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ARBEIDSPROCEDURE VERKORT

iret/cenninaen

N.V.V. zorgt voor snelle en goedkope rechtsgang
In de Nederlandse Staatscourant zijn neer hij er geen hinder van ondervond.
kortelings twee uitvoeringsbesluiten op» Maar dat was wel degelijk het geval.
w strijd is onze strijd! Onder deze Een arbeider in Schiedam heeft het sym»
^genomen van den wnd. Secretaris*Gene» Bij een eenvoudige arbeidsprocedure
leuze is het, dat „De Arbeiders» bolische kamwiel als uitgangspunt ge»
raal van het Departement van Sociale kan een bureau van arbeidsrecht een
pers", zich per annonce elders in nomen voor een rijm, waarin hij het
Zaken, waarbij wordt bepaald, dat bur» request indienen bij den kantonrechter dit blad tot de leden van de bij het N.V.V. vergelijkt met. een krachtige
gerlijke rechtsvorderingen, welke voort» en de kwestie komt snel en goedkoop N.V.V. aangesloten bonden wendt, met spil, waarom het rad zal moeten draaien.
vloeien uit de niet»naleving van het in orde. Maar in,het andere geval moet het kennelijk doel degenent die niet Bij deze enkele vermeldingen moeten wij
verbod tot verlaging van lonen en sala» door een advocaat een dagvaarding meer of nog niet op één harer bladen het kortheidshalve laten.
rissen en het verbod betreffende het worden ingediend bij den kantonrechter, zijn geabonneerd, aan te." sporen, daar»
beperken van werk, worden geacht be» ingeval de eis minder is dan ƒ200.— en toe thans over te gaan. Een streven, dat
trekking te hebben op de arbeidsover» bij de rechtbank als de eis meer be» wij van harte gaarne ondersteunen. „De
draagt. Hier .is dus sprake van een dure Arbeiderspers" is ruim een tiental jaren
eenkomst.
Deze uitvoeringsbesluiten, die een be? en langzame procedure.
geleden tot stand gekomen, dank zij de De waarheid gebiedt ons intussen te
langrijke bijdrage zijn voor de ontwik» Het N.V.V. heeft tegenover dit ge» offervaardigheid- van de moderne vak» zeggen, dat wij ook andere geluiden
redekavel een daad gesteld. Het wendde beweging, die met haar geld de stich» hebben vernomen. Enkele naamloze
keling van het moderne arbeidsrecht
verdienen wel een woord van nadere zich op 30 October met een uitvoerig ting van dit prachtig ingerichte dagblad» schrijvers hebben gemeend ons te kun»
adres tot het Departement van Sociale bedrijf mogelijk maakte. Wij geloven nen krenken door boosaardige epistels.
toelichting.
Volgens de ontslagverordeninfi van Zaken. In dit adres betoogde het, dat niet, dat er velen zullen zijn, die spijt Dat is om twee redenen een onbegon»
het standpunt van een dure en lang» hebben gehad van deze stap. Want tal» nen werk. Allereerst, omdat zij, die een
11 Juni 1940 is het aan leiders van
ondernemingen verboden werknemers te zame procedure onjuist en onbillijk was. loze malen heeft „De Arbeiderspers" op taak verrichten in de oprechte over»
ontslaan, tenzij een dringende reden Onjuist, omdat de ontslagverordening de bres gestaan, wanneer de belangen tuiging, daarmede een groot sociaal be»
volgens art. 1639p van het Burgerlijk mede werd afgekondigd in het belang der economisch zwakkeren moesten wor» lang te dienen, zich gedragen voelen
Wetboek aanwezig is, of een vergun» van den arbeider, die bovendien in ieder den verdedigd of beschermd. Ondanks door een innerlijke zekerheid, waarop
ning is verkregen van de Arbeids» geval door de overtreding rechtstreeks de ingrijpende veranderingen, die het de boosheid geen vat heeft. En boven»
in zijn belangen getroffen was.
inspectie.
vorige jaar zijn ingetreden, is, wat dit dien is iedere redactie gewend aan het
Deze verordening heeft ongetwijfeld Onbillijk, omdat aldus het voordeel van betreft, de toestand in wezen dezelfde bij tijd en wijle ontvangen van dergelijke
zegenrijke gevolgen gehad voor het de snellere en goedkope procedure rn gebleven.
ontboezemingen, die dan steevast de
arbeidsgeschillen, volkomen teniet werd
Nederlandse gemeenschapsleven en
Want niet alleen, dat „De Arbeiders» bestemming vinden, waar zij thuis
menigen arbeider behoed voor ontslag gedaan.
pers" eigendom van de vakbeweging horen: de prullenmand.
Niettemin zijn er toch werkgevers, die Aan het eind van dit 'betoog verzocht bleef, ook de behartiging van tal van Dat wij ditmaal afwijken van de gulden
arbeiders ontslagen hebben, geheel in het N.V.V. een nader uitvoeringsbesluit arbeidersbelangen geschiedt voor en na regel om aan naamloos geschrijf geen
strijd met de verordening. Wat is nu af te kondigen, waardoor een snelle en
in haar bladen op een wijze, die zich aandacht te schenken, spruit alleen hier»
het gevolg van een dergelijk verboden goedkope procedure kon worden ver» duidelijk onderscheidt van de niet*socia» uit voort, dat wij, dankende voor de
kregen.
ontslag?
listische, burgerlijke bladen. Men be« betuigingen van instemming^ ook de
Tegelijk met het adres diende het hoeft slechts een enkele blik op de aanwezigheid van een enkele wanklank
De gevolgen daarvan zijn drieërlei:
Ie. kan de werkgever wegens over» N.V.V. een ontwerp in voor het ge» annonce te werpen om hiervan over» niet mochten verhelen. Waarbij zich dan
treding van de verordening gestraft wenste nadere uitvoeringsbesluit. Met tuigd' te worden. De daarin weergege» nog voegt, dat wij, door het aansnijden
worden met hechtenis van ten hoogste voldoening mag worden vastgesteld, dat ven brokstukken uit artikelen, die de van dit onderwerp, zulk een weinig ver»
drie maanden of een geldboete van ten de sindsdien afgekondigde besluiten laatste tijd in ons socialistisch dagblad kwikkelijke uiting een ogenblik ten alge*
overeenkomen met hetgeen in het ont» verschenen, leggen een onmiskenbaar menen nutte kunnen bezien. De schrij»
hoogste ƒ3000.— ;
2e. is de werkgever verplicht den werp werd verlangd.
getuigenis af van de warme belangstel» ver, die zich „een drager van het Evan»
De conclusie over de juistheid en doel» ling, die de. redactie bij voortduring be» gelie van de haat" noemt, verklaart, dat
arbeider weder in dienst te nemen;
3e, kan de arbeider tegen den werk» matigheid van het optreden van het
toont voor onderscheidene maatschappe» hij ons blad slechts zal lezen met de
gever een vordering instellen ^voor de N.V.V. kan de lezer zelf trekken. Wij lijke noden. Haar strijd tegen de prijs» bedoeling „om er venijn uit te halen".
schade, welke hij tengevolge van dit willen alleen nog op de. betekenis wijzen, opdrijvers en oorlogswinstmakers, haar Dat is een geestesgesteldheid, die .meer
die de nieuwe maatregelen hebben op steun aan de oud=militairen, die in moei» voorkomt in de wereld. Lieden, die het»
verboden ontslag heeft geleden.
Voor den arbeider is natuurlijk het be» de ontwikkeling van het moderne lijkheden verkeren, haar voorlichting op geen anderen deden, slechts bezagen
langrijkste. dat het verboden -ontslag in» arbeidsrecht.
sociaal=economisch gebied, haar on» met het oogmerk, naar venijn te speu»
De maatregelen bepalen, dat nu ook afgebroken waakzaamheid ten aanzien ren, zijn er in alle tijden geweest. Ieder,
getrokken wordt en hij weer op zijn
oude plaats in het bedrijf terugkomt. '„de onrechtmatige daad" van den werk» van de vraagstukken, waarbij de volks» die aan de weg timmert, moet zich nu
Het is niet te boud gesproken, wanneer gever tegenover den arbeider met be» kracht in het geding is — ziedaar even eenmaal belangstelling van dit slag laten
wij zeggen, dat dit voor de georgani» trekking tot de ontslagverordening door zovele getuigenissen van haar wil, ook welgevallen. Wat zeldener voorkomt is,
seerde arbeiders, dank zij het optreden een eenvoudige procedure kan worden
in deze tijd, ons volk in socialistische dat iemand deze gezindheid zo open»
van de vakbonden en de bureau's voor berecht. En daarmee is een eerste stap zin te dienen.
