het ene is, dat wij goed»werkende,
sociale organen hebben — dat zij goed
werken, blijkt uit het resultaat, dat zij
opleveren —. Het andere is, dat bij het
werk van die organen een zekere lijn
Wordt gevolgd. En het is in déze lijn,
dat thans verder moet worden gewerkt.
Bij gesprekken met Nederlanders", ver»
volgde de heer Verwey met een zekere
nadruk, „ontmoet ik tegenwoordig vaak
net denkbeeld, dat in deze tijd alleen
tot verandering moet worden overge»
gaan, voor zoverre de nood ertoe
'Wng*. Dit denkbeeld lijkt mij funda»
'enteel onjuist. Immers, óók in ons land
e
eft het beleid zich steeds bewogen,
nee! t het een bepaalde richting gevolgd.
^r is geen kwestie van, dat het beleid
roeger in ons land statisch zou zijn
Seweest. Integendeel, het was wel dege»
V* ononderbroken dynamisch. Als men
u
naar streefde, deze toestand in een
'tische te doen overgaan, zou men
ïcies niet in een Nederlandse geest
aandelen. Wat ons te doen staat, is,
* te gaan. En wel zo ver mogelijk,
n
Nederlandse richting. Het resultaat
S oeH ° u S Werk in deze richt 'ng blijkt
• a. Het doel van de sociale overheids»
«au ons volk tot gezondheid en wel»
[
te brengen, wordt erdoor gediend."

Twee cardinate elementen
las de heer Verwey een vraag
" °nze ogen. Want, voordat wij deze
kunnen
Ttk
stellen, vervolgde hij:
begrijp, wat u zeggen wil. „De werk»
gelegenheid". Ikzelf stel aanstonds op
v
oorgrond. dat de werkgelegenheid
e
der beide cardinale elementen van
°e taak van Sociale Zaken is. Ik zal
Wk niet vergeten, ook daarover met
s praten. Maar vergeet het andere
amale element niet:, de volksgezond»
,
Waarom spreekt men hier zo wei»
ni
§ over? Omdat zij zo goed is!
Uar geeft men er zich wel voldoende
^ekenschap van, wat het betekent, dat
®Z(s zomer, na de moeilijkheden van
d M h e t sterfteci J fer zelfs weer is S&
aald tot zeven per duizend per jaar?
"oe ongelooflijk gunstig dit is, wordt u
z£" elijk, als u nagaat, dat. indien die
V i n per duizend permanent zou wezen,
Z014
, l ,CIJ
neerkomen op een gemid»
eide levensduur van (1000 : 7 is) hon»
fdveertig jaar! Klinkt u dit al te
a
°°i.') Laat mij u dan zeggen, dat Ne»

derland nu reeds een reeks van jaren
een sterftecijfer heeft van nog geen tien
per duizend per jaar. Als dit cijfer ge»
durende tientallen jaren permanent zou
blijven, zou dit neerkomen op een ge»
middelde levensduur van meer dan
honderd jaar!
Hieruit kan men afleiden, welke prach»
tige resultaten het werk in Nederland,
op het gebied van gezondheidszorg,
volkshuisvesting en sociale toestanden in
het algemeen, heeft afgeworpen. Daar»
om geldt voor ons in géén geval het
„Op de plaats rust". Wij moeten voor»
uit, langs de, tot dusverre gevolgde lijn,
maar tevens lerende van anderen. Na»
tuurlijk zou het dwaasheid wezen, van
anderen niet te willen leren."
En toen ging ir. Verwey over tot een
bespreking van het andere, cardinale
element der taak van zijn Departement:
de vermeerdering der werkgelegenheid,
nodig voor volkswelvaart en volkskracht.

„Hoe denkt u over tewerkstelling in het
buitenland?" vroegen wij vervolgens.
„Als het kan, moeten de arbediers in
ons land werk vinden", antwoordde de
heer Verwey. „Maar als dit niet moge»
lijk is, moeten zij zich er niet van laten
weerhouden, elders heen te trekken. Ook
in normale tijd ben ik altijd een groot
voorstander van emigratie geweest. Ik
dacht toen niet het laatst aan onze
overzeese gewesten, al nam ik in aan»,
merking, dat Nederlanders niet in zeer
groten getale daarheen kunnen gaan. En
wanneer het mogelijk is, moeten ook nu
arbeiders, die in ons land geen werk
kunnen vinden, buiten onze grenzen aan
het werk gaan. Nu zijn het speciaal debuurlanden, welke voor hen in aanmer»
king komen.

er bij voegen: in België — ook voor ons
land tot op zekere hoogte een sociale
noodzakelijkheid.
Maar" — voegde de heer Verwey hier»
aan onmiddellijk toe — „als ik op deze
dingen sterk de nadruk leg, mag dit ook
in uw kringen geen misverstand wekken.
Want anderzijds trachtten wij zoveel
mogelijk te bevorderen, dat alle werkge»
legenheid, welke in ons eigen land ook
maar enigszins mogelijk is, tot haar
maximum geschapen worde. In alle rich»
tingen proberen wij, de werkgelegenheid
in Nederland
tot ontwikkeling te
brengen.
En" — zo besloot het departements»
hoofd — „wanneer ik dit nu beproef
met alle kracht, waarover ik beschik,
blijf ik geheel in de lijn, welke ik in mijn
ambtelijke loopbaan steeds heb gevolgd.
Als u een denkbeeld wenst van het
streven naar werkverruiming, dat mij in
die loopbaan steeds heeft bezield, zal ik
u de beide polen noemen, waartussen
zich mijn arbeid op dit gebied heeft be»
wogen. Als voorzitter van het Voorzie»
ningsfonds voor Kunstenaars heb ik mij
jaren lang beijverd, kunstenaars aan op»
drachten, aan werk, te helpen. Kent u
de andere pool? Van de Staatscommissie
tot bestudering van het vraagstuk der
onvolwaardige arbeidskrachten ben ik
secretaris geweest. En nu nog ben ik lid
van het hoofdbestuur der vereniging
A(rbeid) V(oor) O(nvolwaardigen).

Tussen deze uitersten, de artistiek
begaafden en de onvolwaardige arbeidskrachten, bevindt zich de grote
schare van hen, die werk behoeven,
van het type van den gemiddelden
arbeider met zijn onderscheiden
schakeringen, de intellectuelen en de
handarbeiders. Hun begaafdheden
en bekwaamheden lopen uiteen.
Tewerkstelling in Duitsland
Wat nu de tewerkstelling in Duitsland Grote verschillen in lichamelijke en
betreft: weet men wel, dat er, voordat, geestelijke vaardigheid tonen zij.
in 1914, de oorlog uitbrak, meer dan
Maar één ding hebben allen gemeen:
honderdduizend Nederlanders in Duits» het' is werk, dat zij nodig hebben.
land aan de arbeid waren? Thans heeft Welnu" — "eindigde de heer Verhet aantal Nederlandse arbeiders in
wey en diepe ernst klonk in zijn
Duitsland dat cijfer amper bereikt. Een stem — „het is mijn ideaal, dit geder oorzaken van de Werkloosheid in
Nederland na 1914 was, dat Duitsland hele leger, van de artistiek en anderszins zeldzaam begaafden tot
het, jaren lang, voor de Nederlanders
niet meer mogelijk maakte, daar in de en met de onvolwaardige arbeidsoude verhouding te werken. En thans is krachten, te doen optrekken naar de
de tewerkstelling van Nederlandse ar» Arbeid, tot hun eigen welzijn en tot
beiders in Duitsland — en wij kunnen het welzijn van Nederland!"

Het Rijksarbeidsbureau
„Om dit doel te bereiken" — sprak hij —
„is het, onlangs ingestelde, Rijksarbeids»
bureau een der belangrijkste, nieuwe
middelen. Met behulp hiervan moeten,
voor zover enigszins mogelijk, alle werk»
lozen worden te werk gesteld. Maar dit
niet alleen. Door middel van een behoor»
lijke organisatie van bureau's van be»
roepskeuze, met medische en psycho»
technische keuring, moeten, voor zo ver
dit nodig is, zij, die tot dusverre niet
bepaald werkloos zijn geweest, voortaan
beter op hun plaats komen. Naast de
vermeerdering van werkgelegenheid moet
het doel zijn, dat ieder, in zijn eigen,
zowel als in het algemeen belang, zo»
veel mogelijk kome op de plaats, die
voor hem het meest geschikt is. De
bureau's voor beroepskeuze hebben tot
taak, om, door hun waarschuwingen,
Wenken en adviezen, aan de mensen, in
aansluiting aan hun schoolopleiding, een
behoorlijke kans tot ontplooiing te
geven. Ontwikkeling van de werkverrui»
ming en verbetering van de arbeidsbe»
middeling zijn maatregelen, even nood»
zakelijk als voortreffelijk. Maar daar»
naast moet ons grote doel zijn, dat zo»
veel mogelijk ieder mens in zijn arbeid
waardevol wordt gemaakt."
Wij hebben vervolgens den heer Verwey
verzocht, zijn denkbeelden over de werk'
verruiming nog wat nader te willen
aanduiden.
„De werkverruimingswerken", antwoord»
de hij. „mogen niet verminderen, zo lang
het normale bedrijfsleven de werklozen

Foto A.P.-archief

Voor het ganse gezin!
„Arbeid" wil een weekblad zijn voor hei ganse gezin. Van>
daar onze vrouwenrubriek met tal van wetenswaardigheden
en practische wenken, onze rubriek voor de jeugd met
raadsels en wedstrijden om fraaie prijzen, onze puzzle>
rubriek. Ook de deelnemers aan laatstgenoemde rubriek
kunnen een mooi boekwerk winnen. In dit eerste nummer
beginnen wij met een welverzorgd kruiswoordraadsel. •
Een goede damrubriek is nog in voorbereiding.
Bijzondere aandacht mogen wij wel vragen voor onze plaat'
jesserie: „De avonturen van Kareltje Kraan", een vervolg*
verhaal van een echtzHollandsen jongen, verzorgd door een
Nederlands schrijver en een Nederlands tekenaar. Wij heb>
ben er aan gehecht hier geen goedkope buitenlandse ven
talingen, doch echt Hollands werk te brengen en vertrouwen,
dat deze keuze ook in onze lezerskring ruime waardering
zal vinden.
Tenslotte hopen wij een groot aantal onzer lezers te gerieven
door de instelling van een rubriek: „Medische Vragen",
waarin onze medische medewerker tot hem gerichte vragen
gaarne zal beantwoorden.

V L I N D E R K R U I S W O O R D
Van links naar rechts:
1. De oudere.
2. Muzieknoot.
5. Klank.
8. Deel van een bakkerij.
10. Verhaal, verslag.
13. Kinderen.
15. .Kameraad.
16. Natuur, inborst.
17. Titel (afk.).
19. Dichte menigte.
21. Vlekje.
22. Pers. voornaamwoord.
23. Hoofddeksel.
25. Verpakkingsmiddel.
27. Erg warm.
28. Beroep.
29. Kledingstuk.
31. Cocon van een vlinder.
32. Eiland (afk.).
33. Deel van het hoofd.
34. Afstammeling.
36. Vreemde munt (afk.).
37. Een niet te noemen persoon (afk.).
38. Staat.
40. Lekkernij.
42. Vel papier.
44. Klap, slag.
46. Bewoner van Noord Europa.
48. Plaatsje in Gelderland.
50. Zonder beweging.
52. Loflied. •
53. Larve van de vlinder.
54. Langzaam.
56. Plant.
57. Uniform.
59. Rijtuig.
61. Bouwval.
•2. Voertuig.

Van boven naar beneden:
1. Inhoud van een ei:
2. Staaf.
3. Wapen.
4. Tijdelijk verblijf.
6. Boom.
7 Voeg.
8. Oude maat.
9. Waardeloos iets.
11. Gesteldheid.
12. Oude vochtmaat.
13. Vlinder.
14. Deel van een bijenkorf.
18. Overschot.
20. Plaatsje in Limburg.
21. Signaal.
22. Muur
28. Soort gebak.
27. Visgerei.
30. Spoel.
33. Zuivelproduct.
35. Pers. voornaamwoord.
38. Laatstleden.
39. Ironie.
41. Biljartstok.
42. Snavel.
43. Samengewarde massa.
45. Vliezige buis.
47. Tuingereedschap.
49. Deel van de week.
51. Niet veel.
53. Kippenloop.
55. Sneeuwschaats.
58. grap mop.
60. Uitroep.
Bij juiste invulling geven de nummers 24
en 28. van boven naar beneden, achter
elkaar door gelezen een variatie op een
oud gezegde.

Snuifdoos-histories
Columbus heeft niet alleen Amerika
ontdekt, hij ontdekte ook de tabak. En
na hem zijn andere mannen naar de
Nieuwe Wereld gegaan, die er de ge»
woonte van het roken bestudeerden, —
die zagen, hoe de Indianen tabak in
maïsbladen rolden, gelijk de Javanen het
nu nóg doen, — die hoorden, dat deze
tabaksrolletjes „tabacos" werden ge»
noemd, — die over dit alles schreven
en daardoor binnen een eeuw een voor»
heen geheel onbekende hartstocht over
de aardbol loslieten.
Het waren mannen met ingewikkelde,
lange namen als Gonzalo Fernandez de
Oviedo y Valdés en dus waren het Span»
jaarden, deze eerste nicotine»propagan»
disten. Maar ook wij Nederlanders zijn
er vroeg bij geweest: de Leidse staden»
ten behoren tot de eerste rokers, die de
Europese geschiedenis vermeldt, — zij
rookten al ih 1590.
Ouder dan het roken was in Europa het
snuiven. Men deed het al spoedig nadat
Petrus Martyr en Gonzalo de Oviedo
de eerste '-bak uit Amerika hadden
meegebracht.
En de snuifdoos bleef door vier eeuwen
heen het kleine heiligdom, waarin de be»
zitter onbewust zijn karakter verraadde.
De Franse geleerde en staatsman Con»
dorcet, een bekende figuur uit de Franse
revolutie, heeft in zijn Mémoires een
historisch voorval vastgelegd, waarin de
snuifdoos van Lodewijk XVIII een
hoofdrol speelt.
Lodewijk, toen nog „graaf van Pro»
vence", was in gezelschap altijd van bij»
zondere minzaamheid, vertelt Condorcet.
Maar desondanks stond hij erop, dat
niemand de eerbied uit het oog zou ver»
liezen, die hij aan zich verschuldigd
meende. De markies van Avaray, Lode»
wijk's kamerheer, liet zich echter door
de familariteit in de omgang met zijn
meester op een kwade dag tot een in die
kringen ongehoorde inbreuk op de hoofse
regelen verleiden: hij nam een snuifje
tabak uit de doos, die Lodewijk op zijn
tafel had laten staan.
Lodewijk XVIII belette het niet. Hij
sprak geen woord van berisping of ver»
wijt. Hij nam alleen zijn snuifdoos op en
gooide de overgebleven tabak op de par»
ketvloer.
Misschien waarderen wij in deze pijn»
lijke geschiedenis niet meer, gelijk Con»
dorcet, Lodewijk's bijzondere tact. Maar
ze is leerzaam en kenmerkend voor een
sindsdien overwonnen gedachtewereld.
Hoe geheel anders spreekt het karakter
van een anderen koning tot ons, uit een
andere, evenzeer historische snuifdoos»
gebeurtenis. Men vertelt dat Frederik II

van Pruisen, toen hij eens in het park
van zijn paleis wandelde, door het raam
bemerkte hoe één van zijn pages daar»
binnen uit de koninklijke tabaksdoos een
snuifje nam. De koning ging tot dicht
onder het raam en vroeg toen luid:
— Bevalt je die snuifdoos?
De geschrokken page stamelde een ver»
vvard „Heel mooi!"
— Houd haar dan l zei de koning. Voor
ons tweeën is ze te klein.