hartig belijdt. Daarvoor zijn wij dezen
briefschrijver erkentelijk. Want wij leven
arbeidsrecht, in zeer veel gevallen is gezet in de richting van een algemene
in een tijd, die vol is van allerlei ge»
gelukt. Maar toch waren er nog werk» versnelling van het arbeidsrecht, hetgeen
heimzinnig 'en kwaad gerucht, dat rond*
gevers, die weigerden de arbeiders zeer gewenst is ter bespoediging van
weder in dienst te nemen en de ge» de afdoening van alle zaken, op de ver» Nu wij het toch over persaangelegen» gestrooid wordt met het oogmerk een
leden schade te vergoeden. In die ge» houding werkgever»werknemer betrek» heden hebben, willen wij ons ook nog verlammende uitwerking in ons volks»
valten bleef er voor den arbeider niets king hebbende. Een ontwikkeling in een enkel woord over ons eigen blad bestel teweeg te brengen.
anders over dan een vordering in te deze richting zal van grote invloed zijn veroorloven, dat als spreekbuis van het Al te veel lieden — wij spreken hier nu
stellen bij den rechter voor schadeloos» op de positie van den arbeider. Het N.V.V. uiteraard een geheel eigen taak nief meer over ,Arbeid", doch stellen
N.V.V. is dan ook voornemens de weg heeft te vervullen. Het verheugt ons, het verschijnsel in het wijde, maatschap»
stelling.
En dan begonnen meteen de moeilijk» daarheen consequent te bewandelen.
dat talrijke lezers naar de pen hebben pelijk verband — zijn geneigd om cri»
heden
gegrepen om ons hun voldoening over tiekloos te aanvaarden, wat hun zo nu
In de eerste plaats rees de vraag, of
„Arbeid" te betuigen. Uit deze brieven en dan in het oor wordt gefluisterd,
loon of schadevergoeding moest worden
en óók uit andere tekenen is ons ge» zelfs wanneer men reeds bij een weinig
de onwaarschijnlijkheid van
geëist. Het N.V.V. heeft in zijn uitgave
Mededeling van het N.V.V. | bleken, dat wij^ bezig zijn de weg naar nadenken
zulke vertelsels voor zichzelf zou kun»
No. I van de N.V.V.»Voorlichting van
het
huisgezin
snel
te
vinden.
Wij
her»
Derde verantwoording Stichting f
meet af aan het standpunt ingenomen,
halen, dat wij daarbij voor weimenende nen vaststellen. Daarom is het van
„Winterhulp Nederland" van 13 ^
dat schadevergoeding moest worden ge»
raadgevingen volledig toegankelijk zul» zoveel belang, dat men zich er reken»
t/m 16 Januari 1941
eist en de rechterlijke uitspraken heb»
len worden gevonden. Men schrorae dus schap van geeft, dat de uitvinders van
ben het in het gelijk gesteld.
Totaal 2e verantwoor»
niet ons zijn wensen en opmerkingen veel bont gerucht, dat tegenwoordig
met betrekking tot alles en nog wat de
De tweede vraag was of de vordering,
ding
ƒ 4.683.97 | kenbaar te maken.
die gebaseerd werd op een onrecht»
Ned. Bond van manl.
Overigens zou het te veel naar eigen ronde doet, belijders zijn van het Evan»
matige daad van den werkgever, voort»
en vr. arbeiders in de
roem rieken, indien wij voldeden aan gelie van de haat, die slechts speuren
vloeide uit de arbeidsovereenkomst,
Kledingindustrie e.a.v. „
50.— J het verzoek van verschillende inzenders, naar venijn.
m.a.w of hier van een eenvoudige
Idem bezoldigden
20.23 J die ons in proza en poëzie sympathie» Nu kunnen wij ons best indenken, dat
arbeidsprocedure sprake was of niet.
H. R., Haarlem
2.50 | betuigingen zonden met de bedoeling, heel wat mensen zich ontgoocheld voelen
Het N V V. meende van wel, maar noch
J. F. C., Hilversum .. „
1.— g dat deze in „Arbeid" zouden worden en zich aan een redeloze bitterheid
de geleerden noch de kantonrechters
Bond van Ambtenaren
opgenomen. Een enkel fragment moge overgeven. Dat is veelszins een smartelijk
waren het daar zonder meer mee eens.
in dienst bij de Ned.
echter van de ontvangen brieven een gebeuren, waaruit een elk op zijn wijze
In juridische vaktijdschriften werd over
Spoorwegen
„
25.— l
indruk geven. „Daar ons land bezet is" — zijn bevrijding zal moeten zoeken en
het in te nemen standpunt uitvoerig
Alg. Ned. Metaalbe*
zo schrijft een lezer uit Rotterdam — vinden. Wij zullen geen zout op deze
van gedachten gewisseld, maar opgelost
werkersbond en bezol»
„hebben wij rekening te houden met de wonden strooien. Maar dit moet toch
werd het vraagstuk niet. De ene kanton»
digden
222.41 | bezettende macht. Dat neemt echter wel, in het belang van ons volk, heel
rechter deelde het standpunt van het
Best.bond Apeldoorn t,
10.— jj niet weg, dat wij bewust Nederlander duidelijk worden gezegd: de bedorven
N.V.V. een andere was een tegenover»
moeten zijn en in die geest moeten tong, die slechts op het proeven van
gestelde mening toegedaan. Al dit ver»
Totaal ƒ 5.015.11 l medewerken aan een nieuwe maatschap» , venijn is ingesteld, heeft haar natuurlijk
warde gedoe zou den arbeider betrek»
pij. Een maatschappij, waar' voor een onderscheidingsvermogen verloren. En
kelijk onverschillig kunnen laten, wan»
ieder werk moet zijn bij een behoorlijk wie zich door zijn haat laat leiden, koos
levenspeil. Als „Arbeid" in deze geest zich een kwalijke gids.
zal werken, dan zal het doordringen in Niet de venijnzoekers, niet de blinde
de harten van de arbeiders en veel voor» haters zullen ons volk uit de moeilijke
omstandigheden, waarin het verkeert,
Rijksduitsers,
oordeel opzij gezet worden."
een betere toekomst tegemoet kunnen
Uit
Leeuwarden
bereikt
ons
een
hele
Teneinde een overzicht te kunnen samenstellen van het aantal 'Rijksduitsers,
samenspraak, waarin zeer waarderende voeren. Uit haat en venijn is nog nim»
dat lid is van een der bij het N.V.V. aangesloten vakorganisaties, worden
bedoelde Rijksduitsers verzocht, onmiddellijk aan het plaatselijk afdelingsdingen over „Arbeid" worden gezegd, mer iets goeds geboren. Wie zich deze
bestuur van hun vakorganisatie mededeling te doen van hun naam, voorterwijl de schrijver besluit met de ver» simpele waarheid voor ogen houdt, is
namen, beroep, geboortedag, geboorteplaats, nauwkeurig adres.
klaring^ dat hij zijn propaganda zal meteen gewapend tegen het kwade ge»
De afdelingsbesturen, die een zodanige opgave ontvangen, worden verzocht,
deze gegevens op 31 Januari a.s. door te zenden naar hun hoofdbesturen.
voortzetten, totdat „iedere werker van rucht, dat zo welig tiert en zal de in»
Nederlands Verbond van Vakverenigingen;
hoofd
en hand begrijpt, dat eensgezind» . blazers daarvan voortaan allicht met
Afdeling Secretariaat,
heid en een krant als ,,Arbeid" ons naar andere-.ogen aanzien dan menigeen tot
P. C. Hooftstraat 178—180, Amsterdam-Z.
een betere samenleving zullen leiden". dusver in argeloosheid placht te doen.
Voorpagina: Foto „Arbeid"
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nadat zij zijn verzameld, openbaar ge»
maakt en zij zijn dan verouderd. Het
enige middel tot verbetering is de aan»
leg van een kaartregister."
Wij hadden den Directeur=Generaal het
woord „werkloosheidsverzekering" horen
uitspreken. Men begrijpt nu reeds, wat
wij vervolgens vroegen. Ziehier het
antwoord:
„Inderdaad ressorteert de werkloosheids»
verzekering onder het Rijksarbeids»
bureau. Het Werkloosheidsbesluit is ge»
handhaafd. De uitvoering ervan berust
nog bij de verenigingen, die een werk»
lozenkas hebben. Het aantal kassen is
van honderdvijftig tot honderdvijf en
twintig gedaald, als gevolg der concen*
tratie in de vakbeweging. Zoals u weet,
hebben achtereenvolgende ministers de
zaak wettelijk willen regelen. Ook nu is
het vraagstuk niet vergeten. Nu de Ar»
beidsbemiddeling geheel Rijkszaak is
geworden, zijn nieuwe mogelijkheden
ontstaan, waardoor aan de Arbeids»
bemiddeling de uitvoering van de ver»
zekering kan worden toevertrouwd. Ook
in Duitsland en Engeland bestaat een
dergelijk stelsel. Daarbij geschiedt de
uitvoering dus niet door bedrijfsvereni»
gingen, bedrijfsraden of vakverenigingen,
maar door de Arbeidsbureau's. Zo komt

MR.MORREN

(Foto: „Arbeid")
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spraken

deze

week

mef

aar mijn wijze van zien is de toe»
komstige taak van de Arbeids*
bureau's zodanig, dat zij meer
dan vroeger voeling met elkaar zullen
moeten houden. Tussen de Arbeidss
beurzen bestond tot dusverre te weinig
contact. Foor vele personen, die als
agent van een instelling voor Arbeidss
bemiddeling fungeerden, was het agenta
schap een bijbaantje. In vele gevallen
bepaalden zij zich ertoe, de werklozen
in te schrijven. Nu is er eert Rijkss
orgaan tot stand gekomen; er komen
zeven en dertig Gewestelijke Arbeids>
bureau's en, in honderdveertig kleinere
plaatsen, bijkantoren. De ambtenaren,
die hieraan worden verbonden, zullen er
een dagtaak vinden. Naar het Gewestes
lijk Bureau of het Bijkantoor zullen de
werkloze arbeiders uit de omringende
gemeenten zich moeten begeven —
natuurlijk behoeft dit niet dagelijks Op
deze wijze kan de ambtenaar de plaata
selijke werkgelegenheid volledig teren
kennen Hij kan proberen, werkgelegen*
held op te sporen, door contact met
werkgevers te zoeken. Dan is er geen
sprake meer van ambtelijke passiviteit.
En als een Gewestelijk Arbeidsbureau
bijvoorbeeld bemerkt, dat vele arbeiders
in een bepaald bedrijf in zijn gewest
Werkloos zijn, zal het dit meedelen aan
het Rijksarbeidsbureau in Den Haag,
dat het bericht doorgeeft aan de bureau &
in andere gewesten, waar c/ie werklozen
misschien kunnen worden geplaatst."
Zo sprak tot ons de wnd. Directeur'
Generaat van het
Rijksarbeidsbureau,
*nr H. J Morren, wien wij hadden ven
zocht, ons wat te willen vertellen van
het werk, dat deze, enkele maanden
Beleden opgerichte, instelling in de toe>
komst zal verrichten.

N

..De centralisatie, die bij deze werk»
wijze wordt gevolgd" — ging de Direc»
teur=Generaal voort — „geschiedt vol»
gens het voorbeeld van de Arbeidsbe»
rniddeling in de landbouw, die de laatste
Jaren reeds in ons gehele land centraal
Plaats vindt en die — de landbouw
geeft dit zelf toe — een groot succes is
geworden. Enige ambtenaren reizen
te
gelmatig de gemeenten af om te zien,
>f er — jn ons land of in Duitsland —
landarbeiders kunnen worden geplaatst
*-H> dezelfde manier heeft " men, in
samenwerking met de internaten, waar
dienstboden worden opgeleid, de Ar»
>e
>dsbemiddeling voor huishoudelijke
'eroepen centraal aangepakt; enige
pames houden zich hiermee permanent
bezig."
r\
J-*6 heer 'Moïfên verklaarde voorts, er
PrUs op te stellen, nóg een opmerking
at
j algemene aard tegenover ons te
"«aken. Het was deze:
"Levendig besef ik, dat om aan de
"beidsbemiddeling een bevredigend

den

wnd.

Directeur-Generaat

resultaat te geven, het Rijksarbeids»
bureau contact met de werkgevers en de
werknemers moet hebben. Vroeger
diende de Centrale Commissie van Bij»
stand voor de Arbeidsbemiddeling voor
zodanig contact Op welke wijze de
noodzakelijke voeling onder de nieuwe
regeling het beste kan worden ver»

van

het

Rijksarbeidsbureau

ook het nauwe contact, dat tussen Ar»
beidsbemiddeling en Werkloosheidsver»
zekering moet bestaan, op de beste
manier tot stand."
Een volgende vraag, die wij stelden,
betrof de ontwikkeling van de wachti
geldregeling.

Een goed instituut veeivuldig
toegepast
„De ambtenaar moet, actief,
werkgelegenheid opsporen"

kregen, wordt nog onderzocht. Maar
wees er zeker van, dat het nodige con»
tact er zal komen!"
Wij vroegen mr. Morren, hoe het met
de administratie van de Arbeid sbu&au's
zal gaan.
„Wij maken ze in orde", antwoordde
hij ..Van alle arbeiders worden in deze
nieuwe administratie stamkaarten ge»
maakt die bruikbaar zijn voor hun
registratie. Dit is een voorziening met
het oog op de invoering van het ar»
beidsboekje, die te zijner tijd zal plaats
vinden De registratie is van het gróót»
ste belang, omdat de overheid de be»
schikking moet hebben over de cijfers
van de aanwezige werkkrachten. Stel u
voor, dat wij op het ogenblik niet eens
nauwkeurig weten, hoeveel landarbei»
ders, hoeveel metaalarbeiders, kortom:
hoeveel arbeiders in een bepaalde be»
drijfstak er in ons land zijn. Dit weet
niemand hier. Het is gewoon verschrik»
kelijkl

Een lastige vraag
Onlangs werd gevraagd, of een bepaald
aantal landarbeiders uit Nederland in
Duitsland zou kunnen worden geplaatst.
Toen moest worden nagegaan, hoeveel
landarbeiders er in ons land zijn, hoe»
velen hunner nodig zijn met het oog op
onze eigen voedselvoorziening en hoe»
velen wij hier kunnen missen. Het ant»
woord op deze vragen heeft moeilijk»
heden opgeleverd, daar hier geen be»
hoorlijke registratie van de arbeids»
krachten in de bedrijven aanwezig was.
Dit gebrek levert ook voor de bereke»
ning van de kosten der werkloosheids»
verzekering bezwaren op. De gegevens
der volkstelling kunnen ons niet helpen,
want die worden eerst enige jaren,

De heer Morren vertelde, dat de toe»
passing van deze regeling belangrijk is
uitgebreid. Een wachtgeldregeling voor
bedrijven, die door slapte of door alge»
hele stilstand worden .getroffen, bestaat
sedert IQ19 Het voordeel ervan is, dat
de werkgevers de beschikking houden
over hun personeel, dat zij weer aan het
werk kunnen zetten, zodra de bedrijfs»
toestand "beter wordt Zulk een regeling
gaat dan ook van de werkgevers uit.
Rijk en gemeente geven er subsidie
voor. Van 1919 tot 1922 hebben de
wachtgeldregelingen veel opgang ge»
maakt Daarna werd de belangstelling
ervoor minder groot, mede. doordat .het
Rijk het subsidie beperkte De laatste
jaren leidde het instituut een kwijnend
bestaan Maar. als gevolg van de oorlog,
wordt het nu heel veel toegepast. In
April werd krachtens de wachtgeldrege»
ling / l 13.450 uitgekeerd aan 702 geheel»
en aan 1650 gedeeltelijk*werklozen. De
uitbreiding, die het instituut heeft
ondergaan, nadat ons land in de oorlog
werd betrokken, wordt duidelijk, wan»
neer men weet, dat in September niet
minder dan ƒ974.000 werd uitgekeerd
aan 8500 geheel» en 9700 gedeeltelijk»
werkloze arbeiders, in dienst van in
totaal ongeveer 1300 ondernemingen.
Sedert l Januari 1940 worden de subsi»
dies in de kosten van wachtgeldrege»
lingen uit het Werkloosheidssubsidie»
fonds betaald, waardoor de bezwaren,
die sommige gemeenten hadden, om aan
de wachtgeldregelingen mee te werken,
zijn ondervangen.
In 1941 is de, subsidieregeling voor de
werkgevers veranderd, zo vernamen wij
thans van den Directeur=Generaal.
Naamloze vennootschappen en andere
rechtspersonen, die onder de Winst»
belasting vallen, krijgen vijftig percent
van de uitgaven aan wachtgelden ver»
goed. maar moeten twintig percent "an
die uitgaven terugbetalen uit een ge»
deelte van de overwinst binnen een
bepaald aantal jaren. Is er in die jaren
geen winst gemaakt, dan behoeft niets

te worden terugbetaald. Andere onder*
nemingen (dan naamloze vennootschap»
pen en andere rechtspersonen, die onder
de Winstbelasting vallen) krijgen veer»
tig percent subsidie, zonder tot terug»
betaling te zijn verplicht.