De katten van Newton
Zouden de verstrooidheid en het pro»
fesso.rs=ambt elkaar in de volksmond wel
zo nadrukkelijk gevonden hebben, als er
niet werkelijk reden toe was? De hoog»
geleerde, die zijn brilleglazen eens op»
poetste om beter naar zijn bril te kun»
nen zoeken, — en de professor, die zijn
paraplu op een stoel zette en zelf in de
paraplu'bak ging staan, — dat zijn dwa»
ze caricaturen van ongeloofwaardige
moppen=schrijvers.
Maar elke caricatuur is tenslotte de een»
zijdige overdrijving van een werkelijk»
heid. Daarvan heeft de vermaarde zeven»
tiendeseeuwse wis» en natuurkundige
Newton één der vele bewijzen geleverd.
De geleerde was een bijzonder vriend
van katten. Hij had er in zijn huis altijd
drie: een grote en twee kleine. Ze liepen
vrij door zijn woning rond en deelden
zijn slaapkamer met hem. Maar katten
zijn anders dan mensen. Ze zijn mis*
schien verstandiger. In elk geval stude»
ren ze niet tot diep in de nacht op wis»
kundige problemen en daardoor kunnen
ze zich veroorloven, 's ochtends vroeg
wakker te zijn. Gewoonlijk ging het dan
ook zó, dat Newton bij het eerste och»
tendgloren in zijn beste slaap werd ge»
stoord door het katten=leger, dat eiste
om uit het slaapvertrek te worden be»
vrijd.
Newton's liefde voor de drie huisdieren
was groot, maar niet minder groot was
zijn behoefte aan nachtrust. Omdat hij
toch ook zijn slaapkamer wenste af te
sluiten, zocht hij een uitweg uit alle
tegenstrijdige wenselijkheden. En op een
dag liet hij aan een minder geleerden
studiesvriend het resultaat zien: drie
poortevormige gaten onder in de deur,
één groot gat en twee kleine.
— Die zijn voor het doorlaten van mijn
katten! lichtte hij niet zonder trots toe.
— Maar waarom drie gaten? vroeg de
vriend.
— Dat is toch duidelijk genoeg, meende
Newton. Eén voor de grote kat en twee
voor de kleine.
De minder scherpzinnige vriend heeft,
als wij den historieschrijver geloven
mogen, nog enige tijd nodig gehad om
er den groten wiskundige van te over»
tuigen, dat de twee kleine katten óók
van het grote gat gebruik konden ma»
ken

Sc/ioo/erf/e
Wanneer je 'm over straat ziet gaan
Met modder aan z'n schoenen,
En met z'n zwarte snoet ziet staan,
Die slecht is schoon te boenen.
Wanneer je 'm eventjes bespiedt
In al z'n doen en laten,
Dan denk je, hij doet anders niet
Dan slent'ren langs de straten.
Maar als je even kijken gaat
Dan zul je dra bespeuren,
Dat overal waar 't jochie gaat
Daar gaat ook iets gebeuren.
Hij schopt met zijn kapotte schoen
Naar al wat los en vast is,

PUZZLE-RUBRIEK

Terwijl hij, door z'n malle doen
Haast iedereen tot last is.
Hij bonkt eens op een winkelruit
En trekt eens aan een bel weer.
Een fiets;
hoera, 't ventiel er uit,
Dat 's dan een ander spel weer.
Ik liep wat harder, om het joch
Eens even aan te blaffen,
Om dien kleinen schooier toch
Eens duchtig af te straffen.
Maar toen ik hem te pakken had
En in z'n snuit kon kijken,
Toen kon ik toch niet anders doen
Dan door z'n haren strijken.

Puzz/e No. 1

Oplossingen van nevenstaand Kruiswoordraadsel worden ingewacht tot
uiterlijk 23 Januari.
Adresseren: Redactie Weekblad Arbeid, Postbus 100, Amsterdam.
Op de omslag duidelijk het woord „Kruiswoordraadsel" vermelden.
Als prijs wordt een fraai boekwerk beschikbaar gesteld.
Correspondentie, de algemene redactionele leiding van het weekblad „Arbeid1'
betreffende, richte men aan den Hoofdredacteur van het Weekblad „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam. Geen persoonsnaam vermeldenl
Bij brieven,' bestemd voor de verzorgers der onderscheidene rubrieken vermelde
men de naam van de rubriek duidelijk op de omslag. Voorts adresseren aan:
Redactie Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.

Ik weet niet hoe u deze tijd van het jaar
bevalt, maar mijn weertje is het niet. Ik
hou niet van kou en ik hou niet van nat»
tigheid. Niet dat ik kouwelijk ben, maar
ik kan niet tegen vorst. Als het kwik zo
naar het nulpunt zakt, krijg ik een flau»
we, zoete smaak in mijn mond en mijn
moeder, die een goedgekeurde poter was,
zei altijd dat het slecht gesteld was met
een aardappel, als hem dat overkwam. En
ik kan niet meer tegen emoties. Ik heb de
laatste tijd zoveel meegemaakt! O. o, als
ik daaraan terugdenk
Nee, dan lig ik
maar liever in een goed afgewerkte kuil
met dik stro aan alle kanten bedekt met
een stevige laag grond. Dat kan wel eens
benauwd wezen, omdat je daar nu een»
maal niet alleen ligt, maar je zit er in
ieder geval veilig en warm.
Tja, tja, zo woonde ik ook in een veilige
kuil op een boerderij in één van de vette
kleipolders. Toen ik op de wagen stond,
die ons van het land naar de kuil zou rij»
den, hoorde ik den boer zeggen, dat de
kleiaardappelen dit jaar tot het laatste
bewaard zouden blijven en ik rekende
dus al op een rustige oude dag, toen ik
eenmaal in de kuil lag. Doch ook een
aardappel weet, dat het leven één aan»
eenschakeling van teleurstellingen is.
Zelfs voor een aardappel van goede fami»
- en zo mag ik me gerust noemen,
want mijn moeder was een geselecteerde
poter —, zelfs voor een aardappel van.
standing was het in die kuil goed uit te
houden. Want we waren allemaal van be»
hoorlijke afkomst onder elkaar. Maar op
een kwade dag hoorden we buiten een
lawaai van schoppen en grepen en al heel
gauw lig ik met mijn ogen te knipperen
m het licht. Zon was er nie* -n het was
venijnig koud en ik bibber..;.; onder de
schil. Als ik straks blauw zie, is dat
vast van die overgang van de warme
kuil naar de koude wagen.
Hoe het ook zij, we werden blijkbaar ver»
kocht. Met een zak of wat zette de

knecht ons op een wagen in de schuur.
We wachtten nog een poos geduldig tot
de rest ook opgeschept zou zijn, maar tot
mijn verbazing bleef het bij vier of vijf
zakken. Ik vond het een rare zaak, maar
ik hield mijn mond. Als aardappel zijnde
leer je wel zwijgen, — nou en ik wéét
hoe het hoort, dus ik luister maar liever.
Tegen de avond kwam mijn baas met een
ander naar de wagen toe.
„Vooruit dan maar", zei de vreemde.
„Drie gulden vijftig het half mud, al is
het merakel duur." Ik begreep toen nog
nauwelijks, dat het op ons sloeg, want ik
wist dat fatsoenlijke aardappels, zoals
wij, alleen voorzien van keurige papieren
verstuurd mogen worden. Laat ik u be»
kennen, dat m'n ganse patattengemoed in
opstand kwam tegen een zo minderwaar*
dige behandeling. Ik hou niet van achter»
baksheden en het was beslist beneden
mijn stand om als ordinaire hamsterpie*
per langs allerlei achterweggetjes ge»
smokkel d te worden naar de grote stad.
Maar hoe boos ik ook was, het werd nog
veel erger dan ik vermoedde. Eer we wis»
ten wat er gebeurde, sleepte men ons
weer van de wagen af en werden toen,
zo maar zonder waarschuwing, in een
zwarte put gestort. Het maakte een leven
als een oordeel en wij begrepen geen van
allen wat er aan de hand was. Eerst de
volgende dag ontdekten wij, dat de zak»
ken waren overgeslagen in melkbussen!
Een aardappel in een melkbus, — is dat
geen schandaal! En als ik straks blauwe
plekken heb, is die ellendige bus er de
oorzaak van. De hele nacht stonden wij
in de kou. En eerst tegen de morgen wer»
den we op de wagen van een melkrijder
gegooid om onder een hels spektakel
naar de stad te worden gereden.
Ik denk, dat al die emoties me versuft
hebben. In ieder geval ik weet niet meer
precies wat er daarna gebeurde. Alleen is
het zeker, dat ik, toen ik langzamerhand
weer bij mijn positieven kwam, opnieuw

in een zak en op een wagen lag, maar
deze keer was het een kolenwagen en ik
zat met al mijn broertjes en zusjes in een
vuile kolenzak. Naast ons stonden ook
aan alle kanten zakken met steenkool,
die ons maar in de flanken drukten. Ik
had het wel willen uitschreeuwen van be»
nauwdheid, als ik mij niet doodgegeneerd
had om als clandestiene aardappel langs
de Amsterdamse Overtoom te worden
opgebracht.
Gelukkig kwam er ook aan die tocht een
eind. We werden tegen minstens drie
hoge trappen opgezeuld en daar in een
hok gestort. Eerst dacht ik nog aan een
vergissing. Misschien hadden ze per on»
geluk een paar zakken aardappels op een
kolenwagen gezet; maar nee hoor, het
was bewust bedrog. De mevrouw, voor
wie we bestemd waren, zei direct al te*
gen den kolenman: „de kolen links en de
aardappelen rechts op zolder." En daar
lig ik nu al sinds anderhalve week op een
koude, tochtige zolderkamer met hoege»
naamd geen verzorging. De mensen heb»
ben er geen idee van wat een aardappel
eigenlijk nodig heeft. Ik lig hier maar te
verkommeren en ik krijg die flauwzoete
smaak in mijn mond, die zo gevaarlijk is
voor een aardappel. Ik ben wel diep ge»
zonken, al hebben ze me dan drie trap»
pen omhoog moeten slepen. Maar wat ik
hier verder beleef op de zolder van deze
hamsterdame, dat is eenvoudig niet om
te beschrijven! Als ik daarvan begin te
vertellen, neem ik eerst een schoon
blaadje voor me.
BLAUWE VAN ZEELAND.

«LyJë-g*»
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Medische vragen
Wij stelten voor onze lezers de gelegenheid open tot het doen van vragen
op medisch gebied. Deze rubriek, waarvoor wij ons de medewerking wisten te
verzekeren van een eerste rangs kracht, zal ongetwijfeld veler belangstelling
trekken.
De beantwoording van medische vragen in een blad als „Arbeid" is dienst*
beloon aan de volksgezondheid. Immers, het spreekt wel vanzelf, dat een
degelijke behandeling van hetgeen er op dit gebied aan vragen leeft onder
een zo omvangrijke en bont samengestelde lezerskring, in belangrijke mate
kan bijdragen tot de verspreiding van een juist hygiënisch inzicht onder ons
volk en tot de bestrijding van allerhand kwakzalverij.
Vandaar, dat de beantwoording der vragen niet alleen betekenis heeft voor
degenen, die vragen inzonden. Ook anderen zullen er vaak hun voordeel mede
kunnen doen en wij twijfelen dan ook niet, of deze vragenbus zal weldra een
van de meest gelezen rubrieken van „Arbeid" vormen.
Men adressere zijn vragen aldus: Aan den medischen medewerker van het
Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam (C.).
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Vlug de schaatsen aan. Hij zal eens
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NAAR GROTER ARBEIDSVREUGDE!
Het eerste fabrieksconcert

Wij brengen een fotoireportage
van het eerste fabrieksconcert in
Nederland, dat op 2 Januari tij>
dens het schaftuur in de Esvehai
fabrieken te 's-Cravenhage, van:
wege „Vreugde en Arbeid'' werd
gegeven.
Gastheer was de heer B. Casselt
man, directeur van „Esveha", die
op royale wijze zijn medewerking
tot het welslagen verleende en
bovendien „Vreugde en Arbeid"
met een gift van duizend gulden
bedacht.
Onder de aanwezigen bevonden
zich
de
commissaris=generaal
Schmidt en H. J. Woudenberg,
commissaris van het N.V.V., die
beiden het woord voerden. Hun
redevoeringen zijn inmiddels uit
de couranten reeds bekend. \'uast
een reeks nog niet gepubliceerde
fotografische opnamen brengen wij
thans in „Arbeid" een beschou:
wing, waarin dit eerste fabrieks*
concert geplaatst u'ordt tegen de
achtergrond van ons hernieuwd
streven naar eerherstel voor de
arbeid.

D

at was een goed begin op deze eerste
werkdag van het nieuwe jaar! Een
feestelijk versierd schaftlokaal, muziek
en allerwege glundere gezichten, waarin
toch een trek lag van stille verwachting
naar hetgeen er nu eigenlijk te gebeuren
stond. De organisatie „Vreugde en Ar»
bei" had haar eerste concert in de
fabriek aangekondigd en de directie
van de „Esveha", de grote papieronder»
neming aan de Rijswijkse weg te 's»Gra»
vcnhage was bereid gevonden den jeug»
digen burger ten doop te houden. Voor
Foto boven: In aandachtige luistering
Foto rechts: Het orkest speelt
Onder: Commissaris-generaal Schmidt
spreekt
(Foto's: speciale opnamen voor „Arbeid")

in Nederland

Nederland is dit musiceren in de fabriek
tijdens de schafttijd iets geheel nieuws,
( i c o n wonder dan ook, dat de m a n n e n
en vrouwen, die, zo van het werk, hun
dagelijkse gang naar het schaftlokaal
maakten, in het eerst de ongewone be»
drijvigheid gadesloegen met dat mengsel
van nieuwsgierigheid en voorbehoud,
waarmede de gemiddelde Hollander
dingen, die hem vreemd zijn, .pleegt
tegemoet te treden. Maar deze volkomen
natuurlijke reactie duurde slechts heel
kort, want weldra voelden allen zich
opgenomen in een sfeer van gemoede»
lijkheid en kameraadschap, die meer dan
eens tot uitbundige vreugde steeg. Daar»
toe droeg het Nationaal Orkest, onder
leiding van Theo Koning, de nodige
ste.entjes bij door het ten gehore b ren*
gen van populaire, doch goede muziek.
\Vie het niet wist zou zeker niet hebben
gezegd, dat dit pas het tweede openbare
optreden was van dit half Augustus j.l.
uit werkloze musici samengestelde or»
kcst. Een paar fikse marsen, walsmuziek
van Strauss, balletmuziek van Dclibes en
de Scandinavische Suite van E. .kiel —
Frederiksen vonden een uitnemende,
vaak parelende vertolking.
Dit eerste fabrieksconcert — wij be«
hoeven hieraan werkelijk niet veel woor»
den te verliezen
is dan ook een
daverend succes geworden. De luide bij»
valsbetuigingen spraken trouwens voor
zichzelf' en toen wij een wat stroef uit*
ziend arbeider eens op den man af naar
zijn oordcel vroegen, bekende deze ons
ruiterlijk: „Kijk, in het eerst had ik er
eigenlijk niet veel mee op. Muziek in de
werkplaats, dacht ik bij mijzelf, dat is
zeker zo'n modenling, een n i e u w i g h e i d ,
waarmee ze ons willen paaien. Maar nou
ik het heb meegemaakt, moet ik rond*
weg mijn ongelijk bekennen. \Vij hebben
natuurlijk wel meer feest gehad met de
mensen van de fabriek, maar, zo in het
s e h u f t u u r , was toch wel iets heel bij»
zonders. Vooral, wanneer het niet bij
een enkel concert blijft en er af en 'toe
ook eens een klassiek stuk gegeven
wordt. \Vant daar ben ik een liefhebber
van."
Meer dan ieder mooi betoog zegt dit
simpele woord hoezeer dit eerste fa»
brieksconecrt van „Vreugde en Arbeid"
is ingeslagen. En eigenlijk kan dit nau»
\ \ e l i j k s verwonderen. Honderdduizenden
in den lande slijten een belangrijk deel
van hun leven in fabriek en werkplaats.
De scheppingsvreugde van het goede,
oude handwerk is door de o n t w i k k e l i n g
der moderne techniek vrijwel geheel ver»
ioren gegaan. Slechts hier en daar heeft
zij zich nog weten te handhaven. Voor
het overige is in haar plaats veelal een
eentonige, soms zelfs slopende arbeids»
taak gekomen, die daarbij n i e t zelden
in een bijzonder weinig a a n t r e k k e l i j k e
omgeving moet worden volbracht.

Voor bepaalde bedrijven kan dit nu een»
maal niet anders, omdat de aard van het
werk zulks met zich brengt. Waar het
wel anders kan, daar is het eis van
sociale gerechtigheid en van verstandig
beleid beide, dat de werkgever alles in
het werk stelt om zijn arbeiders hun
taak in een zo gezond en zo prettig
mogelijke omgeving te doen verrichten.
Op dit gebied valt nog kolossaal veel te
doen. Maar het N.V.V. is vastbesloten
om de nieuwe ontwikkeling die de
arbeidersbeweging in ons land bezig is
door te maken, aan te grijpen om ook
op deze wijze meer vreugde te brengen
in levens, die helaas nog maar al te
veel op een duister arbeidsbestaan zijn
aangewezen. En ook, waar de arbeid van

n a t u r e zwaar is en onaangenaam, zijn,
bij goede wil, mogelijkheden a a n w e z i g
om in de grauwe alledaagsheid wat meer
k l e u r en licht te brengen.
Dit alles hangt echter ten nauwste samen
met de vraag welke plaats de arbeid in
de samenleving inneemt. In de kapitalis»
tische maatschappij, waar de arbeid ver»
laagd wordt tot koopwaar, bestond voor
den iirbcider en zijn lot op zijn best een
belangstelling, waarvan de grenzen beur»
telings werden getrokken door het uit*
buitingsbelang en wat liefdadigheidszin.
Eerherstel van de arbeid is echter eerste
eis van sociale gerechtigheid en daartoe
behoort ook de zorg voor zodanige ar»
bei ds verhoudingen, dat het werk — zo»
als de Commissaris van het N VA'., de
heeft H. J. Woudenberg bij gelegenheid
van dit eerste tabrieksconcert het zo
juist uitdrukte — niet als een vloek, of
als een soort boetedoening tijdens het
verblijf hier op aarde moet worden

Deze geu'acnte hyt u i t e r a a r d ook ten
grondslag aan de organisatie ..Vreugde
en Arbeid", waaraan de taak beschoren
is om aan het herstel der arbeidsvreugde
gestalte en vorm te geven Dit eerste
fabrieksconcert te 's»Gravenhage moet
worden beschouwd als een symbolisch
begin op de eerste arbeidsdag van l'Ml.
Geweldig veel werk zal nog moeten
worden verzet, wantrouwen en mis ver»
stand ten aanzien van het nieuwe, zullen
hier en daar moeten worden wegge»
nomen, maar de ;ji-dachte zal overwinnen
omdat zij in wezen gezond is en ook,
omdat, ondanks het stormachtige oor»
logsgetijde, het ronken der vliegmachmes,
het kanongebulder en het knallen der
explosies. de socialistische idee in
Europa met onweerstaanbare kracht
voorwaarts schrijdt.