Tewerkstelling in het buitenland
Wij hebben het gesprek met den heer
Morren ook nog op de Arbeidsbemidde*
ling voor Duitsland gebracht.
„Er zijn nu ruim negentigduizend Neder»
landse arbeiders in Duitsland te werk
gesteld", zeide de Directeur=Generaal.
„Natuurlijk doet dit zijn invloed gelden
op het aantal werklozen in ons land.
Het aantal steuntrekkers, dat, zoals u
weet, de laatste jaren honderdduizenden
bedroeg, was in October en November
niet hoger dan vijftig» a zestigduizend.
Zeer velen onder hen waren natuurlijk
weinig of niet meer bruikbaar Wel
moet men bij de beoordeling van dit
cijfer in aanmerking nemen, dat de on»
zichtbare werkloosheid nog wat is toe»
genomen.
Opmerkelijk is ook, dat vele boeren,
die de laatste jaren de gewoonte had»
den aangenomen, hun arbeiders tegen
de winter te ontslaan, omdat dezen dan
steun kregen, uit welbegrepen eigen»
belang hen nu in dienst houden, daar zij
bang zijn, hen anders in het voorjaar
niet terug te krijgen. Ik hoop. dat die
landbouwers nu voorgoed zijn terug»
gekeerd tot het gebruik van vroeger
dagen, toen zij ook de arbeiders aan»
hielden en deze mensen, met een stukje
grond en een stukje vlees, zonder te
grote moeilijkheden de winter konden
doorkomen. Daarna echter kregen de
boeren de gedachte, dat zij hun arbei»
ders in de winterweken wel naar de
werklozenkassen en de steunregeling
konden sturen. Als de landbouwers nu
tonen, weer voor hun mensen te voelen,
zal dit aan de onderlinge waardering
van werkgever en arbeider ten goede
komen. Die waardering is tegenwoordig
nodiger dan ooit."
,,/s er buiten onze grenzen nog elders
dan in Duitsland werkgelegenheid voor
Nederlandse arbeiders, mijnheer Mor*
ren?"
„Ja, in Frankrijk. De animo onder de
arbeiders, om naar NoordsFrankrijk te
gaan — waar duizenden werkkrachten
voor de Duitse weermacht svorden ge»
vraagd — is heel groot. Het betreft
voornamelijk timmerlieden, metselaars
en grondwerkers. De plaatsing loopt via
Nederlandse aannemers, die met het
Rijksarbeidsbureau samenwerken om per»
soneel te krijgen."
Wij gevoelden, dat wij misschien reeds
te lang beslag op de tijd van den Direc»
teur*Generaaï hadden gelegd, en namen
van mr. Morren afscheid.

KOKEN EN DAMMEN
Wij verheugen ons er In te kunnen
mededelen, dat de rubriek „Wat de
pot schaft' van nu af aan wordt
verzorgd dcor een bijrnndere medewerkster, die zich reeds sinds jaar
en dag in de vraagstukken der
volksvoeding hoeft verdiept. In een
tijd van levensmiddelenschaarste.
waarin vele huisvrouwen bovendien
heei wat moeite hebben om de
touwtjes aan elkaar te knopen,
zullen de raadgevingen van deze
deskundige ongetwijfeld ten zeerste
bevorderlijk zijn aan een doelmatige besteding van de in elk
gezin voor de voeding beschikbare
middelen.
De verzorging der aangekondigde
damrubriek die men in dit nummer voor het eerst aantreft, is
door ons toevertrouwd aan den
heer A. W K Damme, eveneens
een in den lande welbekende figuur. Zijn eerste bijdrage opent
een leergang ir het dammen, bedoeld voor hen, die zich met dit
zo boeiende spel vertrouwd willen
maken. Weldra volgen ook problemen voor geoefende spelers. Tevens
zal dan een oplossers wedstrijd om
prijzen een aanvang nemen.
Uit deze beide voorzieningen plijkt
opnieuw hoezeer' ons streven er
op gericht is om aan de lezers van
„Arbeid" op elk gebied het beste
te brengen

(Vragen voor deze rubriek richte men
tot den medischen medewerker van het
Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Am-,
sterdam.)
B. de W. te A. Het antwoord op uw
vraag moet luiden: Inderdaad is dit
natuurlijk en goed; als hulpmiddel, om
ontvankelijk te worden voor het vol»
ledig gebeuren. Uw taak is hierbij ge*
duld te hebben en leiding te geven.
Uw angst is begrijpelijk, maar de door
u beschreven moeilijkheid komt veel
voor en kan op de aangegeven wijze
worden overwonnen.
J. A. J. van E. te A. Zonder onderzoek
van uw zeventienjarigen zoon is geen
oordeel mogelijk.
Mijri raad is: Wend u opnieuw tot den
specialist, die hem reeds enige jaren
heeft behandeld.
C. H. van E. te W. „Speiers zijn dijers."
Het volume-melk en pap, dat een klein»
tje iedere keer tot zich neemt, is in
verhouding tot de grootte van het kind
waarlijk niet gering. Geen wonder, dat
de maag gemakkelijk overloopt. In dat
ge'val komt de melk, vermengd met
maagsap (d.i. „verzuurd") terug.

et irf slechts een blind toeval, dat
mij in staat stelt u, waarde lezer,
mijn verdere lotgevallen te ver»
halen. Eigenlijk had ik er dit moment
reeds niet meer moeten wezen en ik ben
er nog confuus van. Eén ogenblik zelfs
prikte reeds de punt van het keuken»
mesje in mijn zetmeelachtige ribben»
kast, maar ik wist mij te verschuilen
onder de schillen van mijn broeders en
zo heb ik mijn bestaan kunnen rekken.
Helaas, ik moet bekennen, dat ik ge*
weigerd heb mijn roeping te volgen.
Want de roeping van een aardappel is
het gekookt en gegeten te worden, maar
ik, die wat gelezen heb (heb ik op de
zolder niet twee hele pagina's van een
oude „Haagse Post" gelezen) ik, die
weet wat er in de wereld omgaat, ik
werd aangetast door een onweerstaan»
bare nieuwsgierigheid en het zou mij
dus gespeten hebben, wanneer ik inder»
daad mijn laatste gang had gemaakt over
de tong van een hamsterende dame. Ik
heb dus het leven er af gebracht, maar
ook niets meer dan dat. En waarlijk, ik
vraag mij af, of dit alles wel,de moeite
waard is geweest, want zoals ik nu
terecht ben gekomen! Dat is iets ver»
schrikkelijks! Als aardappel van goede
familie durf ik het haast niet te ver»
tellen. Maar onder ons gezegd en ge»
zwegen, ik ben beland op een buiten»
gewoon smerig boerderijtje, waar ik als
veevoer ben verkocht, hoewel dat vee*
voer meer sloeg óp de m.i. waardeloze
schillen, dan op een volwaardige aard»
appel, zoals ik ben. Maar ja, ik heb het
zelf -gewild....