—

't Begon in een mid zo me r nacht
Wat in een mldzomernacht begint Is teer en ijl
en broos. Als een droom, die wel enige tijd in zoete
bekoring gevangen houdt, maar gelijk een spinneweb weldra uiteengerukt wordt door de ruwe handen der alledaagse werkelijkheid
Alleen True en Grim, twee jonge mensen, die elkaar
in de Sint Jansnacht vonden na- een lange tijd van
aarzelende toenadering, waren zo van elkaar en hun
wederliefde vervult, dat de grimmige werkelijkheid
voor hen geen dreiging kón betekenen. Zij waren
moedig, krachtig en jong; is dat niet meer dan voldoende om welke tegenstand dan ook onversaagd te
li.11 te gaan?
De rijke boerendóchter en de arme dagloner zij
durfden het leven aan, ook ai moesten zij zich een
karig bestaan veroveren in het hoge koude Noorse
bergland Grim trok -het bos in. gewapend met Di.il
en zaag. om voor zich en zijn Jonge vrouw een huis.
een schuur en een stal op te bouwen. Aan de harde,
onvruchtbare grond ontworstelden zij wat zij nodig
hadden, zij. hun vee en later hun kinderen Zij
hadden elkaar lief, zij vonden vreugde en voldoehing m hun werk. hun bezit nam steeds'meer in
omvang toe
Wat in een midzomernacht begint, — is het dan toch
hogelijk, dat het ook in het barre winterseizoen
stand houdt? Ging hier, in het uiterste barre Noorden een wonder zich voltrekken, waaraan wij, nuchtere Westerlingen, allang niet meer geloven?
A
ch. ook hier bedroog de schijn Want sinds lang
knaagde onder de oppervlakte, onzichtbaar en onhoorbaar maar daarom niet minder gestaag, de
w
erkeiiiicheld aan het geluk True s vader had haar
vervloekt, toen zij. de rijke boerendóchter. alles in
de stees liet om een armen drommel te volgen Dat
deerde haar weinig Maar hii ging door Zijn machtige invloed reikte ver genoeg om er voor te zorgen,
dat de dominee weigerde deze weerbarstige jongelui te trouwen en hun kinderen te dopen
Dat is voor gelovige mensen een harde slag; de
Maatschappij en het fat--' -n tegen zich te weten In
vereende strijd; sterke schouders zijn er voor nodig
^m dat te dragen. True was sterk Óók toen haar
vader dreigde het land. waarop zij in jarenlange
harde arbeid hun hoeve hadden gebouwd, te kopen,
waardoor hii hun vanzelfsprekend volkomen in hun
macht zou hebben.' Óók. toen hij zelfs niet terugdeinsde voor een moordaanslag op Grim
'ïr was evenwel iets anders True's kinderen waren
ni
et gedoopt En dat betekende, dat zij aan de spot
hoon der maatschappij waren overgeleverd en
grote moeite zouden hebben om later hun weg te
Vl
nden Wat zijzelf met liefde en trots had gedra>eQ. het viel een moederhart zwaar haar kinderen
t te leveren aan de spot der wereld.

En bovendien: was Grim, de man, voor wien zij alles
had verlaten, haar wel trouw? Wat was er eigenlijk
tussen hem en het dienstmeisje Hildur?
Toch was het tenslotte niet de zorg om haar kinderen noch jalouzie, die haar er toe dreef Grim te
verlaten en naar haar vader terug te keren Het was
tenslotte niets anders dan het boerse behoudsinstinct, het met alle vezelen van haat ziel vastgeklonken zijn aan de vaderlijke hoeve.
De idylle was ten einde Grim stond weer alleen.
Maar hii was niet meer dezelfde: sterker dan voorheen woedde in hem de haat tegen de maatschappij,
tegen het bezit, de macht, de wet. het fatsoen, rie
dominee, die naastenliefde predikt maar haat zaait
Grim haatte met een felle haat en schaarde zich
aan de zijde van Fartegn. een ouden, wijzen man van
onnaspeurbare afkomst, een raadselachtig wezen,
die de Bijbei uitlegde op zijn manier en wraak gezworen had aan al wat wet is Twee vrijbuiters
En Hildur? Zij volgde hem Een nieuwe Idylle tussen
twee gelijkgeaarde wezens, waar ze tussen rijk en
arm niet mogelijk bleek? Hildur schonk Grim heel
haar rijke hart; zij volgde hem. tot in de dood Want
op een gure winteravond, toen zij Grim wilde gaan
waarschuwen, dat de politie hem op de hielen zat
wegens smokkelarij, stortte zij van een rots omlaag
Weer een einde Zou Grim het nu opgeven? Het
scheen een ogenblik zo, want hij begaf zich op weg,
hij, zijn vee en zijn hond. Hildur's lijk op de rug van
een paard gebonden, naar het gerecht. Hij was moe
en uitgestreden
uitgestreden? Twee dagen later brak hij uit de gevangenis met behulp van zij n oudsten zoon Hij
trok het bergland in, weg van zijn geboortegrond.
Als overwinnaar? Als overwonnene? Als vrijbuiter.
Het leven gaat verder...
* **
Olav Gullvag de Noorse schrijver, van wiens eerste,
zo juist verschenen roman ..'t Begon in een Midzomernacht" wij hier hebben getracht in het kort
de inhoud weer te geven heeft zich met dit boek,
naar onze mening, een plaats veroverd in de Scandinaafse literatuur, die hem niet meer ontnomen
kan worden.
Geen boerenroman in de engere zin van het woord
is dit boek, ook al speelt het verhaal op het land.
Ook geen roman, waarin de natuur, zoals wij dat
uit vele Noorse boeken gewoon zijn. een hoofdrol
speelt Men heeft het uit het voorgaande reeds
gemerkt: de maatschappij, het schijnfatsoen en de
schijn-»vroomheid zijn het in de eerste plaats, waarover de schrijver zijn haat uitstort Of zo men wil:
droom, idylle, tegenover harde werkelij kheid. Olav
Gullvag striemt en geselt alles wat niet echt is,
wat huichelt. wat „speelt", het verraad, de leugen
en de valsheid Het bezit, dat zich macht toeëigent.
die hem niet toekomt, de dominee, die vervloekt,
daar waar hu zou moeten zegenen
Een lofzang op de liefde, die alles overwint; bladzijden van onvergelijkelijke teerheid en innigheid
schrijft Gullvag in het begin van dit boek. waarover nochtans langzaam een zwarte schaduw valt.
Tere, ontroerende bladzijden naast felle, onstuimige Dramatische keerpunten; wanneer vader en
dochter tegenover elkaar staan of wanneer True
tenslotte Grim toch verlaat en hem, na jarenlang
zwoegen met vereende krachten, alleen laat. Blad-

NACHT
l
Het was een glasheldere nacht,
glashelder en glashard
'Wart lag het land in het zilver stra»
len van maanlicht*weerkaatsende slo»
Zwart en verstijfd; m winterse
' ram p Zwart ook. ondoordringbaar
w
art blokten de huizen tegen de licht»
Jjonkere lucht
echts uit een enkele zwarte muur brak
pp| j o
5
"g rood het vierkant van een verlicht
genster Zoals ze in de aandonkerende
chemermg één voor één waren aange»
bommen zo pinkte nu, in de verdieping
n
de nacht, venster na venster weg —
«>tdat er één overbleef Daar. waar Dirk
Fuicker's vrouw haar derde kind
v
erwachtte
e
oude Aag de Fuicker bakerde bij
a
ar schoondochter. Stil ging ze haar
j>an8 kookte grote potten met water.
|'nS doeken en kleertjes bij de kachel
01
^ warmen en keek nu en dan eens
"aar Mijntje. die op het brede bed lag
^ woelen Het zou nog wel lang duren.
•* was goed zo. vond de oude vrouw;
en warm in huis Geen mannen
». '*" de vloer — daar hield ze niet van.
_ Had anders wel kunnen gebeuren, dat
""K er deze keer bij geweest was, want
'Jn schip werd die middag in de haven
e

rwacht. Dat zou dan voor het eerst

geweest zijn. want de twee andere kin»
deren. Klaas en Bert, waren beiden ge»
kornen. terwijl hun vader ergens ver
weg op zee was.
Tegen Geert, dien huismus, had ze
's avonds gezegd:
„Ga d'r uit. jongen. Of ga naar bed.
Vanavond moeten we je hier niet
hebben "
De weduwe De Fuicker bewoonde met
haar twee ongetrouwde zoons. Geert en
Arie. de andere helft van het huis, dat
oud en schamel onder aan de glooiing
van een dijkje lag Maar in de nijping
van de winter leefden de beide kleine
gezinnen in één kamer, want vuur en
licht waren duur Dat was gezelliger
voor Mijntje, en de twee kleine jongens
konden dan tot bedtijd spelen met hun
ooms. nadat ze grootmoeder al in de
avond wat lekkers afgebedeld hadden.
Arie was al weg; die was nooit thuis.
Maar Geert zat weer over een boek,
zoals iedere avond.
Moest ze den jongen nu naar bed
sturen? Maar door de dunne tussen»
muren heen hoorde hij immers alles. En
wat had zo'n jong daar nou mee te
maken, al was hij ook drie en twintig?
Nee. vrouw De Fuicker had liever, dat
hij ook maar ergens naar toe ging; z«

Onüer ae ittei. „Ken Doe/r voor u?" stellen
wij ons voor. regelmatig de aandacht van onze
lezers te vestigen op goede, nieuwe lectuur
zowel van ontspannende ais van wetensctiap
pelijke aard Geen boekbesprekingen in de
eigenlijke zin des woords. maar een kernachtige samenvatting van de infioud, voorzien
van enkele toelichtende opmerkingen. Waai
mogelijk zullen wij doo* het afdrukken van
een belangrijk fragment, den lezer in de, gelegenheid stellen om zich ook rechtstreeks een
indruk te vormen van de arbeid van den
schrijver
Als eerste m deze reek? van boekaankonülgingen vragen wij de aandacht voor Olov
Gullvag's zojuist verschenen roman: „'t Begon
in een midzomernacht' van welks rijke inhoud onze boekènmedewerker een treffende
inaruk geeft.

zijden voi avontuurlijke spanning, zoals daar, waar
Grim in een gevecht op leven en dood met twee
beren gewikkeld is Liefde en haat. trots en ootmoed, vertedering en walg; men vindt alle menselijke gevoelens in een boek als dit met ongelooflijke
zuiverheid weergegeven.
Maar vooral een boek met een prachtig dramatische
opbouw en van een adembenemende spanning Een
boek als dit ondergaat men als een natuurwonder,
het is niet geschreven, niet gedacht niet aan een
schrijftafel in elkaar gezet, maar gegroeid, zoals
een bloem groeit, of een boom. Het zit logisch in
elkaar, «het is psychologisch volkomen aanvaardbaar, maar het gaat tenslotte verre boven alle
logica en alle verstandelijk begrijpen uit. omdat het
van bladzijde tot bladzijde verrast. Als het leven
zelf Een schrijver kan een verhaal nog zo logisch
in elkaar zetten, de ontwikkeling der gebeurtenissen kan zo precies kloppen als men maar wil. maar
tenslotte is het het onverwachte, het onverklaarbare,
het wonder, zo men wil, dat in het leven zowej als
in de kunst het waarmerk van echtheid verleent
Om een voorbeeld te noemen: True's vader moet
den lezer uit onze samenvatting van de inhoud
dezer roman als een c„ricatuur voorkomen Wij
konden hem helaas tn kort bestek niet zó tekenen
als de schrijver dat doet Maar men vergete daarbij
niet. dat een man als hij niet alleen van vader en
zoon het bezitsinstinct heeft geërfd en voor hem
dus het familiegoed het kostbaarste is. wat er ter
wereld bestaat, maar tenslotte spreekt het ook vanzeil, dar hij. in zijn kortzichtigheid natuurlijk, er
van overtuigd was te handelen in het belang van
zijn dochter
Zo is er meer Veel meer. Een boek als „'t Begon in
een Midzomernacht" (het eerste deel van een trilogie, naar de uitgever J Philip Kruseman. Den Haag,
aankondigt) ondergaat men als een zeer schone
droom Maar vooral, men leert er het leven en de
mensen kennen in hun oneindig gevarieerde, maar
steeds weer dezelfde gevoelens en gedachten, dromen en daden. En wat is er ter wereld tenslotte
belangrijker dan dit?
•

moest geen mannen in de buurt hebben
bij een bevalling. Lastig dat dat jong
geen vrienden had
„Ga Dirk tegemoet. Alle kans, dat hij
met de trein van negenen aankomt en
dan moet hij naar het dorp lopen."
„Goed"., zei Geert tot verbazing van
zijn moeder.
Hij had al wel vijl keer de laatste zin
van zijn boek overgelezen en nog was
't niet tot hem doorgedrongen wat er m
stond Even keek hij naar het vertrok»
ken gezicht van Mijntje Nee, hij kon
het nu in huis niet uithouden; het was
een goede gedachte van moeder Dirk
tegemoet te gaan. De vorige keer. toen
Bert kwam, was hij bij een baas in de
polder geweest, en van de geboorte van
Klaas herinnerde hij zich niets meet.
Gek. dat zoiets zo maar langs je heen
kon gaan Nu zag hij het grote, dat ge»
beuren moest, wreedscherp voor zich en
het zweet brak hem uit hier in huis.
„Ziezo", had de oude Aag tevreden
gezegd, toen de deur achter Geert dicht»
gevallen was. „ziezo, die is weg. En laat
't nou maar 'beuren "
Geert liep in de lichte nacht en zijn
stappen 'klonken hel op; een brutaal ge»
luid. dat in de stilte brak Hij ging op
de berm lopen om dat hard=klinkende
te dempen en luisterde naar het kmste»
ren van het bevroren gras onder zijn
voeten Zo was het beter Hij hield er
niet van de aandacht op zich zelf te
vestigen; hij was een van die mensen,
die luisterend door het leven gaan en

bijna bang zijn voor hun eigen stem,
als anderen die kunnen horen.
Honderd meter verder sloeg hij het
iandweggetje in. dat achter de Kromme
Buurt een grote bocht van de weg af»
sneed Hier ploften zijn voeten nog
doffer op het aarden pad. Aan dit weg»
getje stonden een paar schuren en hooi»
bergen; een hoge doornhaag liep langs
de boomgaard en het tuinland van Jaap
„de Blaftert" een ouden, schreeuwerigen
boer. die eigenlijk Kroese van zijn ach»
ternaam heette; maar zelfs de post
bracht met groter zekerheid een brief
aan het adres van Jaap de Blaffert dan
bij J Kroese, want er woonden méér
Kroeses in bet dorp.
Hier in de luwte van de haag was het
gras nog wat langer en met een zeker
plezier merkte Geert, dat hij bijna geen
geluid maakte bij het lopen. Plotseling
zag hij twee mannen uit de schaduw
van het elzenbosje bij de dam van het
koolland komen Eén bukte zich. hij
hoorde een dof gehamer en een geluid
als een gesmoorde vloek. „Stropers",
wist Geert onmiddellijk. Stropers, die
de strikkenpennen niet in de grond koa»
den krijgen De grond was natuurlijk te
hard Vlug kwam Geert dichterbij .en
de mannen hadden hem nog niet opge»
merkt Wie zouden 't zijn? Hij kende
alle stropers uit het dorp — er was
haast geen jongen in de hele buurt, die
niet eens op zijn tijd een strik zette,
als hij ergens een haas wist te liggen of
een konijnenloopje had ontdekt

(Wordt vervolgd.)