Om te voorkomen, dat op deze wijze
teveel verloren gaat, moet u vermijden,
dat te schielijk wordt gedronken (dus
bij flesvoeding slechts kleine gaatjes in
de speen), zult u het drinken nu en dan
moeten onderbreken en de kleine wat
rechtop houden om een boertje te laten
komen en vooral moet u de baby direct
na de voeding rustig wegleggen; dus
verschonen vóór en niet na de voeding.
In de door u vermelde bijvoeding voor
uw baby van 6 maanden mis ik een
theelepeltje levertraan. Pleegt u hier»
over eens overleg met het consultatie»
bureau.
Naar aanleiding van uw verzoek ia\ ik
binnenkort de babyvoeding in een af»
zonderlijk artikel behandelen.
J. B. te A. Het is wel waarschijnlijk,
dat het vele schaatsenrijden oorzaak is
van uw klachten. Of verdere sport*
beoefening nadelig kan zijn, is zonder
onderzoek niet te beoordelen.
A. R. H. E. te R. Inderdaad, het zeep»
rantsoen is klein; ik kan mij begrijpen,
dat het moeilijk is om zelf zeep van huis
mee naar kantoor te nemen. U zoudt
kunnen proberen uw handen met lauw
sodawater te borstelen, of ze anders

met „Henco" te reinigen. ledere huid Is voor uitvoerige behandeling in een
artikel.
hier echter niet tegen bestand.
L. K. te A. Het verschijnsel is normaal L. R.—H. te U. Het ventje van 5 jaar
en niet nadelig voor den mens.
zou ik zeker niet zonder deskundig
Overlegt u hierover eens met uw huis» advies gaan harden. Overlegt u hierover
dokter. Aan een populair»wetenschappe* met uw huisdokter.
lijk boek op dit gebied zou ik mij liever Wat uw tweede vraag betreft:
niet wagen.
Als de poes niet lijdende is aan diarrhee
G. J. d. D. te G. Behandeling per brief en een gaaf velletje heeft, kunt u haar
gerust in huis nemen. Tuberculose wordt
van uw aandoening is'njet mogelijk.
practisch nimmer door katten over»
W. H. v. d. H.—L. te A. Er. bestaat ' gebracht.
weinig uitzicht, dat de verstoorder van
uw nachtrust in staat zal zijn, zijn leven C. v. T. te E. Persoonlijk advies zonder
onderzoek kan onmogelijk gegeven wor»
te beteren.
In uw geval deed ik watjes in mijn oren. den. Kunt u uw huisdokter niet eens
G. v. D. te R. Het is de vraag, of de vragen om u naar een polikliniek te
beschreven verschijnselen wel verband verwijzen?
houden met de onregelmatigheid van de G. te A. In uw geval zou ik zorgvuldig
toezien, dat uw zoontje 's morgens' zijn
periode van uw dochter.
Kunt ge uw huisarts niet vragen om tanden poetst. Tevens gaf ik hem
haar eens naar een specialist te willen 's avonds vóór het naar bed gaan een
rauwe appel uit het vuistje te eten.
verwijzen?
G. v. d. P. te G. Leest u eens: „De N. C. O. te A. Gaarne wil ik eens aan
Zieke", een roman van A. H. van der „De open mond" als onderwerp voor
Feen, omstreeks 1933 verschenen bij een geneeskundige beschouwing denken.
N.V. A. W. Bruna en Zoon's Uitgevers
W. te A. Bij elk nieuw abces fcomt
Maatschappij te Utrecht. Dit boek zult 7.
in de omgeving ervan tot een ver*
u zeker nog wel van een leesbibliotheek het
kunnen lenerr. Hierin wordt het eigen» spreiding van ziektekiemen. Bij de be»
aardige karakter van een vrouw, die een • handeling behoort dan ook een voort»
lichte graad van hysterie vertoont, op durende ontsmetting van deze om*
geving, ook nog nadat het abces isuitstekende wijze weergegeven.
Ik spreek met opzet niet van een ziekte, genezen. Indien dit wordt verzuimd,
maar van een bepaald karakter. Deze volgt inderdaad het ene abces . het
mensen zijn enerzijds zeker te beklagen, andere op.
anderzijds kunnen zij het leven, vooral In het algemeen behoort een dergelijk
van hen, wier medelijden zij weten op te geval tot het arbeidsterrein van den
huisarts.
wekken, grondig bederven.
Dat gij om deze reden de vriendschap N. O. te Z. U hebt veel te dragen!
hebt verbroken is, wanneer inderdaad Uit uw brief blijkt, dat uw huisarts en
de ander dit karakter heeft, de enige de specialist u met poeders, drankjes en
goede oplossing.
operaties trouw terzijde hebben g_estian.
Het onderwerp leent zich m.i. minder Houd moed, heb vertrouwen en geduld!
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Laat ik eens rustig vertellen. Ik was nog
lang niet uitgekeken op mijn zolder,
toen op een goede morgen de dienst»
meid boven kwam en een maaltje aard»
appels haalde. Ik was er ook bij en had
reeds afscheid van deze wereld ge»
nomen, totdat ik dan, zoals ik u reeds
vertelde, op het laatste nippertje tussen
de schillen wist te ontsnappen. De meid
had haast en keek niet op een piepertje,
zoals ze zei, en zo kwam ik met de
schillen en een partijtje groentenafval in
een mandje terecht, dat de volgende
dag doorgegeven werd aan den schillen»
boer. Ik moet bekennen, dat ik nog
nooit eerder van zo'n „boer" gehoord
had. Hef is trouwens helemaal geen
boer, want hij rijdt rond met een wagen»
tje in de stad. Maar ja, zo nauw nemen
de stadsmensen hei niet. Ze spreken

ook van een melkboer en een groente*
boer en dat zijn doodgewone winkeliers!
En ze hebben het zelfs over een kolen»
„boer" en daarmee bedoelen ze den
man, die anthraciet brengt! Maar je
kunt het de mensen in de stad niet al
te kwalijk nemen; wat weten die er nu
van af, wat een boer werkelijk is?
Bij dien schillenboer beviel het mij
anders niets. Ik werd op een smerige
kar geslingerd tussen andijviebladen en
koolstronken in. Hij zocht er ook nog
korstjes brood uit, maar die waren er
niet veel tussen. En het schijnt, dat er
ook wel eens aardappelmeajes en stop»
naalden tussen raken, want ik hoorde
hem zoiets zeggen tegen het dienst»
meisje. Maar als ik het goed bekeken
heb, is dat geen goed veevoer.
Die schillenboer dan bracht me naar-de
boerderij, waar ik nu lig. En het is een»
voudig om te huilen. (En huilen is wat
akelig, als je zoveel ogen hebt als een
aardappel!). Ik dacht eigenlijk, dat we
op de mestvaalt terechtgekomen waren,
zo stonk het er, maar het was toch een
schuur. En in die schuur werd het hele
zootje nog eens uitgezocht en daarna in
manden geschept en aan de koeien ge*
voerd. Ik werd bleek onder mijn schil,
toen ik die grote, malende koppen van
koeien voor mij zag. O je, dacht ik, dan
was ik toch maar liever eer,st gekookt
geweest! Maar de knecht slingerde de
inhoud van de mand nogal ruw neer en
een aardappel is nu eenmaal rond, om»
dat hij rollen moet. Ik nam een vaartje
en rolde voor alle koeien langs tot aan
het einde van de stal en daar bleef ik
liggen in een donkere hoek. Nou, het
kan lang duren eer ze me daar vinden.
Voorlopig heb ik hier nog heel wat te
kijken. Hoewel ik van het land kom,
had ik nog nooit een stal van de bin»

nenkant gezien. En ik kan niet zeggen,
dat het me meeviel. Het was een vieze,
natte boel en ik kan me niet voorstellen,
dat daar schone melk vandaan kan
komen,. Maar het schijnt, dat ik het in
dat opzicht ook niet best heb.getroffen,
want gisteren is hier een controleur ge»
weest en die heeft me dien boer eens
even de mantel uitgeveegd; hij kreeg er
van langs, hoor! Schoon bezemen, na»

schrobben, de koeien wassen en borste»
len en handen wassen, voordat ze mei»
ken gingen: het was een heel lijstje en
de boer stond er maar bedremmeld bij
te kijken. En dat kwam allemaal, omdat
hij vuile melk had geleverd. Maar daar
zijn ze tegenwoordig scherp op en zo'n
vuile boer loopt dadelijk in de gaten. Ik
hoorde, dat ze al die melk onderzoeken,
dan nemen ze een klein beetje uit de
bus en filtreren dat door een watje heen.
(Al die geleerdigheid heb ik niet van
mezelf, maar van dien controleur.) En
als het watje zwart wordt van het vuil,
dat in de melk zat, gaat er een con»
troleur naar den boer, waar die melk
vandaan kwam en laat daar de boel eens
flink opknappen. Gelukkig hebben ze
niet zo hard geboend, of ik kon in mijn
hoekje blijven liggen en dat is nu de
enige reden, waardoor ik nog de kans
heb gekregen u te vertellen, wat mij in
de laatste dagen is overkomen. Ik hoop
er de volgende week nog te liggen.
BLAUWE VAN ZEELAND.

HOLLANDSE STEDEN
Delft

Het parelgrijze met de zachte tinnen,
Getekend tegen een teer leien lucht,
Langzame grachten en de enkle vlug
Geschetste lijnen van een kleine brug —
Zelfs bij dit in een glorieloze wolk
Regen en nevels weggedoezeld volk,
Dit uitgestreken laagland zonder vlucht,
Is er iets hemels in het hooggewelfd
Toren- en wolkenspel boven oud Delft,
En tinten om voor altijd te beminr«?n.
Uit: „Gebroken licht"
door: Anthonie Donker.

Onder deze omstandigheden is het de
taak der overheid om enerzijds verspil»
ling van levensmiddelen te voorkomen
en anderzijds zorg te dragen, dat de
volkskracht in stand wordt gehouden.
Aan deze tweevoudige gedachte is het
besluit ontsproten om over te gaan tot
de inrichting van een vijftigtal centrale
keukens in verschillende plaatsen des
lands. Rotterdam is met een proef»
keuken voorop gegaan, Amsterdam en
enkele andere gemeenten zijn inmiddels
gevolgd. Einde Februari of begin Maart
zal deze vorm van voedselvoorziening
a'"m in der» lande in vol bedrijf zijn.
Alleen in^Rmsterdam zullen dan veer»
tigduizend porties per dag kunnen wor»
den uitgereikt.
Het welslagen van dit initiatief zal voor»
namelijk door twee factoren worden
bepaald: de prijs, waartegen het voedsel
beschikbaar wordt gesteld en de ge»
neigdheid der bevolking om het eten
aan de keukens of distributieplaats-en af
te halen. De beste vorm zou eigenlijk
het inrichten van eetgelegenheden bij
de keukens zijn. Het voedsel wordt dan
warm en wel genuttigd, zodat geen op»
warmen behoeft plaats te vinden. In

Taak der centrale keukens

in distributietijd

De betekenis van het warme maal
aarom nuttigen wij bij voor»
keur dagelijks een warme
maaltijd? Met deze vraag
raken wij een ingewortelde levens»
gewoonte, maar als wij op een goede
dag zouden trachten om ons er reken»
schap van te geven waarom wij aldus
handelen, dan zouden wij dra ervaren,
dat het antwoord hierop niet eens zo
eenvoudig is. Wenden wij ons tot den
deskundige op voedingsgebied, dan zal
deze ons tot bescheid geven, dat warm'
eten voor den mens onmisbaar moet
worden geacht, omdat daardoor in een
beknopt bestek een rijke verscheiden»
heid van voedingsstoffen kan worden
genuttigd, hetgeen op andere wijze niet
zo gemakkelijk kan worden bereikt. Is
uw deskundige een modern man, dan zal
hij hieraan toevoegen, dat in iedere
warme maaltijd de aardappel als goed»
kope leverancier van vitamine C een
grote rol speelt. Waar. men nu, afgezien
van een enkele buitenlandse kinder»
kliniek, aardappelen niet rauw pleegt op
te dienen, is men reeds alleen ter \ville
van dit gerecht op koken aangewezen,
terwijl voorts ook de meeste groenten
een bereiding in de keuken van node
hebben Tenslotte stelt het koken ons in
staat om allerlei producten in ons menu
op te nemen, die anders niet in aanmer»
king zouden komen, hetgeen niet alleen
de aantrekkelijkheid der voeding ver»
hoogt, maar ook voor de tuinbouwers
een levensbelang vertegenwoordigt.
Laten wij deze laatste factor evenwel
buiten beschouwing, dan zien wij, dat
een goed bereide, warme maaltijd on»
misbaar moet worden geacht, omdat
deze afwisseling met de broodvoeding
ons op eenvoudige wijze in staat stelt
ons lichaam te voorzien van de voe»
dingsstoffen, die het van node heeft.
Onder goede bereiding verstaan wij hier
niet alleen, dat het eten lekker moet
smaken (hoewel dit voor de verteerbaar»
heid ook een ding van belang is), maar
vooral, dat de bereiding zodanig moet ge»
schieden, dat geen kostelijke voedings»
stoffen verloren gaan. Tegen deze gul»
den regel wordt nogal eens gezondigd.
Onze verzorgster van de rubriek „Wat
de pot schaft" zal hierover zeker zo nu
e
n dan eens een boekje open doen. In
deze beschouwing, waarmede wij zowel
"e mannelijke als de vrouwelijke lezers
Va
n „Arbeid" willen bereiken, zeggen wij
alleen, dat in de schil gekookte aard»
a
Ppelen heel lekker smaken en boven»
dien vitamines, voedingszouten en eiwit»
Moffen bevatten, die, bij een andere be»
reiding, in de gootsteen plegen te ver»
"wijnen. Groenten dienen met zo mm
^ogelijk water te worden opgezet en
kunnen veel korter worden gekookt dan
oe meeste huisvrouwen plegen te doen.

den daarbij constateren, dat het uit»
stekend smaakt. Ook de kwaliteit bes
antwoordt aan hoge eisen.
Natuurlijk hebben zulke instellingen
geen betekenis voor huisgezinnen, waar
moeder de vrouw met inzicht en over»
leg er in slaagt om van dag tot dag
maaltijden te bereiden, die, ofschoon
sober, toch aan redelijke eisen beants
woorden. Onder zulke omstandigheden
verdient de gezinsbereiding, vooral,
indien deze zodanig geschiedt, dat geen
voedingsstoffen verloren gaan, alleszins
de voorkeur.. Maar het is nu eenmaal
een feit, dat in een vrij groot aantal
gevallen van een zodanige voedselvoor*
ziening geen sprake kan zijn. Hier nu
kunnen de centrale keukens veel nut
stichten en het .ware een ernstig ver»
lies voor onze volksgezondheid, wan»
neer uit vooroordeel bij de hiervoor in
aanmerking komende bevolkingsgroepen,
dit oogmerk niet ten -volle zou kunnen
worden bereikt. Dat de nog vast te
stellen prijs van de porties, die 1.2 liter
zullen bedragen, hierbij een factor van
belang kan vormen, werd reeds door
ons opgemerkt.
Ten slotte bedenke men dit: er is voed»

sel, dat vult en geen kracht geeft.
Menigeen, die het nog wel meent te
kunnen redden, verliest deze factor uit
het oog. Wie eten uit de centrale,
keuken betrekt, heeft de waarborg goed
voedsel te ontvangen. Met onder*
voeding is het een raar ding. Haar ge*
volgen treden eerst geleidelijk aan de
dag. Voor en aleer werkelijke onder*
voeding kan worden geconstateerd, is
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Stamppotten, geheel of ten dele met
rauwe groente bereid, zijn voorts bijzon»
der smakelijk. Wie deze regelen opvolgt,
spaart voor het huisgezin geld en ge»
zondheid. Jammer, dat menigeen, uit
louter vooroordeel, nog afkerig staat
tegenover dergelijke dingen. Soms blijkt
de oorzaak dezer behoudzucht bij de
vrouw te liggen, soms ook is de man de
schuldige. Vandaar, dat wij in deze be»
schouwing over de centrale keukens, die
op het ogenblik alom in den lande van
overheidswege worden ingericht, toch
ook even de vinger hebben willen leggen
op het probleem der voedselbereiding,
omdat hiermede een volksbelang van de
eerste orde is gemoeid. Het geldt hier
een zaak, die man en vrouw beiden ter
harte dienen te nemen.
Het ideaal in een goed geordende
maatschappij is natuurlijk een deugde»
lijke voedselbereiding in de gezinskring.
Ook in de meest eenvoudige levens»
omstandigheden kan het middagmaal
dan tot een bindend verzamelpunt wor»
den, dat de gezinskern versterkt. Intus»
sen is de mensheid nog een heel eind
verwijderd van de verwezenlijking ener
socialistische samenleving, waarin aan
ieder gezin een redelijk bestaanspeil ge»
waarborgd zal zijn. Op het ogenblik
woedt bovendien in Europa een oorlog,
die de sociale ontwikkelingsgang remt
en ccn rantsoenering der voedselvoor»
ziening nodig maakt.