SPORT

'DPIJN,

brengt levensvreugde

^Kiespijn
'Zenuwpijn

Een gezonde ziel kan slechts huizen in een gezond lichaam
Sport brengt levensvreugde.
Nooit beter dan in deze dagen zal de sportbeoefenaar de waarheid van
dit woord hebben gevoeld en begrepen. In een tijd van vernieuwing op
zo velerlei gebied blijft de sport een eerste plaats in het leven innemen.
We zien veranderingen om ons heen, maar wat er ook veranderd moge
zijn: de sport in al zijn uitingen, in al zijn schakeringen is dezelfde gebleven Meer nog dan voorheen is de sport de draagster geworden van de
culturele verheffing van ons volk. Overal in de sport zien we op dit
ogenblik de eenheid tot stand komen.
Eenheid in de sport. We aanvaarden
dat nu als iets volkomen vanzelfspre*
kends. Hoe kort ligt echter de tijd nog
achter ons, dat juist in de sport zo'n
grote verdeeldheid bestond, die niet
anders dan remmend moest werken.
Sport heette verbroedering te brengen,
maar d.ikxvijls helaas kwam juist in de
sport het tegendeel tot uitdrukking, lin
nu denken we nog niet eens in de eerste
plaats aan die hoog oplaaiende harts=
tochten óp of om het sportveld, die er
vaak eerder op gericht waren tegenstel»
lingen te kweken dan de verbroedering
te bevorderen. Zulke tegenstellingen
zijn echter nog te verklaren, al zijn ze
niet altijd goed te praten. Ze zijn te
verklaren, omdat ze ontstaan in de hitte
van de strijd. De tegenstellingen, waar
we hier in de eerste plaats op doelen,
zijn van andere aard. Het zijn de orga*
nisatorische tegenstellingen, die er jaar
en dag hebben bestaan. Deze tegenstel*
lingen ontstonden niet in een vertroe»
belde atmosfeer van de strijd op het
sportveld. Ze ontstonden maar al te
vaak uit persoonlijke of groepsbelangen.
Hoe fel konden de sportorga'nisaties
tegen elkaar opstaan en hoe vaak werd
dan vergeten, dat er maar één sport is,
de_ levensvreugde brengende sport, die
beoefend wordt om de sport zélve.

ontspanning, en waar is die ontspanning
beter te vinden dan in de sport? Het
vooruitzicht van een Zondag van sport»
beoefening is reeds een vreugde op zich»
zelf en hoe heerlijk is het dan zic*i eens
echt uit te leven op een sportveld: al
zijn zorgen af te werpen en u i t . te dar»
telen als een jonge hond. Elke sport»
beoefenaar kent dat mooie, vrijmakende
gevoel, dat altijd weer komt op het
sportveld. wat r de frisse buitenl-icht de
longen prikkelt, de spieren staalt en de
zenuwen ontspanning geeft. En of men
nu voet» of korfbalt, hockeyt of tennist,
hoogspringt of hardloopt, zwemt of
roeit, dat is allemaal 'gelijk. Het is de
sport, die de ware levensvreugde schenkt.

Sport óm de sport
En nu behoeft men aan- de sporthemel
allerminst te schitteren als een ster van
de eerste grootte, men behoeft geen
uitblinker te zijn, wiens naam met por»
tret in de kranten komt, het is helemaal
niet nodiö. dat men uitermate zuinig is
op zichzelf, dat men dit en dat moet
laten, omdat dat de training zou schaden
of „zijn vorm" in gevaar zou komen.
De ware vreugden van de snort kan
men ook - - en misschien dan eerst
recht — genieten wanneer rrien tot dat
leger van naamlozen behoort, dat. wars
van alle zucht naar roem, de snnrt be»
oefent om de sport. Wat maakt het uit
of men de honderd meter in twintig
seconden loopt en wat doet het er toe
of men geen honderd meter achter
elkaar de borstcrawl kan zwemmen. We
kunnen niet allemaal Jesse OwenS of
Willy den Ouden heten.

S portverbroedering
Gelukkig begint nu allerwege de ges
dachte zich baan te breken, dat het een
dwaasheid is, dat drie of vier organisa»
ties hetzelfde doel nastreven, dat drie,
vier of nog meer bonden op hetzelfde
terrein werkzaam zijn, dat zij elkaar
vliegen trachten af te vangen inplaats
van samen te werken en met elkaar te Dwaze vooroordelen
bouwen aan dat ene. grote, mooie doel:
het brengen van eenheid in de sport. Het is in deze eeuw van de sport bijna
De tijden mogen dan al somber zijn, de ondenkbaar, maar toch zijn er nop altijd
•ware sportman heeft zijn idealen niet duizenden en duizenden arbeiders en
verloren e n . . . hij ziet ze nu bijna vers arbeidersvrouwen, die niet aan sport
wezenlijkt. De onderlinge naijver in de doen of die — wat misschien noö erper
sportorganisatie moet nu voorgoed voor* is — hun kinderen verbieden aan sport
bij zijn. De voetballers hebben het lich= te doen. Vooral op het platteland en in
tende voorbeeld gegeven. Geschillen van de kleine provinciesteden wordt de
sportbeoefening helaas noi' muur al te
godsdienstige of politieke aard wisten
zij te overbruggen en zij wezen de weg vaak verkeerd beoordeeld. Verkeerd
begrip of verkeerde voorlichting -/iin er
naar een gezonder en beter geordend
sportlcven in ons land. De hoksbond daar nog maar al te vaak onr»inl; van.
volgde, de athleten staan gereed, tur= dat men in bet ..half naakt" lonen —
ners en gymnasten zullen weldra het= zoals het veelal beet — iets onzedelijks
zelfde doen. Schermers, biljarters, kege» ziet en dat men er zijn kinderen dan
laars hebben reeds besprekingen ge» liefst maar zover mogelijk vandaan
voerd. Overal is er die drang naar een» • houdt.
Wie zo denkt vergist zich schromelijk.
heid.
Natuurlijk zijn er uitwassen, maar die
vindt men alweer op elk terrein en men
Karet Lotsy's taak
mag ze de sport dus niet aanrekenen;
Karel Lotsy, de sportadviseur van het men mag er de sport niet door veroor»
Departement van Opvoeding, Weten* delen. Er ligt dus ook voor de sport
schap en Cultuurbescherming, heeft zich nog een groot terrein braak. Millio.enen
tot taak gesteld die eenheid tot stand over de gehele wereld hebben er reeds
te brengen en als Lotsy zijn schouders een deel van hun levensgeluk in gevon»
ergens onder zet, dan betekent dat, dat den. Vele tienduizenden zullen echter
het gebeuren zal en dat de zaak al half nog tot de sport gebracht moeten
gewonnen is.
worden.
Ook zij zullen moeten ervaren, dat de
sportbeoefening de zo onon+beerlijke
Sport voor den arbeider
levensvreugde brengt. Wij willen hier
De arbeider, die de gehele week hard niet de alleen»zali<?makende sportbeoefe»
heeft gewerkt in een bedompte fabriek, ning prediken. Wij weten, dat er in het
in de diepe holen van een donkere mijn, leven belangrijker dingen zijn dan snort
onder de hete zonnestralen op het plat» alleen. Wij hebben slechts de aandacht
teland of langs de weg; de kantoor» of
willen vragen voor de grote culturele
magazijnbediende, die dag aan dag zijn waarde, die "en oezonde en co?d ""l^ide
machinale arbeid verricht; in één woord
elke arbeider. -- het doet er niet toe bn^en dat in Arbeid geregeld te kunnen
welke — heeft behoefte aan gezonde doen.

Binnen een kwartier zult U daar
van af zijn, als U een „AKKERTJE" neemt. Ge zult U dan weldra
als 'n ander mensch voelen, want
„ A K K E R T J E S " zijn werkelijk
onfeilbare pijnverdrijvers.
Per 2 stuks
—
2 stuivers
Per 13 stuks
—
12 stuivers

Neem 'n

AKKERTJE

De Nederlandsche Pijnstiller
rrngezoiiaen meaeaellno.)

Met ons vaart gij veilig!

A G R I P P I N A VERZEKERINGSGROEP
TE KEULEN
(gevestigd sedwt 1844)
Directeur Bijkantoor voor Neclerlana:
J. H. L. DE BRUIN.

Ambtenaren en vast particulier personeel.
tot maandinkomen ZONDER BORG.
Wettelijk tarief. Vlug en discreet.
Inlicht, en afwikkeling mondel. o£ schriftel.
'Rotterdam-C.: Mauritsweg 45;
Amstertlam-C.: Sarpliatistriuit 36;
's-Graveiihage: Kivicrvisclnnarkt 4.

Tttekt A u t o m o b i e l - , O n g e v a l l e n - ,
Brand-, Inbraak-, Bedrijfs-, Transport- en Casco-verzekeringen

Beroepsverzekeringsmenschen
worden als agent gevraagd!

J. H. L DE BRUIN
Kr. Nwe Gracht 21, Utrecht Tel. 21110
verzorgt ook oorlogsverzekeringen op
huizen, inboedels, fabrieken, enz. enz.
Sluit nu Uw levensverzekering
voor de toekomst.
Dekking van alle soorten verzekeringen ook
bij e e r s t e k l a s s e Nederlandsche maatschappijen.

Nimmer hebben de Nederlandse
arbeiders van hoofd en hand voor
moeilijker beslissing gestaan dan
nu. In volle oorlogstijd met zijn
nasleep van versobering en bekrimping, eisen de feiten om zich
daarboven te

verheffen

en te

werken voor de nieuwe toekomst.
BON voor de lexers van het \veekblail Arbeid.

Nimmer heeft de arbeidersbeweging resultaten gezien van hen,

GROOT H U M O R I S T I S C H
ALBUM

dre zich onttrokken aan het prac-

Voor één Kulden t u i ut IK <-em iraai
gebonden. 100 bladzijden, ter g-rootte
van 27x21. Met een complete detective-roman en honderden buitengewoon mooie en spannende verhalen
met duizenden anecdoten. ruim 400
platen. Een jaar lectuur. Een uitkomst voor het. huisgezin voor oud
en jong bij deze lange avonden Ejen
prachtboek voor wachtkamers, en
zieken, dus

iedere omstandigheid.

VOOR IEDEREEN
Het is werkelijk een bijzondere aanbieding, die nooit terugkomt, afgehaald ƒ 1.20. fr. na postgiro op 78144
of postw. ƒ1.45 (zwaar boek) bi]
boekh. en uitg. MULDER <& Co
Cprn. Schuytstr. 14, Amsterdam. Indien op postw. of girostrook vermeld
wordt Arbeid behoeft deze bon niet
te worden opgezonden.

Hsche werk van elke dag, onder

Daarom moeten
in deze historische
tijd van opbouw en
socialistische daadkracht JUIST NU
de arbeiders werken
aan de toekomst van
hunzelf en het
nageslacht.
WEIFEL DAAROM NIET,WERKT
MEE EN MELDT U AAN ALS LID

t y p t Uvv
brieven

Wolven-str.
Tel. 33400
% Heerenqrachl 3OO

DER NEDERLANDSE SOCIALISTISCHE WERKGEMEENSCHAP.
ZENDT EEN BRIEFKAART

AAN

TESSELSCHADESTRAAT 31.
AMSTERDAM-W.

V OO R • D E

Tine,
deugd, wat is het al weer lang ge*
leden, dat ik jou een brief heb geschre*
ven. Schandelijk gewoon, hoe ik de
familiesbuiten verwaarloos. Maar je weet
hoe het gaat: we hebben allemaal onze
eigen grote en kleine zorgen en dan kom
je er gewoon niet toe, de pen ter hand
te nemen — zoals dat deftig heet.
•Toch ben ik er erg nieuwsgierig naar
om te weten, hoe jij het in deze distri*
butietijd met je grote gezin wel maakt
Jullie Rie wordt deze week al 14, hè?
Nu,, dan krijg je daar tenminste een
flinke' hulp aan.
Als mijn moeder bij me logeert, vindt ze
"et gek, als ze ziet, dat de jongens mij
z
o helpen. Mijn standpunt is echter: laat
"e kinderen zelfstandig worden. Als zij
Jater voor zichzelf moeten zorgen, staan
?un handen tenminste niet verkeerd.
Pe mannen moesten over het algemeen
le
ts meer begrip hebben van de talloze
«ingen, die er in een huishouding te
"°en zijn. Het werk van ons, vrouwen,
2
ou dan heel wat meer worden gewaar»
deerd.
Nu ik het over de mannen heb: hoe
m
aakt Jan het? Is hij neg zo makkelijk
""et eten?
M'jn Henk is de laatste tijd toch zó ver«
an
derd. Ik geloof, dat er vroeger, wat
ne
t eten betreft, geen lastiger „baas" te
v
mden was en nu ---Laat ik je eens vertellen, hoe ik 'em dat
klaarspeelde.
Hier in de stad wordt door de Voedings»
raad reusachtig veel propaganda ge*
maakt om een andere kookmethode te
'Olgen dan wij tot dusver toepasten. Is
oat bij jullie óók zo?
J
ch, in het begin las ik daar wel eens
s over, eigenlijk zonder veel belang»
Mmg. Als het op eten aankomt, zijn
"XI vrouwen dikwijls erg behoudend.
W" koken nu eenmaal zó ____ zó heb ik
:
van mijn moeder geleerd en die
:
°okte óók lekker.... Als je het niet
ls
t, moet je het maar laten staan ---«n zoek je maar een ander kosthuis.
Va
ar of niet? ---- Staan we niet altijd
* dergeijke „argumenten" klaar?

VROUW

Doordat er door die Voedingsraad ech*
ter steeds weer op hetzelfde aambeeld
werd gehamerd, begon ik toch te gelo»
ven, dat die mensen wel eens gelijk kon»
den hebben. Ik las, dat er cursussen en
demonstraties voor de huisvrouwen
werden gegeven en ik wilde daar óók
wel eens een kijkje nemen. Ik zeg maar
zo: kijken kost niets en een mens is
nooit te oud om wat te leren.
Toen ik Henk mijn plan voorlegde, was
het eerste wat ik te horen kreeg: „als
je niets beters te doen hebt
ga je
gang. Als je mij maar niet met al die
nieuwigheden lastig valt. Ik' heb tot nu
toe steeds lekker gegeten — waarom zou
je dan wat anders proberen? Met Iif=
lafjes moet je bij mij niet aankomen!"
Ik wist niét, wat ik hoorde! Hij had
steeds lekker gegeten, m a a r . . . . hij had
het nog nooit gezegd. Alleen als er één
klcinigheidje aan de maaltijd mankeer»
de, was Henkie er als de kippen bij om
het me te vertellen. Dat wreef ik hem
toen fijntjes onder de neus. Hij lachte
even — bromde nop eens „ga je gang
als je denkt, dat je het beter kunt
Ieren" en „dook" weer in z'n krant.
Nou meid, ik naar die cursus.
Eerlijk: ik dacht, dat ze me daar nie»
mendal zouden kunnen leren — dat ik
dadelijk met loffelijk ontslag m'n congc
zou krijgen. Dat viel me weer tegen. Ik
moest er, bij wijze van spreken, in de
allerlaagste klas beginnen. Nu is mij o.a.
duidelijk geworden, dat ik altijd het bes»
te van mijn eten.... heb weggegooid.
Wat ik niet weggooide, verloor van de
-voedingswaarde, omdat ik alles veel en
veel te lang kookte. Savoyekool bijvoor»
beeld liet ik altijd uren koken. Waarom?
Ja, dat weet ik eigenlijk óók niet maar...
mijn moeder deed het vroeger zo — dus
deed ik het ook maar. Sleur hè?
Nu kook ik die kool maar een half uur.
Heb jij wel eens rauwe andijvie gestampt
gegeten? Niet alleen de gele, maar ook
de groene bladeren? Kind, ik heb nog
nooit zó van andijvie gesmuld. Jij zal
het natuurlijk erg vreemd vinden, met
die groene bladeren en dat kan ik mij
voorstellen, hoor. Tk gooide ze vroeger
óók weg. Maar sinds ik op die cursus

geleerd heb, dat juist de groene blade»
ren van andijvie zoveel ijzerzouten be»
vatten en dat wij die zouten voor ons
lichaam nodig hebben, gooi ik van een
struik andijvie niets meer weg. Alleen
snijd ik er natuurlijk de lelijke plekken
en de bruine randjes af.
Ik heb nu veel minder groente en aard»
appelen nodig dan vroeger, want ook de
aardappelen behandel ik anders. Ze wor»
den niet meer geschild. Aardappelschil»
len is nooit mijn sterkste kant geweest.
Als ik zo'n aardappel mishandeld had,
leek deze meer op een dobbelsteen, dan
op een ronde aardappel.
Weet je, wat ik nu. doe? Ik wrijf met
een pannespons de aardappel stevig
schoon. Je kan dat ook met een bor»
steltje doen, maar dat spat veel meer.
De diepe putten haal ik er heel luchtig
met een puntig mesje uit. Daarna snijd
ik de aardappel in kleine stukken. Dit
doe ik omdat ze dan veel gauwer gaar
zijn.
In het begin was ik bang, dat Henk de
aardappelen niet zou lusten. Daarom
behandelde ik ze alleen zo, als we
stamppot hadden.
Ik verzeker je, Tine, dat er in de
stamppot geen schilletje was te beken»
nen en nog veel minder te proeven.
Zo begon ik Henk langzamerhand voor

GOEDKOPE UITGAVE VAN

de nieuwe kookmethode te winnen. Nu
.krijgt hij z'n „piepers" altijd ongeschild!
Niet alleen de ongeschilde aardappelen
verhogen de voedingswaarde van- een
maaltijd — andere factoren spreken ook
een woordje mee. Daarover zal ik je in
mijn volgende brief wel een en ander
vertellen. Grappig is, dat Henk, die al»
tijd zo over de kookkunst van zijn moe»
der geroemd heeft en die absoluut niets
van een andere bereiding wilde weten,
enthousiast voor mijn kokerij is en. ..
eerlijk er voor utikomt óók. Is dat een
succes of niet?
Nieuws van ons gezin is er niet veel.
De jongens groeien als kool.
Nu ik m'n brief nog eens overlees, merk
ik, dat ik eigenlijk alleen maar de lof»
trompet over m'n nieuwe kokerij heb
gestoken. Een volgende keer schrijf ik
wel weer eens iets meer persoonlijks,
want ik ben van plan, je weer —• net
als vroeger — geregeld een brief te
sturen, tenminste.... als je antwoord
geeft. De liefde kan niet van één kant
komen!
Schrijf me daarom eens gauw, hoe jullie
het in Harrelaar maken.
De hartelijke groeten van huis tot huis
eri in het bijzonder van je
COR.
Werkersdam, 8 Januari 1941.
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Landen en Volken van alle
Werelddelen in Woord en
Beeld

is een werk van bijzondere betekenis, in gelijke mate voldoende
aan alle eisen van zakelijke
nauwkeurigheid en juistheid,
alsook aan de noodzakelijkheid
van ..voor iedereen begrijpelijk
blijven", voortgekomen uit de
geest van de tegenwoordige tijd.
waarin de wonderen der techniek der verste landen als het
ware steeds dichter tot ons brengen. Met grondige kennis va:i
onze Aarde en haar bewoners
behoort ieder modern mens
geestelijk te zijn toegerust.