Duitsland is men dan ook reeds op uit»
gebreide schaal overgegaan tot het in»
richten van fabriekskeukens, waar de
arbeiders voor een geringe prijs een be»
hoorlijk maal verkrijgen, dat zij tijdens
de schafttijd in de cantine nuttigen.
Deze practijk is hier te lande nog weinig
in zwang en ook de inrichting van eet»
gelegenheden bij centrale keukens blijkt
voor het ogenblik niet wel doenlijk te
zijn. Trouwens, het is de vraag of de
Nederlandse arbeider daarvan op ruime
schaal gebruik zou willen maken. Wij
houden het dus bij keukens, waar het
eten wordt afgehaald om thuis te wor»
den genuttigd. Ook hier zullen sommi»
yen misschien een tegenzin hebben te
overwinnen. Herinneringen aan de „gaar»
keukens" van een voorbije periode spo»
ken misschien nog m menig brein rond.
Maar het is dan toch wel zaak, dat men
dit vooroordeel nu eens en voor altijd
over boord zet.
De centrale keuken van nu is geen „bes
dclings"»instituut, maar een noodzakc»
lijke, sociale voorziening, onmisbaar
door de .bijzondere tijdsomstandigheden
en van groot maatschappelijk nut. Wij
zijn in de gelegenheid geweest om het
voedsel hier en daar te proeven en kon»

reeds lang vermindering aan weerstand
en arbeidsvermogen ingetreden.
In tijden van voedselschaarste verdient
het dan ook aanbeveling om aan het»
geen in het huisgezin op tafel wordt
gebracht goede aandacht te besteden.
Op het nut van de centrale keukens als
hulpfactor lieten wij nu reeds voldoende
het licht vallen. Maar ook de gezins»
voeding verdient nauwlettende bewa»
king. Vooral indien de voor voeding
beschikbare* geldmiddelen krap toege»
meten zijn. Met kleine dingen kan men
daarbij soms verrassende verbeteringen
bereiken. Geraspte rauwe wortelen of
koolraap zijn niet duur en vormen voor
de kinderen op het brood een even
voedzame als gaarne genuttigde lekker»
nij. Zo kan de' gezinsvoeding, ook in
benepen omstandigheden, toch nog op
allerlei manieren worden verbeterd. En
het verrassende hierbij is, dat dit niet
zelden hand in hand kan gaan met be»
sparing van geld. Mogen wij de rubriek:
„Wat de pot schaft!", die van nu n!
aan door een speciale medewerkster
wordt verzorgd, daarom in uw bijzon*
dere belangstelling aanbevelen?
Man en vrouw beiden kunnen er hun
voordcel mede doen l

(Foto: „Arbeid")

Een
boek
voor U?
HERMAN

TEIRLINCK.

eze week laten wij, zonder verder commentaar,
het woord aan een schrijver zélf. En wel aan den
bekenden Vlaamsen auteur Herman Teirlinck. Wij
ontlenen twee fragmenten aan zijn dezer dagen bij de
Wereldbibliotheek verschenen roman „Maria Speermalie,
Levensgetijden op de Heerlijkheid t'Homveld". De lezer
moge dan vanzelf een indruk krijgen van dit boek, dat
o.i'. den schrijver van „Mijnheer Serjanszoon" van een
geheel andere zijde doet kennen. Wie laatstgenoemd
boek heeft gelezen, zal vaststellen, dat Teirlinck zijn
grillige fantasieën van weleer het zwijgen heeft opgelegd
en thans zinvol en stijlvol de werkelijkheid van het
Vlaamse landleven geeft.
* * •
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„De Karobels zijn eene zeer oude familie van welstel*
lende grondeigenaars. Al de gronden die van de Zwalm
tot aan de Schelde reiken, langs de taalgrens, en die
uitgaan van den ouden watermolen, waren vroeger in
het bezit der Karobels. Dat is nu drie geslachten her.
De Karobels en de Nobelroses waren van ouds de
belangrijkste mededingers van de Speermalies. De
grootvader van den huidigen Karobel, door deze mede*
dinging blijkbaar op hol gebracht, is op de meest
roekeloze wijze aan het speculeren gegaan. Nadat hij er
zijn ganse fortuin bij had ingeschoten, was hij ten slotte
verplicht ook zijn land te verkoopen. Speermalie kon
het grootste gedeelte bemachtigen. ; ..
De Karobels waren radikaal ten onder. Een tijdje later
aanvaardden zij uit de handen van Speermalie, en voor
diens rekening, de intendantie op hun vroeger eigen
goed. Op die wijze konden ze het nog al ruime huis
aan den watermolen weer betrekken en boerden, schijn»
baar als vooreerst, op het hof, de akkers en de meer»
schen van hun oude erf. Maar van vader tot zoon is
de haat en de afgunst ten opzichte van de nieuwe
meesters overgegaan. De huidige Karobel, meer nog
dan zijn vader en grootvader, koestert plannen van
weerwraak, die zijne vrouw Sarlot met duivelachtigen
ijver bezielt.
Sarlot Liekendal, uit Strijpen, is een droog wijf, met

Markies tegen
wil en dank
Wat te denken van den m»in, die een
paar uur na de kennismaking met zijn
bruid afscheid nam, om nog op tijd te
kunnen zijn voor zijn eigen begrafenis?
Het klinkt als een fantastisch vertelsel
van Edgar Allan Poe, maar het is in
werkelijkheid het nuchtere verhaal van
den Fransen Baron de Bezenval.. De
baron heeft het voorval anderhalve
eeuw geleden te boek gesteld en erbij
verzekerd, dat het de pure waarheid is.
In elk geval heeft de gebeurtenis de
eigenschappen van een goede anecdote:
ze belicht personen en toestanden als
.met de Jupiterlampen van onze moder»
ne filmstudio's.
Denk u in de tijd van den zestienden
Lodewijk. Een diligence rammelt langs
de stoffige wegen van Straatsburg naar
Parijs. Ze is volgepakt met reizigers, die
weten, dagen achtereen op eikaars ge»
zelschap aangewezen te zijn. Op deze
onaangename en vermoeiende tocht ma»
ken twee jongelieden met elkaar kennis.
De één heet De Saint*André. Tientallen
jaren later zal hij als luitenant*generaal
sterven, — nu is hij nog een jong, maar
ernstig officier Baron de Bezenval be»
schrijft hem: flink gebouwd, met een

een geelachtig haar
van droog vlas, en
een fijn*blauwig lip*
penpaar, aldoor zon*
der
speeksel. - Zij
spreekt met een zin»
gende fluitjesstem en
een beleefde glim*
lach hangt bestendig
om hare oogen. Karos
bel is met haar om
de centen getrouwd,
gelooft men. Zij heeft
inderdaad een pakje
van huis meegekre*
gen, en het komt den
ponk
vermeerderen
die nu sinds een hal*
ve eeuw stuiver bij
stuiver, met obscure
doeleinden, wordt bij*
eengegaard. Sarlot is er blij om dat zij op die manier
kan bijdragen tot den grooten opzet, die de luisterrijke
Speermalies eens vernederen moet. Het geld eet het
geld op, zegt zij. En niets is hongeriger dan het geld.
Wanneer het haai voorkomt, dat de boer van den
watermolen in zijn wraaklust verslapt (en dat gebeurt
wel eens, want wie houdt zoo'n helsch tempo vol?) dan
drijft zij aan met een vloed van korte woord ekens, tal*
loos en droog, en zij vult met gal zijn laf hart, dat
misschien om een beetje goedheid bedelt. Gij zoudt
Onzen Lieven Heer doen vloeken, snauwt zij den
zwijgzamen Karobel toe En weer komen de dagen aan,
gevuld met werk en schamel eten, en ergens aan 't eind
nieuwe zilverstukken in duistere beurzen.
Sarlot is zoodoende het onooglijkste schepsel dat men
zich denken kan, het onrustige spook, dat in het lijf
van Karobel woont. Maar wie is ooit zo slecht als men •
het verwachten zou? Sarlot is moeder van zes meisjes
en een zoon. Zij heeft ze allen met een goed hart
gedragen en met sterken moed op de wereld gezet. Zij
heeft ze opgeleid in de vrees van God en in de tucht
van haren onbluschbaren droom. Toen haar eersteling,
een zoon, telkens door meisjes werd opgevolgd, heeft
zij daarin wel een vermindering gezien van de mede»
werking, waarop zij, van wege hare kinderen, toch alles»
zins recht had (is het niet?), maar nooit heeft zij
gemopperd of geklaagd. En Karobel mag het getuigen,
nooit heeft zij geweigerd moeder te zijn, integendeel.
Intussen lopen de zaken bij de Speermalies scheef. En
Sarlot ziet haar kans. Welke? Wat zij bedoelt zal zij
wel eens op een avond aan dien luizak van Karobel
vertellen. En eens op een avond vertelt zij het hem.
Hij luistert met dichtyesloten lippen, ftet scherpe kin*
nenbakken vooruit. Zijn. oogen worden heel klein. Hij
kijkt binnenwaarts, in de holte van zijn wezen, waar
het geheim der Karobels verborgen ligt. Eindelijk
knikt hij langzaam. Ssjt! niet zoo luid spreken. Laag
spreken, donker spreken, met weinige, maar zware
woorden. Het plan is goed. Zijn aangezicht, doodsbleek
geworden, rijst mat in den dag. Even beeft het vleugeltje
van zijn neus, links, waar de rimpel dieper is en trekt.
Doe nu maar de deur dicht. Doe alles dicht. Over die
diepte, waar het geheim der Karobels woont. Hij staat
recht. Hij durft Sarlot niet aankijken. Hij is bang voor
haar blik die zwijgend de langverbeide misdaad aan»