Landen en Volken van alle
Werelddelen in Woord en
Beeld

Cz

e kan men heel goed schoonmaken
:rw
ijl de kachel - - niet te hard! »andt. Met een doekje, dat in azijn
gedrenkt is., worden de ruitjes afge»
wreven.
resultaat is verrassend. En brand»
ev aar is b
.
'J deze behandeling uit»
gesloten.
van schilderwerk
geschilderde deuren, kasten enz. blij»
veel langer schoon en krijgen een
ooie glans, als men ze na het aflappcn
een weinig witte was opwrijft.
/-^

een

glimmende, plekken meer
'"Timende plekken verwijdert men uit

HStukkcn> d
r
deze
flink
P lekken
^
81 te wrijven °°
met een mengsel
van
Pi -li arnrnon i a ' c °P 9 delen water. De
Ken met dit mengsel stevig afwrij»
'• Daarna de behandelde stof aan de
er
Keerde kant opstrijken.

Kousen wassen
Draagt men de kousen en sokken niet
te vuil, dan zal men er mee kunnen
volstaan, ze in lauw water met zout uit
te wassen. Deze wasmethode zal zowel
aan kleur als aan levensduur de kousen
en sokken ten goede komen. Alleen als
de kousen en sokken erg vuil zijn, moet
men ze in een lauwe oplossing van zach»
te zeep wassen. Vooral goed naspoelen.
Jodiumvlekken
Jodiumvlekken kan men in vele geval»
len uit kledingstukken verwijderen 'door
de vlek strak gespanhen boven stoom
te houden.
Het omkrullen van vloerkleedjes
Het omkrullen van vloerkleedjes kan
men voorkomen, door een stevige linnen
of katoenen reep langs de kanten aan
de achterzijde van het kleedje te
naaien.

Jievat <le sehele hiiirtise «etenschap omtrent de Aarde en hü'ir
Landen, van haar Nuttiur. IIIIKI
l'niilucten en haar Heltoners,
alles op populaire en boeiend* 1
wijze weeixeseven. Zeer iiilvoeris worden de bewoners van ieder
land
beschreven,
levenswijze,
/.eden en gewoonten worden
SToncliï lu'liniideld. Hierdoor ook
wordt het werk
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OUDE JUMPER ALS VOERING
We moeten zuinig zijn met onze tex»
tielpunten. Daarom zullen we ons méér
nog dan vroeger op herstellen en ver»
stellen der kledingstukken moeten toe»
leggen We kunnen de dingen niet tneei
zo gauw als waardeloos wegdoen.
Dit heeft in elk geval ook zijn goede
zijde. Hebben wij bijv. een oude jumper
of een oud gebreid vest, dat door het
vele wassen niet mooi meer is — een
kledingstuk, waar onze ellebogen door
komen, dan kunnen we dit prachtig als
voering in een leren ot peau de suède
rest maken.
Zitten er knopen aan ons oude kleding*
•tuk, dan halen we die er eerst af. We
knippen er vervolgens de mouwen uit

en tornen de schoudernaden open,
zodat we het kledingstuk plat neer kun*
nen leggen en knippen het op maat.
Bij de schouder* en zijkanten moet een
naad aangeknipt worden.
Nu stikken we de schouder» en zij»
naden met een kleine steek op de
machine dicht. Hals en armsgaten wor»
den met een festons-teek afgewerkt,
zodat er geen steken kunnen vallen.
Rijg de voering nu in het vest en werk
alles netjes met tres at. Men kan beter
tres dan boorlint gebruiken, omdat tres
zich makkelijker naar het model voegt.
Zo'n vest onder een dunne regenjas ge»
dragen, kan ons heerlijk tegen de koude
beschermen. Ook op de ijsbaan is zo'n
gevoerd vest een practisch kledingstuk.

1. Wij stikken schouder- en zijnaden met een Kleine steek op de machine
dicht: 2. Ons materiaal: 3. De voering wordt rondom met tres afgewerkt
(Foto's Delia.l

Recept pinda-pudding

Stamppot van rauwe rode kool
»•
Wij hebben nodig:
3 kilo aardappelen, l middelmatige rode
kool. 3 a 4 appelen, l kleine ui, ong
3 dl. melk. een stukje boter, zout, kruid»
nagel.
Bereiding:
De aardappelen met een pannenspons
schoonwrijven, ze in kleine stukjes
snijden en met een bodempje water gaar
koken
De rode kool van de lelijke bladeren
ontdoen, ze in 8 stukken snijden, deze
wassen en door de vleesmolen malen.
De appelen wassen, van de bruine plek»
jes en de klokhuizen ontdoen; ze raspen
op een rauwkost»rasp. De ui schoon»
maken en snipperen. De melk koken.
Zodra de aardappelen gaar zijn. deze
van het vuur nemen, er de kool appelen,
ui. warme melk en boter doorstampen.
t^ het gerecht nog even door en door

heet worden en maak het met wat zout
•en kruidnagelen af.
Zijn we zo gelukkig, dat de slager ons
aan bloedVorst kan helpen, dan geven
wij er gebakken bloedworst bij.
U zult eens zien hoe aardig deze 'stamp»
pot van kleur is. Het niet koken van
kool en appelen verhoogt de voedings»
waarde van • onze maaltijd en bespaart
ons tevens brandstof.
Op één ding, dat van groot belang is,
willen wij nog even de aandacht vestigen.
Proef het eten vóór gij het uw huis*
genoten voorzet. Een vrouw kent wel zo
ongeveer de smaak van haar „vaste eet»
klanten", maar doe toch nooit op goed
geluk af zout en specerijen door het
eten. Het is beter iets te zuinig met
deze dingen te zijn, dan er te royaal mee
om te springen. Men kan het eten aan
tafel wél pittiger maken, maar wat er
te veel inzit, kan er niet meer uitge*
haald worden. Bederf dus een maaltijd
niet door te veel zout of te veel
kruiderijen.

Noten en pinda's hebben een hoge voe=
dingswaarde. Zij moesten veel meer wor=
den gegeten. Het is waar. dat zij op het
ogenblik nogal duur zijn. We kunnen ze
echter beter in kleine hoeveelheden bij
onze maaltijden geven, door ze bijv in
een pudding of aardappelschoteltje te
verwerken, dan, omdat ze zo duur zijn,
helemaal maar geen noten te gebruiken
Hieronder volgt het recept van een
pinda=pudding, berekend voor 4—6 per»
sonen In plaats van pinda's kan men
óók noten nemen.

HONGAARSE
COURANT
Sedert tien jaar bestaand Neder-lands tijdschrift -net bijdragen op
litterair en votkskundig gebied
Belangstellenden in Hongarije vin*
den in dit tijdschrift uitgebreide
voorlichting
Bovendien vangt in het volgend
nummer een

Wij hebben nodig:

C U R S U S

l liter melk. 80 gram griesmeel. 1 ons
fijn gehakte ol gemalen pinda's, citroen»
aroma, h ons suiker, 20 gram boter, iets
Bout.

aan voor Nederlanders, die de

Bereiding:
Breng de melk met de suiker en een
mespunt zout aan de kook, voeg er al
roerende de griesmeel bij, laat alles even
doorkoken.
Roer er de pinda's, de boter en het
smaakje door. Stort deze massa in een
puddingvorm die tevoren met koud
water is omgespoeld.
Deze pudding wordt met een vruchten»
saus gegeten.

HONGAARSE TAAL
willen leren
Vraagt een proelnumnter bij de
administratie van de „Hongaarse
Courant". Curacaostraat 8, Den
Haag, alwaar ook tegen inzending
van 75 cents het leerboek ..De
Hongaarse taal" verkrijgbaar is.
dat als inleiding dient bij het taai-onderricht.
(Ingezonden

mededeling).

DENK aan uw gezondheid
KOOP

GEEN

ONGEKEURD

Legio zijn de berichten, die geregeld
«ver het clandestien slachten in de dag»
bladen verschijnen. Dat dit clandestien
slachten zo floreert, is een gevolg van
de tijdsomstandigheden. Er is weinig
Vlees en een mens is nu eenmaal moei*
lijk van verschillende gewoonten af te
brengen.
Er is altijd een categorie mensen, die
^&'at beter kan betalen dan andere, min*
der met het aardse slijk bedeelden en
Vele van die mensen bezitten zo weinig
solidariteitsgevoel, dat zij het niet nodig
Vinden gezamenlijk een moeilijke tijd
door te komen. Zij kunnen het betalen!
Waarom zouden zij hun stukje vlees
moeten missen? „Wat kan mij het
schelen, dat een ander het niet heeft?..
'Als ik het maar heb!"
Deze mensen zijn niet alleen verre*
gaande egoïsten, zij brengen zich zelf en
ook anderen in gevaar.
Als niemand ongekeurd vlees kocht, zou
het clandestien slachten niet zo'n om»
Vang kunnen nemen. Dan zou de slach»
ter met het vlees blijven zitten of het
alléén moeten verorberen. Edoch: zo'n
slager weet vaak wat voor vlees hij in
de k u i p heeft. Hij zal van een beest,
öat na een ziekte een natuurlijke dood
stierf geen vlees willen eten. Maar juist
"et feit, dat er mensen zijn, die graag
"ct dubbele en soms nog meer der vast*
Bestelde prijzen voor een pondje vlees
*illen betalen, m a a k t het voor een
Cl
genaar van zo'n dood beest verleidelijk
•J61 vlees clandestien te verkopen.
jJat dit een gevaar voor de volksgezond*
" e id is? Ach, wat kan dat den man
schelen! Wat niet weet, wat niet deert!
"Ü heeft de centen binnen, dat is voor
"em het voornaamste. Dit is voor hem
Ze
'fs van zó groot belang, dat hij zijn
Ve
e afmaakt, zodra het ziekte*verschijn*
Selen vertoont. Dat het in die gevallen
°ok niet erg nauw met de hygiëne wordt
genomen, kan men begrijpen. Het komt
zelfs voor, dat men het vlees, om het .
zo „veilig" mogelijk op te b e r g e n . . . .
>n een gierput bewaart. Dat de instru»
- mentên, waarmede het beest werd ge*
slacht, in een mestput werden ver*
stopt
Wat niet weet, wat niet deert!
Deerde het maar niet! Iemand, die zó
net vlees en gereedschap omspringt,
kookt zijn instrumenten zeker niet uit.

DE GRAMMOFOON
'oen Thomas Alva Edison m 1877 zijn
n
twee dagen tijds vervaardigde „spreek*
"wchine" demonstreerde, geloofde ieder*
ecri
- dat er een buikspreker in het spel
1T
">est zijn. Een v e r n u f t i g e dominee zocht
'"•'" moeilijke bijbelse namen bij elkaar
11
ratelde die zó vlug voor de trechter
^an het vreemde instrument at. dat geen
u
ikspreker ter wereld het hem na kon
°en. Edison's spreek mach in e kón het.
. et> soortgelijk toneel speelde zich een
Jaar later af in de Academie van Weten»
5C
happen te Parijs Daar had de Frans»
'JJSn Cros, Edison's onbewuste mede»
*tlger, zich al door het ongeloof der t>e»
Ce
''den uit het veld laten slaan, toen de
™ ft tuurkundige Du Moncel de wonderen
<*ri de Amerikaanse machine kwam ver»
°nen. Het kwam tot een woedende
scheldpartij van het Aeademie*lid Bouil»
au
d, die, ook na n a u w k e u r i g onderzoek
?ar
> het toestel volhield, met binkspre»
Kersbedrog te doen te hebben
'ndsdien heeft het ongeloof de geschie»
-nis van de grammofoon begeleid, tot
1926 plotseling de electrische opname»
— «vu een nieuwe wereld van moge»
Ikheden openden en de kwaliteit van
' gereproduceerde geluid zó verras»
>?n.J ve rt>eterd bleek, dat ook de voor»
'6ste musici zich gewonnen gaven.

ing/

—irdig: het is juist de eenvoudige
cider geweest, die het eerst zijn ver»
j. u%v'en in Edison's wonderlijke uitvin»
.. ^ heeft beleden, — die bereid bleek,
'/° moeizaam vergaarde spaargeld (als
'J zo gelukkig was daaraan toe te ko»
ner
O in houten kast met koperen trech»
er
en in een groot aantal zwarte rollen

VLEES

als hij ze voor een volgende slachting
nodig heeft.
Weet u wat nu zo in*treurig is? We
hebben prachtige, hygiënisch ingerichte
slachtplaatsen. Wij hebben een uit*
stekend geoutilleerde keuringsdienst.
Geregeld konden we in de dagbladen
lezen, voor welk gevaar deze dienst ons
weer had behoed. Steeds weer versche*
nen er hele lijsten van afgekeurde waren.
Wij konden wat dat betreft gerust zijn:
wij en ons gezin werden voor vlees* en
visvergiftiging behoed.
Deze dienst en deze hygiënische slach*
terijen zijn er maar niet zo vanzelf ge»
komen. Daar is voor gewerkt e n . . . .
voor gevochten. Nu we eindelijk zover
zijn, dat we trots op deze instellingen
kunnen zijn, komt het egoïsme van den
mens weer boven en wordt dit alles
zonder meer opzij gezet. „Als ik m'n
pondje vlees maar heb!"
In het belang der volksgezondheid
moest vroeger menig stuk vlees, voor de
consumptie ongeschikt, worden ver*
nietigd. Door de clandestiene slachters
wordt deze controle zonder meer ont*
doken. Het publiek wordt willens en
wetens de dupe van gewetenloze slach»
ters. Het is immers een overbekend
feit, dat men u — jaren geleden, vóór
de keuringsdienst er was — in de dor»
pen tal van z.g. „krengenslagèrs" kon
aanwijzen. Menigmaal ging er vlees van
beesten, die aan tuberculose waren ge*
storven, in melkbussen naar de stad.
„Dat is goed genoeg voor die zwart»
rokken daar", werd er dan in het dorp
gezegd.
De laatste jaren kwam dat gelukkig
niet meer voor. Maar laten wij, en dit
geldt toch in de allereerste plaats voor
de huisvrouwen, niet zo dom zijn om op
dat gebied onze klok enige jaren terug
te zetten. Wij, vrouwen, mogen er niet
aan medewerken, dat wat met moeite,
in het belang van onze gezondheid,
werd opgebouwd, met één slag te niet
wordt gedaan. Laten wij liever géén
vlees eten, dan vlees, dat niet werd ge*
keurd. De voedingsstoffen, die in vlees
zitten, zijn te vervangen en het ernstige
gevaar, dat onze eigen gezondheid en
die van ons gehele gezin loopt, kunnen
wij ondervangen door. . geen vlees
van een elandestienen slachter te kopen.

Pleidooi voor een
ptaten-uitleen-centrate

ot schijven om te zetten. De grammofoon
was al populair, nog eer ze de beslissende
\\orp naar het meesterschap had gedaan.
Thans doorbreekt ze op andere wijze
dan de radio de muzikale afzondering
van millioenen, die geen deel kunnen
hebben -aan het culturele leven van de
„grote stad"".
De kleine-provinciaal, de werker op het
land, - zij kunnen iets van hun af*
gunst jegens den concerten*genietenden
stadsmens laten vallen, sinds zij zich»
zelf concerten bereiden, -- met de be»
roemdste kunstenaars als solist.
Een groot componist svordt zeventig
jaar. .De kranten schrijven lange a r t i k e »
leii over hem. fraaie woorden, een wel*
begrepen karakteristiek. Maar toch:
woorden. Een paar grammofoonplaten
zeggen méér. Zij roepen het beste van
dien bejubelden grote in klanken op
In de hoofdstad des lands ensceneert
men de model»voorstelling van een mu»
ziek*dramatisch meesterwerk. Zelfs in de
„grote stad" heeft men het in geen twin»
tig jaar gehoord. Ver weg. in een kleine,
vergeten gemeente, heeft de gramme»
foonbezitter zijn bescheiden deel in de»
zelfde vreugde. Hij telt in zijn platen»
verzameling een paar fraaie fragmenten
uit het veelbesproken werk.
Let wel: de grammofoon vervangt dat
andere niet, het artikel van den vak»
man noch de model*voorstelling of het
concert. Maar ze licht bij en vult aan,
ze vergoedt aan heel en half misdeelden
hun onmisbaar rantsoen muziekcultuur.
De grammofoon brengt de muziek ook
in de vertrouwde omgeving van de huis»
kamer en omdat ze (in tegenstelling tot

Ik zou niet meer aan ander zout kunnen
wennen. Dat smettelooze, sneeuwblanke
NEZO in die handige hygiënische, pakken is zoo gemakkelijk: altijd droog,
kristalzuiver (het is immers nog nooit
door menschenhanden aangeraakt) en
je hebt er - juist door die zuiverheid minder van noodig! Ik zeg altijd:
NEZO is het fijnste keukenzout dat er
uit Neerlands bodem gewonnen wordt!
1 3 ct. per Kilopak.
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Drie belangrijke boekwerken
Totaalprijs f 15.80
lictiiullmar met ƒ 1.50 of meer per maand.
l'er een of twee boeken betaalbaar niet ƒ 1 0 0
ot meer per maand
DE CAMERA OBSCL'RA.

In fraaie groene prachtband met goudstempel,
geïllustreerd met 100 tekeningen van Jo
Spier
ƒ6.00.
EVE CURIE: MADAME CURIE.

In prachtband
ƒ4.90
Madame Curie's leven en werken, verteld door
haar dochter.
SALLY SALMINEN: KATUINA.

In prachtband
ƒ4.90
Zelden kreeg een roman in zo weinig tijds een
zo grote bekendheid. Niemand verzuime zich
dit prachtige boekwerk aan te schaffen Van
deze roman werden reeds duizenden verkocht.
(HILDEBRAND)
BESTELBILJET.
Ondergetekende wenst omgaand FRANCO te ontvangen van Blankevoort's Abonnemems-Boekhandel, Zuider Amstellaan 62. A'dam, tel. 91244, postg. 141995: De Camera
Obscure, in prachtband ƒ 6.00; 'Madame Curie, in prachtband f 4.90; Kaliina"
in prachtband ƒ4.90. Totaal-bedrag ƒ
te betalen met ƒ
p. maand.
NAAM:
ADRES: ..
Verzoeke eventueel niet gewenste titels door te halen en het totaal," benevens
het maandelijks te betalen bedrag in te vullen.
de radio) eigen keuze vordert, brengt ze
de geest in beweging en bereidt ze de
weg voor tot het zelf*muziekmaken. De
ervaring van de laatste jaren heeft dan
ook geleerd, dat de grammofoon geens»
zins de vijand van populaire muziekbe»
oefening is, die men erin zocht. Ze is
een onuitputtelijke bron van verheffing
en verstrooiing, ze onderwijst en spoort
aan tot zelfwerkzaamheid, als....
Ja: als ze haar volle kansen krijyt.
Maar een goede grammofoonplaat is
duurder dan een goed boek. Waar is de
arbeider, die alle romans kopen kan,
orn zijn vrije tijd te vullen met .waarlijk
goede, boeiende lectuur, — die alle stu»
die«boeken zelf betalen kan. om zijn ken»
nis te vergroten? Er zijn bibliotheken bij
honderden, waar hij lenen kan en waar •
men hem helpen wil. De grammofoon ,is
het populairste van alle hulpmiddelen tot
muziek*verbreiding, die niet het boek
vergeleken kunnen worden. Omdat men
het op elk gewenst ogenblik kan raad*
plegen en omdat men het zichzelf kan
laten herhalen zoveel men wil Waarom
zijn er in ons land geen grote platen»
verzamelingen, waaruit de ernstige,
maar onbemiddelde muziek vriend putten
kan, wat zijn beurs hem verbiedt te ko»
pen?
Een onmogelijkheid? Buiten onze gren»
zen kan het. En zelfs in Nederland zijn
reeds enkele bescheiden pogingen ge»
daan, -- weinig omvangrij en bovenal
te duur om arbeiders te kunnen trekken.
Maar ze bewijzen, dat de mogelijkheid
er is.
Een bedreiging voor de handel? Maar
koopt de werkelijke boekenvriend geen
boek, omdat er bibliotheken zijn? Ook

de grammofoon=liefhebber zal zijn eigen,
kleine verzameling pas recht gaan voe»
den, als de grote „leenbiiur" hem in on»
vermoede schatten inwijdt.
Welk een prachtige, veelsom vattende
taak zou er weggelegd zijn voor (laat ons
voorlopig zeggen:) één centrale, door be»
voegde muziekkenners geleide, verzorg»
de en regelmatig aangevulde „disco»
theek", — een landelijke uitleen»ver.zame«
ling in dienst van alle werkers, die zich
geen onbeperkte platenaankoop kunnen
veroorloven.
Natuurlijk: grammofoonplaten vormen
een teer, gemakkelijk te beschadigen
materiaal. Daarom is een toeziend oog
niet overbodig, - in plaatselijke afdelin»
gen, die in systematische uitwisseling tel»
kens kleine, samenhangende collecties uit
de centrale verzaneling betrekken. Een
leiding, die zich van schoolmeesterachtig»
heid weet te onthouden, zal ongemerkt
de smaak helpen veredelen Zij zal met
ongedwongen toelichtingen, zonder ver»
warrende „vaktermen" alles volop begre»
pen •• en daardoor volop levend ma»
ken. Zij zal voor de populaire grammo»
foon een arbeidsveld ontsluiten, dat zich
op dit ogenblik niet laat overzien.
Maar zij zal nog oneindig aiéér en beter:
zij zal voor tienduizenden werkers, die
de liefde voor de muziek in het hart dra»
gen, een wereld van schoonheid en in»
zicht doen opengaan, die op geen andere
wijze zó te openen is.
Bezwaren? Moeilijkheden? Ze zijn er te
over En zelfs aan ongeloof ontbreekt
het niet. Maar hebben niet al in het
eerste jaar van de grammofoon geleer»
den en dominees dat duivelse instrument
van buikspreken verdacht?

Voor de jeugd

OOM NIEK AAN HET WOORD
Dn'e wedstrijden om . . . . een half plaatje
De meneer, die het aan deze grote
krant voor het zeggen heeft — de baas
van de zaak, de hoofdredacteur noemen
ze zo iemand — trok me aan m'n jas.
„Ho, wacht eens even", zei=ie.
„Alstublieft meneer."
„Ik heb je nodig", ging hij verder, toen
ik stil stond.
„Da's leuk."
Het is altijd prettig, als je hoort, dat
er mensen zijn, die je nodig hebben.
„Hoe heet je eigenlijk van je vóór»
naam;'"
Ik keek den baas van de krant zó gek
aan, dat»ie in een lach schoot.
Nou, je zal niet gek kijken, als iemand
je eerst verzekert, dat=ie je nodig heeft
en dadelijk daarop vraagt, hoe je vóór»
naam is.
Ik wachtte nog even met antwoord te
geven en in die tijd werd de hoofd»
redacteur ongeduldig.
„Nou?.... Hoe is je voornaam?....
Die is toch niet geheim?"
„Ik sta bij de Burgerlijke Stand inge*
schreven als Nicolaas.... bedoelt u
dat?"
Nu moeten jullie weten, dat hoofd»
redacteuren altijd heel deftige mensen
zijn, die er niet aan zullen denken,
andere grote mensen zo maar bij hun
vóórnaam te noemen. Zelfs aardige
hoofdredacteuren •— en die van onze
krant is reuze aardig — komen daar
niet toe. Bij jongens en bij meisjes is
dat gelukkig anders. Die vinden het
gek, als de ene jongen den andere bij
de achternaam noemt.
De baas had intussen een diepe rimpel
in zijn voorhoofd gekregen. Die heeft=ie
altijd, als»ie heel zwaar nadenkt. Toen
zei hij langzaam: „Nicolaas.... Nico*
laas.... Nee, da's niks.... die naam
doet me te veel aan Sinterklaas denken!"
„Dan wordt u bedankt", antwoordde
ik, een beetje op m'n teentjes getrapt.
Ik wilde al doorlopen, maar de hoofd»
redacteur had me nog steeds bij m'n
jasje vast.
„Hoe noemden ze je thuis? De mensen
geven hun kinderen thuis soms héél
andere namen", verzekerde de baas. „Ik
ken een jongen, dien ze Pongel noemen,
ofschoon hij Simon heet; een andere
noemen ze Potter, omdat z'n voornaam
Paulus is. Een derde heet Pup", ver»
volgde de hoofdredacteur peinzend,
„maar Nicolaas, nee, Nicolaas, da's
n i k s . . . . als het nu Nico was.... of
N i e k . . . . Oom Niek.... ja, dat gaat..
da's nog niet eens gek óók
Jij bent
oom Niek", besloot hij triomfantelijk.

Plotseling ging me een lichtje op. De
hoofdredacteur had m'n jas losgelaten,
maar ik dacht er niet meer aan, er vlug
vandoor te gaan.
„Oom Niek voor je Jeugdkrant?"
„Hè, hè, meneer wordt wakker", gaf hij
een beetje schamper ten antwoord. „Ik
dacht, dat je vlugger van begrip was —
dat je dat een half uur geleden al had
begrepen. We moeten een Jeugdkrant

Let er op, dat je kleuren gebruikt, die Ik begrijp heel goed, dat de tekenwed»
bij elkaar passen.
. strijd, het moeilijkst is.
Als je werk geheel gereed is, hoef je Daarom 'zullen we voor die wedstrijd
niets anders- te doen, dan het naar Oom nog mooiere prijzen beschikbaar stellen
Niek te zenden. Adres: zie boven. Op dan voor de raad» en kleurwedstrijd.
de enveloppe met duidelijke letters Dat is eerlijk, niet?
„Kleurwedstrijd" zetten!
De mooiste inzendingen zullen we teges
Tenslotte komen we aan
lijk met het héle plaatje in onze krant
afdrukken.
Nog één ding: vóór Zaterdag 25 Januari
de tekenwedstrijd
Jongens nog aan toe - - dat zal niet moet het werk zijn ingeleverd. En als
meevallen. Eerst moet je het meisje op jullie me wat te vertellen hebt.... kom
de slee helemaal natekenen. Je moet je óp met je verhalen. De mooiste worden
papier precies dubbel zo lang nemen als in de krant gezet.
het plaatje in onze krant en dan moet Nu aan de slag. Vol verwachting klopt
je het beest, den man of de vrouw uit» het hart van jullie
OOM NIEK.
beelden, die naar jouw idee de slee
voorttrekt. Dat wordt dus gedeeltelijk N.B. Denk er om: naast het adres met
natekenen en tekenen uit je blote bol. duidelijke letters schrijven of de inzen*
De tekenaars doen vanzelf mee aan de ding bestemd is voor de Raadwedstrijd,
raadwedstrijd: eerst raden, dan tekenen. de Kleurwedstrijd of de Tekenwedstrijd!

hebben — een Jeugdkrant met raadsels,
met wedstrijden, met leuke verhalen
en tekeningen.... een Jeugdkrant ook
met een oom, die een babbeltje met de
jongens en meisjes maakt.
Eerst heb ik aan een tante gedacht,
maar.... er zijn al zoveel tantes....
Als jij er nu wat voor voelt.... voor
dien oom, bedoel ik?"
Nee maar - — daar zou ik niet voor
voelen!
„Als de jongens en meisjes een beetje
meewerken — als ze eens een ge»
dichtje, een tekening, een zelfgemaakt
verhaaltje insturen, dan is het een koud
kunstje, een leuke kinderkrant in
elkaar te timmeren", zei ik. „We moe»
ten dadelijk, in het eerste nummer al
met een wedstrijd beginnen — een wed»
strijd, waarvoor mooie prijzen beschik»
baar worden gesteld. Heeft u al ver»
halen om mee te beginnen?"
„Nog niet één", bekende de hoofd»
redacteur.
„Dan zullen we ze moeten maken. Zijn
er al tekeningen?"
De baas schudde het hoofd. „Kijk hier,
dat is er", zei hij, terwijl»ie me een Hoe het luie kaboutertje gestraft
tekening in de hand gaf. „Maak de rest
maar in orde. Organiseer maar wed» en genezen werd
strijden — richt die hele kinderkrant
Er was eens een kaboutertje, dat Humpie
maar in, zoals het jou goed lijkt....
heette. Humpie was, om zo te zien, een
oom Niek."
Daar stond oom Niek met de tekening aardig, hups ventje, en als je hem voor
in de hand. Organiseer maar wed» de eerste keer sprak, merkte je ook niet,
dat de kleine man een heel lelijk gebrek
strijden!
had. Humpie hield helemaal niet van
Ik draaide het plaatje om en om.
Moest ik daar nu een wedstrijd mee werken — Humpie was liever lui dan
houden?.... Een tekenwedstrijd? Nee, moe en als er wat gedaan moest worden,
dat zou niet gaan.... het plaatje was dan zorgde Humpie er wel voor, dat hij
. een eind uit de buurt was.
al getekend.
In heel kabouterland was dat zo lang»
Een kleurwedstrijd?
Ja, dat zou kunnen. Een aardig klein zamerhand bekend geworden en ook
koning Kobold hoorde ervan. Hij
meisje op een slee in de sneeuw. Dat
schudde zó lang en zó verontwaardigd
kon een kleurig manteltje, een leuk
met zijn hoofd, dat zijn kroontje haast
geverfd slobbroekje aan krijgen. En
in het zand viel.
verder?....
Plotseling kwam oom Niek — dat ben „Luie mensen kan ik al niet uitstaan,
ik nou'. • • op een goede gedachte. maar een kabouter, die niet van werken
Maak alles tegelijk en
gebruik maar houdt, dat mag niet voorkomen", oor»
deelde Kobold, die zelf altijd heel hard
een half plaatje. Is dat even wat?
We houden nu met ons halve plaatje regeren moest. „Ik wil die Humpie zien
— ik wil hem spreken", ging hij voort.
„Hij moet onmiddellijk voor mij ver»
een re,Xen-, kleur- en
schijnen.... Ik zal hem dat lui«zijn wel
afleren."
raadwedstrijd
Dadelijk trokken er twee koninklijke
Drie dingen voor één geld!
boodschappers door het land om Humpie
Beginnen we met het raden. Je ziet
te brengen.
natuurlijk dadelijk, dat het meisje'; op Het kostte hun heel wat moeite, Humpie
de slee wordt voortgetrokken. Maar..
van dat slechte nieuws te overtuigen én
door w i e ? . . . . Door wat?
alsof hij iood in zijn grote puntschoenen
Ik — je oom Niek — weet het wel. Ik
had, zo ging Humpie met hen mee naar
heb het héle plaatje gezien.
koning Kobold. Nee, hoor, Humpie liep
Maar weten jullie het ook? Is het een
helemaal niet hard om er vlug te zijn.
ezeltje, een hond, een paard, een ren» Maar och, wat viel dat bezoek bij den
dier, een olifant, een zebra, een oude koning dien kleinen Humpie mee.
opoe of een meneer?
„Ga eens even zitten, Humpie", zei de
Raden maar jongens, raden!
koning vriendelijk. „Ik heb gehoord, dat
Wie alleen aan
jij zo'n goede'houthakker bent. Nu moe»
ten er in het bos wel twintig bomen
worden omgehakt en ik had gedacht,
de raadwedstrijd
om dit aan Humpie op te dragen. Zou
wil meedoen, schrijft een doodgewoon je dat voor je koning willen doen?"
kort briefje aan: Oom Niek, p.a. Redac» Geloof maar, dat Humpie blij was. Na»
tie Weekblad „Arbeid", Postbus 100, tuurlijk wilde hij dat doen. Hij wou het
Amsterdam.
hele bos wel omhakken — zó blij was
Je kan het best een briefkaart nemen. hij, dat hij geen standje voor zijn lui»
Je schrijft er opc Ik denk, dat de slee heid kreeg en welgemoed ging hij dade»
door een
wordt lijk aan het werk.
getrokken. Naast het adres schrijf je, Maar de bomen waren veel dikker dan
natuurlijk met grote, keurige letters:
Humpie had gedacht. Het hout was zo
Raadwedstrijd -- je zorgt ervoor, dat hard, dat er haast geen doorkomen aan
je duidelijk je naam, met volledige was en toen hij de hele dag had gewerkt
voornaam opgeeft en tevens, of je een
had hij pas twee bomen geveld.
jongen of een meisje bent, plus je De tweede dag ging het nog veel lang»
leeftijd.
zamer, doordat Humpie veel meer tijd
Dat is dus wedstrijd nummer één. Mak» nam om uit te rusten en de derde dag.,
kelijk, niet?
toen verscheen Humpie helemaal niet in
Je kan echter óók meedoen aan
het bos.
Dadelijk liet koning Kobold een bood»
schap
sturen, waar Humpie bleef.
de kleurwedstrijd
Maar onze kleine kabouter, die die dag
Dat is óók niet moeilijk. Dan hoef je helemaal geen zin had om te werken,
niets anders te doen, daH het halve zay den boodschapper aankomen en....
plaatje, dat we hierbij afdrukken, met wipte vlug z'n bed in.
kleurkrijt, kleurpotlood of verf keurig ,.Ik ben ziek vandaag.... o, wat ben ik
op te knappen.
ziek", jokte Humpie den boodschapper

voor. „Ik denk, dat ik mijzelf overwerkt
heb', liet hij er op volgen.
De boodschapper vond het best. Hij zou
het koning Kobold wel gaan vertellen.
Nauwelijks was de goede man weg, of
Humpie was weer beter. Zo, van dat
lelijke bomen hakken was hij tenminste
a f . . . . Hij zou er wel voor zorgen, dat
hij nog een poosje ziek bleef. Dan zou
de koning in die tijd de bomen wel d^jr
een ander laten omhakken.
Met een tevreden gezicht scharrelde
Humpie door zijn huisje, toen hij plot=
seling paardengetrappel hoorde. Hij keek
door zijn raampje en zag tot zijn grote
schrik, dat koning Kobold hem kwam
opzoeken. Het duurde gelukkig voor
Humpie nogal even, voor de koning
goed en wel was uitgestapt en daardoor
had Humpie gelegenheid zich vlug uit
te kleden en weer onder de wol te
schieten. Zó hard had Humpie nog nooit
gewerkt! Hij lag nog te hijgen, toen de
koning de kamer binnenstapte.
„Wel H u m p i e . . . . dat is niet zo mooi..
ben je ziek geworden', arme man?" vroeg
Kobold vriendelijk.
Humpie, die vuurrood van schrik Was
geworden, knikte alleen maar.
„Ik heb mijn dokter meegebracht, Hum=
pie". ging de koning vriendelijk voort.
„Die zal je wel eens onderzoeken en je
in korte tijd weer helemaal beter
maken.
De dokter deed dadelijk, wat de koning
had gezegd. Hij onderzocht Humpie heel
precies en zei toen, dat hij zeker een
week in bed moest blijven. „Vooral op»
passen voor kouvatten en flink, warm
houden", zei de dokter. „Het is gewenst,
dat er dag en nacht iemand bij Humpie
de wacht houdt, om hem goed toe te
stoppen. Na een week zal Humpie dan
wel weer genezen zijn."
„Dat zal ik heel prettig vinden, dokter",
verzekerde Kobold. „Ik zal dadelijk
iemand sturen, om dien armen Humpie
goed te verzorgen. Over je werk behoef
je je niet ongerust te maken, beste
Humpie. Daar zal gedurende jouw
ziekte niemand aankomen. Humpie is
de beste houthakker, dien ik heb,
dokter."
Humpie lag te steunen in zijn bed. Maar
dat kwam niet door zijn ziekte!
De koning hield woord ook. Nauwelijks
was hij met den dokter vertrokken of
er kwam een lakei, die niets ' anders
deed, dan den armen Humpie, die zo
gezond was als een visje, toe te stoppen.
Och, och, wat had die Humpie het
benauwd. Het was buiten al zo warm en
diep onder de dekens was het haast
helemaal niet uit te houden. De lakei
lette er helemaal niet op, dat Humpie
verzekerde, dat hij al beter was. Die
dekte het arme kaboutertje telkens
maar toe. ...
Je kan geloven, dat Humpie blij was,
toen hij na een week het bed weer uit
mocht! Hij was van zijn luiheid helemaal
genezen!

Boven een KANARIE-BOEKJE ziet U altijd een opgewekt gezicht
6 B O E K J E S voor 1 GULDEN
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16. Prettig in den omgang. 17. Het woord voeren.
20. Zoo wordt uw kantoor efficiënt.
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algemeene

ontwikkeling— ontspanning en practische tips

lijst:

Bestelnr.
1. Opleiding en beroepskeuze.
2. Met succes solliciteeren.
3. Op eigen kracht vooruitkomen.
4. Organiseer uzelf.
8. Zoo solliciteert u mondeling.
11. Yerkoopen per brief.
12. Zoo verdient een meisje meer In

23
24.
25.
26.
27.

brengen

Zoo slaagt een meisje op kantoor.
Zoo schrijft u teksten en brochures.
Geld verdienen met exporteeren.
Zoo slaagt een jong verkooper.
Zoo wordt uw bedrijf efficiënt.
Zoo verlicht u efficiënt.
Zoo bezuinigt u in zaken.
Zoo krijgen vertegenwoordigers contact.
Zoo krijgt u moed en zelfvertrouwen.
Zoo vergroot een winkelier zijn omzet.
Zoo slaagt een MAN.
Zoo krijgt een winkelier meer klanten.
Zoo kunt u karakters doorgronden.
Zoo verdienen verkoopautomaten geld
voor u.
Haal meer uit uw leven.
Goede manieren.
Zoo wordt u een goed skiër.
Zoo wordt u een goed bokser.
Zoo wordt u een goed dammer.
Zoo wordt u een goed korfballer.
Zoo wordt u een goed hockeyer.
Zoo wordt u een goed voetballer.
Zoo wordt u een goed zeiler.
Zoo wordt u een goed tafeltennisser.
De jaeht op Miss Hinch. (Detect.)
en 55. Het mysterie van de woestijnkloof (Detective-roman).
en 57. De zilveren dollar. (Detect.)
Zoo overwint u verlegenheid.
Zoo doet u alles goed.
Geld verdienen met les geven.
Zoo krijgt u een gevulder en beter
figmir.
Zoo wordt een goed wielrenner,
Zoo wordt u een goed sportvlieger.
Zoo wordt u een goed honkballer.
Zoo krijgt u bedrijfskapitaal.
Zoo wordt u een- goed tennisser.
Zoo wordt u een goed zweefvlieger.
Zoo wordt u een goed schaker.
Zoo wordt u een goed athleet.
Zoo gebruikt u de"kracht van psychologie.
Rake sollicitatiebrieven.

Bestelnr.
73. Zoo wordt u een goed motorrijder.
74. Wat jongens moeten weten.
75. Zoo Wordt u een goed kampeerder.
76 Zoo wordt rooken een genot.
77. Geld verdienen met het afsluiten van
levensverzekeringen.
78 Over verlieven en verloven.
79. Huishouden zonder geldzorgen.
80. Vrienden en relaties winnen.
81. Het geheim van een lang leven.
82. De macht van concentratie verkrijgen.
83 Leer uzelï zwemmen.
84. Een toespraak maken en houden.
87. Een zaak opbouwen met ƒ 250.—.
88. Vrees en zorgen overwinnen.
89. Wat werkende meisjes moeten weten.
90. THOMAS BAT'A — het leven van
den schoenenkoning.
91. Uw persoonlijkheid versterken.
92. De avonturen van Prikkebeen Jr. in
grappige plaatjes.
93. Het leven van Dr. H. COLIJN.
94. Vlot converseeren.

Bestelnr.
95. MADAME CURIE, een zeldzame vrouw.
96. Hoe te krijgen wat u wenscht.
97. Het leven van EDISON.
98. Hoe werkloozen aan den slag komen.
99. De avonturen van SVEN HEDIN.
100. Het leven van DETERDING.
101. Wat wil Oxford?
102. Gemakkelijk talen leeren.
103. Lord LEVERHULME - de roman van
den Sunlightzeep-koniiig.
104. De kunst van orde houden.
105. Het leven van den staalkoning ANDREW CARNEGIE.
106. Betere kiekjes maken.
107. Zoo helpt u bij kleine ongevallen.
108. Practische handleiding voor zuigelingen-gymnastiek.
110. Hoe u veilig kunt hamsteren.
111. Prettige en goedkoope vacantie-reizen
per vrachtboot.
112. Gelukkig leven als vrouw-alleen.
113. Smakelijke schotels: 49 tomaten-ge• rechten.
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Bestelnr.
115. Vijftig spelletjes, binnens- en buitenshuis, voor jong en oud.
116. Uw hond als gezonde en prettige
Kameraad
117 Het leven van PASTEUR.
118 Hoe een meisje een goed huwelijk kan
doen
120
— Wat meisjes moeten weten
Zenuwachtigheid overwinnen
122 Gelukkig trouwen op een klein Inkomen
Vijf en zeventig lachpillen.
124 Hoe u kinderziekten voorkomen kunt.
125. Lekkere hapjes maken van restjes.
126 Prettig dansen leeren
127 De opvoeding van baby.
128. Zoo leert u Jiu Jitsu (de kunst van
zelfverdediging)
129. Betere oogen zonder bril
130. Zuinig en doelmatig koken.
131 Handschrift en karakter
132. Van uw vacantie genieten
133. Practisch brievenboek.
134. Hoe u het weer kunt voorspeüen.
[35 Snel Duitseh leeren (grammatica)
Ido Groenten kweeken in een kleinen
tuin
137.
Snel Duitseh leeren — Een reisje naar
Duitschland (conversatie).
138 Een boek vol kruiswoordraadsels.
139. Snel Duitseh leeren (woordenb.)
140. Snel Pransch leeren (grammatica).
141. Snel Fransch leeren — De valsche
edelsteenen
(conversatie)
Snel
Pr
ansch leeren (woordenb.)143'. Zóó wordt u een goed verzamelaar.
144. Astrologie en horoscopen.
£nel Eneelsch leeren (grammatica).
Timmer uit liefhebberij
Huwelijksmoeilijkheden voorkomen en
overwinnen.

Doe het zóó:
Elk Kanarieboekje, vlot en
boeiend geschreven door een
deskundige, kost 25 cent. Kies NV uit
deze lijst 6 boeken roor één gulden- 12
hoeken voor twee gulden; 18 boeken voor
drie gulden; enz. franco huis. Bestel per
giro fpostrek. 13.6300 van Succes Den
Haag} of per postwissel aan N.V. Maandolaa Succes Den Haag. Maak 't u gemakkelijk en zet op het
bestelstrookje van het
giro-biliet of den postwissel alleen de nummers van
de qewenschte boeken.

Onderlinge Brandwaarborg-M aatschappij

„NEERLANDIA" VAN 1880
Gevestigd te SCHEVENINGEN

Brand-, Inbraak-, Bedrijf s- en
Stormverzekering
WAAKT
VOOR UW VEILIGHEID

„Neer landia"- Combinatie- Polis:
Verzekering tegen alle gevaren!

VOORKOMT
MOEILIJKHEDEN

•

DELEKO
5CHUNWERPER MET
WAAR5CHÜWING5LICHT
MAAKT CONTROLE
VAN ACHTERLICHT
MOGELIJK.

Inlichtingen worden
gaarne verstrekt door
de vertegenwoordigers en de Directie,
Cornelis Jolstroat l
te Scheveningen.

Verzekeringen in Onderlinge Waarborg
en tegen Vaste Premie
Voor ambtenaren speciale voorwaarden!

.

E. N. S. A. I. D.

E. N. S. A. I. D.

INSTITUUT VOOR MODEVAK- EN
KUNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN

MODEVAK- EN
KUNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN

Octrooi 47864

STRECHT

ELECTROTECHNISCHE
APPARATEN

Hoofddirectie: Tolsteegsingel 54,
utrecht. Telefoon 14062
R u i m 700 s c h o l e n
geven les volgens deze
methode. Ieder maakt
haar eigen kleeding.
Vraagt g r a t i s proefles voor
schriftelijke opleiding Costumière, Coupeuse of Coupeuse
Leerares.

BON

DAMES EN MEISJES MAAKT
NU ZELF UW KLEEDING THUIS

Zendt bon en 25 cent aan postzegels, bij voorkeur van 74- en 2i
cent, en U ontvangt een mooi
boek met ruim 100 maten en
modellen en tevens een gratis
apparaat, om U te laten zien,
hoe gemakkelijk onze methode
is om THUIS alle kleeding te
leeren maken en vermaken,
zonder teekenen of rekenen.
aan Instituut ENSAID
Tolsteegsingel 54, Utrecht

Naam:

No. 238
Naam:

Adres:

Adres:

MEDEDELING VAN HET N.V.V.
Bijdragen voor de „Winterhulp"

ASTIC£

Ten behoeve van de stichting „Winterhulp Nederland" werden via de af d.
Geldzaken van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen de navolgende
bedragen ontvangen:
Alg. Ned. Bouwarbeidersbond
ƒ 1.000.—
Alg. Ned. Bond van Handels* en Kantoorbedienden en Handels»
reizigers „Mercurius"
„ 250.—
Ned. Bond van arbeiders in het Landbouw», Tuinbouw» en Zuivel»
bedrijf
100.—
Alg. Ned. Metaalbewerkersbond
1.000.—
Alg. Ned. Bond van Meubelmakers, Behangers e.a.v.
100.—
Alg. Ned. Mijnwerkersbond
25.—
Nederlandse Schildersgezellenbond
100.—
Ned. Ver. van Spoor» en Tramwegpersoneel
„..„
100.—
Nationaal Verbond van Gemeente»ambtenaren
50.—
Vereniging van Scheepswerktuigkundigen
200.—
Nederlandse Toonkunstenaarsbond
50.—
Bond van Werkmeesters, Technici en Opzichth. personeel
...
500.—
Centrale Bond van Transportarbeiders
„...
250.—
Centrale Bond van Post», Telegraaf» en Telefoonpersoneel
22.50
Apel'doornse Bestuurdersbond
;
10.—
Dordrechtse Bestuurdersbond
5.—
Goudse Bestuurdersbond
..
50.—
Hüversumse Bestuurdersbond
5.—
Bezoldigden Nederlands Verbond van Vakverenigingen met inbe»
grip van „Vreugde en Arbeid"
147.35
Personeel en bestuur Vereniging van Scheepswerktuigkundigen ..
19.75
Eindhovense Bestuurdersbond
2.08
Totaal

„VREUGDE EN ARBEID"
FILMTOURNEE
van de Werkgemeenschap van het N.V.V. „Vreugde en Arbeid"
met de Tobis-film
OSS:

Zaterdag 11 Januari, des avonds
7 uur. Hotel „Luyk", t.o. het Station.

NEUSDEN:
Zondag 12 Januari, des avonds 7.30
uur, „Het Wapen van Amsterdam".

TILBURG:

Tekst voor lastige
legpuzzles
We hebben deze legpuzzles voor de gro»
tere jongens en meisjes gemaakt, maar
we kunnen ons voorstellen, dat zij —
vóór zij werkelijk met het puzzlen zija
begonnen — de opgaven.... een beetje
kinderachtig vinden.
Vergis je anders maar nietl We hebben
die titel heus niet voor niets zo geko*
zen. Wél is de opgave heel erg makke»
lijk. Je begint om op een stuk karton
een vierkant te tekenen, precies zo als
het witte voorbeeld aangeeft. Met een
mesje snijd je het vierkant langs de lij»
nen in stukjes. Denk erom, dat moet
heel nauwkeurig gebeuren. Heb je niet
te dik karton genomen, dan mag je mis»
schien van je moeder de schaar wel
even gebruiken om de stukjes te knip»
pen. Jongens, die een figuurzaag hebben,
zagen het vierkant netjes uit een plankje.
De rest wijst de weg van zelf: je maakt
de zwarte figuren, die we hierbij hebben
getekend. Het spreekt van zelf, dat de
stukjes niet half over elkaar mogen lig»
gen. In een wip met alle figuren klaar?
Begin maar eens, dan zal je wel anders
merk'en. Wij wedden, dat zelfs je vader,
die toch alles kan — de figuren niet een
twee drie neerlegt.
Geef de moed niet op. Als wij volgende
week laten zien, hoe je de stukjes moet
leggen, om de verschillende figuren te
vormen, dan moet je ze allemaal zèlt al
hebben gevonden.

Eventuele klachten over onregelmatige of te late bezorging van
dit blad richte men aan de
administratie van het weekblad
„Arbeid", Postbus 100, A'dam.

Maandag 13 Januari, des avonds
7.30 uur. Stadsschouwburg, Heuvel.

CEERTRUIDENBERC:
Dinsdag; 14 Januari, des avonds
7 uur, zaal van den heer v. Baars.

VENLO:
Donderdag; 16 Januari, des avonds
8 uur. „Rheinischer Hof", Vleesstraat.

MAASTRICHT:
— -

°nKee«»»-r

EMIL JANNMGS

Vrijdag 17 Januari, des avonds 7.30
uur. Staarzaal, St. Servaesklooster.

WAUBACH:
Zaterdag 18 Januari, des namiddags
6 uur. zaal J. Dörenberg. Steenenkruls.

BRUNSSUM:
Zondag 19 Januari, des middags 3
uur, „De Burcht".

DE HEf RSCHER
HEERLEN:
Woensdag 15 Januari, des avonds
7 uur, Universal Theater.

Toegangsbewijzen:
Voor georganiseerden: 25 et. per persoon; man en vrouw: 40 et.
Voor ongeorganiseerden: 40 et. per persoon; man en vrouw: 60 et.
Alles inbegrepen.
Verkrijgbaar bij:
de Bestuursbonden in de resp. plaatsen, bij de boden der vakbondsafdelingen en aan de zaal.

ƒ3.986.68
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ER NOG VASTZIT AAN ZOO'N „GEWONE" BATTERIJ ? ?
?IËKONDEI?P DUI2ENPKILO
ZIMK ÉN VIJFHONPËRP
;I2END KILO 0RUINSTEEN'

VERBRUIKT?

J

ƒ

\v

r:
)V
I^-V -*,m

HEEREN/

ALS IK UITVERKOCHT
BEN .HEBBEN WIJ
ALLEBEI NIETS/

U T E N WE

IN D E Z E N TIJPDAN R A K E N PE
BATTERIJEN
PUS OP?

DA'AR
's
/A T
HEEL WAT
(VOOR

j DÉ WINKELIER AAN 'T WOORP!

PA/WÉS /

HET MATERIAAL VAN 'N OUDE
BATTERIJ IS NOG HEEL &OEP
TE GEBRUIKEN- LATEN -WE
VRIJWILLIG-VOORKOMEN PAT
WE EERSTDAAGS ZONDER
BATTERIJEN ZITTEN.
DAT KAN !

i\cderlandsche technici hebben het mogelijk gemaakt om oude batterijen en
onderdeden daarvan te gebruiken voor nieuwe. Laat ons vrijwillig onze
oude batterijen bij den winkelier inleveren, dan behoeft het Rijksbureau
voor Chemische Producten geen dwingende maatregelen te nemen.

MEEWERKEN EN ZORGEN
DAT ER GEEN NIEUWE
BATTERIJEN &EKOCHT
WORDEN ZONDER INLEV£RIN<j

VAN PE ouoei

PE VEILI&HEIPVANONS
GEZIN EISCHT PAT ER
BATTERIJEN BLIJVEN /
Particulieren tccnrfen zich voor
inlichtingen tot den Kconomischen
* ovrlichtinpsdinnit, Hijnitraat 24,
's-Gravenhuge.

M A A K HET ONS
"EN UWAAEOEBURCrERS
NIET NOOPËLOOS MOEILIJK.
LEVER. UW OUDE BATTERIJ IN
BM WIJ LEVEREN U N NIEUWE.
200 BLIJVEN DE FABRIEKEN
D BAAIEN. WIJ HOUDEN ONZE
K L A N T E N EN U HEBT LICHT.
.WIJ WERKEN ME-E-WeRKTU
L MU OOK MEE-VRUWIULI&/
En dan nog iets: VERSPIL GEEN
GELD EN SLA GEEN BATTERIJEN IN
WANT EEN BATTERIJ KAN NIET LANG
BEWAARD BLIJVEN. ALLEEN ALS ZE
„VERSCH" ZIJN. WERKEN ZE!

Handel en inuuttrie kunnen ach
vuar inlichtingen Kenden tol het
Rijksbureau vintr Chemische
l'rvducten • Kttningtkade 15,
's-Gmvenhage.

DENK AAN LATER! LEVER UW OUDE BATTERIJ IN, ALS U EEN NIEUWE KOOPT!
P U B L I C A T I E V A N H E T D E P A R T E M E N T V A N H A N D E L , N I J V E R H E I D E N S C H E E P V A A R T T E N B E H O E V E V A N H E T R I J K S B U R E A U VOOR C H E M I S C H E P R O D U C T E N

Prijsverlaging
van

Kosteloos
PSYCHOLOGISCH ADVIES
VOOR

De Radiogids
Met ingang van
4 Januari
is de prijs van
„De Radiogids"
voorlopig
vastgesteld op

Tien

cents!

Voor de meeste aangeslotenen
op radio-centralen betekent dit
een besparing van 7^ cent per
week, aangezien zij voortaan ï.p.v.
50 ets. slechts 35 ets. aan hun
centrale zullen behoeven te beta-

len.
Zij betalen dus voortaan:
Radiobelasting ca. 1 7j et. p. w.
Radio-centrale
De Radiogids
Samen

. . . 35 et. p. w.
. . . 10 et. p. w.

.......

62^ et. p. w.

De Radiogids"
"w leidsman in de aether zijn!
FORMULIERVOORAANMELDING
Ondergetekende:
Adres: .
Woonplaats:
Beert zich hiermee op als abonné op
°e Radiogids a
10 cents per week
ƒ 1.30 p. kwartaal
£>it formulier s.v.p. verzenden in open
enveloppe, gefrankeerd met l i cent aan:
Administratie „De Radiogids", Hekelveld 15,
Amsterdam.

DE ABONNE'S EN LEZERS VAN DIT BLAD

Wat is een PSYCHOLOGISCH ADVIES ?
Een „Psychologisch Advies" is een raadgeving
of een reeks van raadgevingen, gegrond eenerzijds
op een psychologisch onderzoek, d.w.z. op een
analyse der eigenschapen van den geestelijken
mensen (verstand, gemoed, karakter, zenuwleven,
denkleven en zenuwgestel), alsmede zijn levenssfeer, en de waardeering van een en ander
volgens de gegevens, die de moderne wetenschap
der psychologie ons verschaft; anderzijds is het
Psychologisch Advies gegrond op de ervaringen
in het genezen van ongewenschte en het
aanbrengen van gewenschte eigenschappen en
toestanden van den geest (en door middel van
deze : van lichaam, persoonlijkheid, omgeving,
prestaties, enz. enz.), welke langs den weg
der practische, of toegepaste psychologie zijn
gevonden of opgebouwd.
Deze wetenschap : de practische of toegepaste
Psychologie stelt ons in staat alle uitingen van
den mensch, ondanks haar. gecompliceerdheid, en
in alle vormen des levens, zoodanig te ontleden,
dat wij een in zijn helderheid, eenvoud en
juistheid geheel nieuwen kijk op menschen,
eigenschappen, daden, gebeurtenissen, zaken en
toestanden verkrijgen.
In het algemeen zullen aldus de voorwaarden
worden vastgesteld, waaronder elke gewilde
toestand van den geest, alsmede diens uitingen
in het lichaam, of in uiterlijke daden zullen
ontstaan, en is het mogelijk door het begrijpen,

veroorzaken en samenbrengen van opbouwende
eigenschappen» van den geest, het innerlijk en
uiterlijk leven te taeheerschen, te vervormen, te
versterken, veredelen en verfraaien.
Het aan de hand doen van methoden of voorschriften, die volgens de hier in breede trekken
geschetste werkwijze worden vastgesteld, noemt
men . het geven van een „Psychologisch Advies".
Zulk een Psychologisch Advies is in tal van
gevallen van onschatbare waarde en zal TJ in
alle omstandigheden behoeden voor vele teleurstellingen en smarten, aangezien het duidelijk
aangeeft, WAT er in TJ niet deugt of onvoldoende
is, voor welken arbeid of levenssfeer gij NIET
geschikt zijt; anderzijds is het Psychologisch
Advies een betrouwbare gids, welke U zal helpen
die plaats in het leven te vinden en deze in te
nemen, waar gij met het grootste nut en met
de meeste voldoening werkzaam kunt zijn. Het
Psychologisch Advies wijst U den weg, welke
eigenschappen gij goed zult doen te veranderen
om voor een gewenschte loopbaan, doel of
levenssfeer geschikt te worden, of U een meer
aangename omgeving te scheppen. Het doet
méér, en hierin ligt zijn voornaamste beteekenis :
het geeft TJ de middelen aan, waardoor die
noodige veranderingen zonder treurspel kunnen
worden tot stand gebracht. En aldus is het
Psychologisch Advies de wegbereider voor uw
tocht opwaarts, voor uw hoogere ontwikkeling,
betere positie, grootere levensvoldoening, enz.

ONZE TIJD STAAT IN HET TEEKEN DEF

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

HOEGROOT
IS U*-

een grooter, geestkrachtiger mensch te worden.
De meest voor de hand liggende toepassing van de Practische Psychologie is
de toepassing ervan op Uw PERSOONLIJKHEID. Inderdaad is dit de wetenschappelijke cultuur van den „boom des goeds en des kwaads".
En evenals men den boom kent aan zijn vruchten, zoo is 't het ,,succes" van
den mensch, dat onze persoonlijkheid openbaart. Dit dit „Bucces" blijkt, of
wij sterk en edel van karakter, gexond en doortastend van geest zijn, dan wel.
of wij geketend zijn door de machten des kwaads. — Hoe kan nu het Psychologisch Advies U van dienst zijn ?
Op vele wijzen : voor het verbeteren van uw zenuwgestel en uw capaciteit voor
arbeid en genoegens ; in den omgang met uw medemeiischen ; bij de opvoeding
uwer kinderen ; bij het streven naar meer ontwikkeling; bij het kiezen van
een loopbaan ; bij het aanvaarden van nieuwe werkzaamheden ; bij het winnen
van klanten ; bij het uitbreiden uwer zaken ; voor het overwinnen van slechte
gewoonten en het vestigen van goede ; voor het beter leeren kennen van
Uzelven, enzoovoorts. enz. Het is noodig, dat wij van ttjd tot tijd een zelfonderzoek instellen: veelal ia dit een openbaring ! Het Is noodig. dat w»
ons nu en dan afvragen : Hoe groot is mijn nuttig EFFECT ?

Zend nog heden nevenstaanden bon volledig ingevuld
als brief in aan DALMEIJER'S CURSUSSEN, Koninginneweg 182, te Amsterdam-Zuid. Links bovenaan de envelop
schrijven : VOOR ADVIES. U ontvangt dan een vragenlijst, recht gevende tot Het bekomen van een psychologisch
advies, dat geheel en uitsluitend PER POST met U wordt
behandeld. Bijvoeging van 15 et. in postzegels als bijdrage
in de expeditiekosten zal op prijs worden gesteld, doch is
niet noodzakelijk. Dringend verzoek: NIET aan te vragen
door nieuwsgierigen of minderjarigen, zonder toestemming van voogd.

POPULAIRE f HANDLEIDING

ZELB-ANALYSE
EN &EPALI NO VAN DEN

ErnCIËNCYCOËFRCIENT
=VAN DEN MENSCH=

Hierlangs afknippen en als brief verzenden aan
DALMEIJER'S CURSUSSEN, Koninginneweg 182. te
AMSTERDAM (Z.). Links bovenaan op de envelop zetten:
VOOR ADVIES.
de
abonné's
en
voor
dit blad tot
lezers van
bekomen van een
het
K O S T E L O O S

BON

PSYCHOLOGISCH ADVIES

alsmede eenige interessante psychologische brochures.

Invullen in DRDKLETTERS a.u.b.

(.Arb. l-'41)
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Boekhandel O. J. GRAAtW, Keizersgracht 168. A'dai» (C.), Tel. 44505, Postr 48605
Gein. Giro G 2

l

GEEN FANTASIE MAAR WARE VERHALEN
4 SPANNENDE WERKEN

THANS SLECHTS f 1.90 PER DEEL
GEBONDEN IN KEURIGE LINNEN BANDEN

BETAALBAAR MET / 1.- PER MAAND

DE BLANKE
NEGERKONEVG

Geïllustreerd —• Formaat 24ix 16 c.M.
Verkrijgbaar
bij
den bona-fide rij*
wielhandel.
Let op het merk
ROTODYN
In de alles-omvattende duisternis komt het op
betrouwbaarheid aan. De BOSCH Fietslamp
komt nu eerst ten volle tot haar recht!

BOSCH
DE MOOIE FIETSLAMP

N.V. Willera m Rijn - Haarlemmerweê 475 - Amsterdam-W. - Tel 86211 (4 L.)

H. Ashton Wolfe
HET ONZICHTBARE WEB
304 blz.
H. Ashton Wolfe
IN HUN GROEI BEDORVEN. . . 286 blz.
H. Ashton Wolfe. . . . DE ROES DER MISDAAD. . . . 300 blz.
F. Wirkus en T. Dudley DE BLANKE NEGERKONING. . 304 blz.
WAT GEBEURT ER ALZOO IN DE ONDERWERELD?
Opdat U zich hiervan een klein beeld zult kunnen vormen is het noodig bovenstaande
werken te lezen. Wanneer U 'dan leest van de gèraffineerdheid van de misdaad kunt U
begrijpen voor welk een bijna bovenmenschelijke taak de politie gesteld staat om haar
op te sporen. Maar iedere misdadiger maakt nu eenmaal een fout en het is AshtonWolfe toevertrouwd U een kijkje in de onderwereld te laten nemen. Ook het boek van
den Amerikaanschen Sergeant der Mariniers, die tot koning van het eiland La Gonave
werd gekroond, zal U van begin tot einde boeien.

LEEST

DE WARE

VERHALEN

DER MISDAAD

BESTELBILJET
Ondergeteekende weiiseht franco te ontvangen van Boekhandel G. J. Graauw:
Keizersgracht 168", Amsterdam-C., Tel. 44505. Postgiro 48605. Gem. Giro G 20.il:
3 deelen ONDERWERELD per deel a f I.'JO
l
allen gebonden in keurige linnen
l ex. DE BLANKE NEGERKONING a ƒ 1.90 i
banden
en wensrht het bedrag te betalen in maandelijksohe termijnen van f

Naam:

Straat:

Woonplaats:

e

are *

„Vrije tyd benutten? Bravo!", zou hij zeggen. „Op slechte tijden volgen
goede tijden. Zorg dan, dat gij gereed zijt om Uw kansen te grijpen. Bedenk:

, t&k tuófa

wafo weet.

Steeds vallen de goede plaatsen ten deel aan de mensen met degelijke,
grondige vakkennis en met een flinke dosis algemene ontwikkeling. Gebruik
daarom de lange winteravonden voor het volgen van een A.S.S.O.-eursus.
Dank zij deze doelmatige, schriftelijke cursussen kan ieder de nodige
bekwaamheid verwerven om vooruit te komen in de wereld."

Vat moed en zet U aan de arbeid!
Inderdaad! Nog steeds is kennis macht. De A.S.S.O. geeft cursussen voor leder, die
de lagere school heeft bezocht en voor gevorderden. Voor dames en heren, voor gehuwden en ongehuwden, voor jong en oud. Het maandelijks lesgeld is laag. Alle
boeken, atlassen, tekenbenodigdheden, enz., geheel gratis! Na goede afloop diploma
en hulp bü sollicitatie.
Lees onderstaande cursusopgave met aandacht. Vraag ons per bon, in gesloten enveloppe, gefrankeerd met 7i/2 cent, of per brief het prospectus van de cursus, waarvan
U wel iets meer wilt weten. Wij zenden U kosteloos alle inlichtingen en tevens de
dankbetuigingen van vele geslaagden en aangestelden. Richt voor 7'/2 cent een brief
aan de A.S.S.O. en doe het dadelijk — het kan voor Uw toekomst van grote waarde zijn.
rius" en ,, Vereniging van Leraren", landA-cursussen:
bouwboekhouden, landbouwkundig beVoor heren: middenstandsdiploma, polidrijfsleider/zetboer, Nederlandse taal,
tiediploma, marechaussee, leerling-verFrans, Duits, Engels,
Nederlandse,
pleger, besteller, hulpkeurmeester (voor
Franse, Duitse en Engelse handelscorslagers), manufacturenbrevet, kruiderespondentie, typen, stenografie (systeem
niersdiploma, warenkennis, etaleur. reiziger, administrateur, notarisklerk, makelaar-taxateur, effectenvak, inspecteur
verzekeringsmij., directeur van een woning- en assurantiebureau.
Voor dames: middenstandsdiploma, leerling-verpleegster, manufacturenbrevet,
kruideniersdiploma, warenkennis, etaleuse, cassière, reizlgster. privé-secretaresse, kinderverzorgster, kinderjuffrouw,
NIEUWE PLEIN 31, BIJ
assistente bij een dokter
^"LEER
of tandarts, fröbelon• VOOR UW
derwüzeres. fröbelen.
Ik verzoek, zonder enige

B-cursussen:

Voor dames en heren i ALGEMENE ONTWIKKELING (ZEER UITGEBREIDE CURSUS
VOOR IEDEREEN), praktijkdiploma boekhouden (dubbelboekhouden). handelskennis, handelsrecht, statistiek, handelsrekenen, boekhouddiploma's ..Mercu-

BON

..Groote"), spreken in het openbaar, rekenen, meetkunde, algebra, wiskunde, belastingconsul ent, handschrift verbetering,
beschavingsleer (goedeomgangsvormen).
E.H.B.O.

C-cursussen:
auto-monteur, auto-techniek, garagehouder-vestigingswet, motor- en rijwielhersteller, auto-expert, (voor verzekeringsinspecteur en taxateur), theorie
rijbewijs, auto-dieselmonteur, electriciën.
electrotechniek, diploma sterkstroommonteur V.E.V., diploma zwakstroommonteur V.E. V., radiomonteur, radiotechniek, radiocentrale-monteur, lasser,
lastechniek, machinist voor stoombedrüf.
voor motorbedrijf, voor electrisch bedrijf,
voor officiële diploma's land-, scheeps- en
zuivelmachinist, koeltechniek, vliegtuigmonteur, vliegtuigtechniek, verwarmingsmonteur, verwarmingsinstalla.teur, metaalbewerking (smid-, machine-, constructiebankwerker, enz.), machinemonteur-fabrielismonteur, loodgieter, erkend
gasfitter, erkend waterfitter, V.V.A.diploma's gezel en meester voor timmeren.
,'oor metselen, voor lood- en zinkwerken,
voor smid-bankwerken, voor machinebankwerken, voor automonteur, electrotechnisch-tekenen,
machine-tekenen,
bouwkundig-tekenen, meubel-tekenen,
seheepsbouwk.-tekenen.
mode-tekenen,
r e c l a m e-t e k e n e n

en o n t w e r p e n , '

adspirant bouwkundig opzichter, bouwkundig opzichter, betonbouw, wegenbouw, filmoperateur, bedrij fsleider-werkmeestèr.gezel en meester-kleermaker, enz.
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