fraai en mannelijk figuur, maar zonder
spoor *van een glimlach op zijn gezicht,
het voorbeeld van strenge plichtsbe»
trachting De andere jongeman noemen
wij Markies van Vergennes.
Het is vooral de jonge markies, die in
de diligence honderd*uit praat. Hij ver»
telt aan De Saint=André, dat hij in Pa»
rijs zijn bruid gaat bezoeken, — de bruid,
die hij nog niet eerder heeft gezien of
gesproken Maar zijn familie is ver»
armd. En in Parijs woont een rijkgewor*
den koopman, wiens enige dochter mar=
kiezin wil zijn. Wat zal men er aan
doen? De familie van Vergennes ziet
geen andere weg uit het bankroet, de
familie van den koopman geen andere
weg naar de adel.
Van dag tot dag hoort De Saint»André
méér bijzonderheden. En als de dili*
gence Parijs binnenrijdt door de Porte
des Lilas, kent de jonge officier de tami*
lie Vergennes als zijn eigene. De beide
jongelieden stappen af in een hotel Ba*
ron de Bezenval is heel nauwkeurig in
zijn bijzonderheden: het is een hotel in
de Rue de Richelieu.
Hier neemt ons verhaal een lugubere
wending. De jonge markies krijgt plotse»
ling een „colique de miserere", een aller»
pijnlijkste darmkramp. Een paar uur na
zijn aankomst in Parijs is hij gestorven.
De Saint*André zoekt in zijn papieren.
Hij vindt ook het adres van Vergennes'
"schoonfamilie»in*hope en hij besluit, er»
heen te gaan, om de droeve tijding te
brengen. Maar vóór hij gelegenheid heeft
zich bekend te maken, hebben de op een
feestelijke ontvangst voorbereide diena»
ren hem al als „Markies de Vergennes"

vuurt. Hij gaat. Hij zal misschien iets zeggen, straks,
wanneer de nacht gevallen is "
„Sarlot's toeleg is gelukt. De Karobels hebben weer
bezit genomen van den watermolen als wettige eige»
naars. Op een dag, jaren later, klopt een bezoekster,
Maria geheeten, aan de deur:
„En wat kan er zoo te uwen dienste zijn?" vraagt
Sarlot.
Sarlot heeft wel een fleemende stem, maar Maria weet
dat zij niet anders kan, en dat zij daarom niet minder
openhartig is. Men moet de schakeering kunnen onder*
scheiden. Dit geldt eveneens voor het wezelgelaat van
Karobel. De twee oogen staan wel veel te dicht bij
elkaar, wat lang niet mee valt. De neus, gelijk een
zeis, zwaait weg op zij. En een van zijn ooren hangt
te wijd naar achter. Eigenlijk heeft hij een weinig
innemend en totaal scheef aangezicht. Maar iedereen
heeft een scheef aangezicht, als men het grondig wil
onderzoeken. Karobel zet zich.
„Nu moet ge eens goed nadenken over wat ik u kom
voorstellen."
Zo begint Maria. En zij valt zonder meer met de deur
in huis. Hoeveel moet Karobel's Goed kosten? Het
Goed met den Molen en de bosschen en den heelen
hannekensnest. Hoeveel? Maria weet dat het eigendom
duur zal zijn. Het kan haar niet schelen. Dat Sarlot den
prijs zegt. Dat Sarlot met Karobel effenaf den prijs
zeggen. Komaan
Iedereen zwijgt. Maria staat op van haar zetel. Zij slaat
met haar zweepje op de kap van haar laarzen.
„Ik zal morgen terugkomen", zegt zij.
Dan rijst Sarlot langzaam overeind. Hare lompe vuisten
liggen op de tafel. Niet dreigend. Alleen zwaar. Hoe
zij nu spreekt heeft zij wellicht nooit van haar leven
gesproken. Een diepe aandoening heeft hare woorden
ontdaan van hunne dagelijksche sleur. Het is alsof
haar stem op onbekende snaren trilt. Zij wordt plots
zoo oprecht en bondig dat Maria, met eerbied geslagen,
niet meer verroeren kan. God die ons hoort en haar
bij haren laatsten snik gelieve bij te staan, God alleen
weet wat de Karobels hebben geleden. Hoe zij de ruïne
in ootmoed hebben gedragen, toen de laatste .klomp
eigen aarde door hunne vingeren viel. En hoe zij eerst
de strenge tucht van den Meester en later zijn willekeur
hebben aanvaard. En hoe zij elk uur en eiken dag de
kruimels hebben geraapt en gegaard, en hun kinderen
het brood i*it den mond gespaard. De juffrouw kan
niet weten wat het betekent gedurende vijf en twintig
jaar een haat te kweeken, die hen sterken moest bij de
herwinning van hun erfgoed. En zij hebben daarbij
honger geleden. En vijf kinderen hebben zij door onder»
voeding tot een geïnakkelijken buit voor de pest ge»
maakt. Maar hoe gehavend zij ook uit den strijd zijn
gekomen, de Karobels, juffrouw, hebben de zege
behaald.. .
„Bezie mijne hariden."
En Maria beziet de twee enorme handen, enormer dan
ooit, die boven het tafelberd opengaan, en die de sleet
verraden van een verschrikkelijk labeur. Sarlot zegt:
„Nu houden wij ons hebben."
En zij barst in snikken los, terwijl hare handen moedig
blijven uitgestrekt. Karobel neemt haar zachtjes bij den
schouder. Hij drukt tegen zich aan het lichaam van zijn
versleten wijf. Iets heiligs ontwasemt aan zijne onhan*
dige omhelzing. Maar zijne oogen blijven droog
"

aangediend. Hij wil protesteren, — de
broeder van de bruid legt hem het zwij=
gen op en drukt hem aan het hart. De
ouders van de bruid bewonderen den
ktanigen schoonzoon. En als De Saint»
André in de huiskamer tegenover de
bruid zelf staat, durft hij de vergissing
in het geheel niet meer te onthullen. Hij
wacht nog slechts op een kans. om weg
te komen
Dat wordt hem echter niet gemakkelijk
gemaakt. Men schaart zich aan tafel en
praat over de familie De Vergennes. Het
gaat vlot genoeg, want De Samt=André
weet er alles van. Maar tenslotte wordt
het hem te benauwd. Hij staat op en
zegt, dat hij vóór dringende zaken een
kwartier weg moet.
De schoonvader weerhoudt hem. Wil hij
soms geld opnemen bij zijn bank? Dat
is volstrekt niet nodig. Of wil hij zijn
bagage afhalen in het hotel? Daar zijn
immers dienaren voor! A! woordentwis»
tend is de ernstige officier dicht bij de
deur beland. In de vestibule staat hij
eindelijk alleen tegenover zijn „zwager"
- Nu wij alleen zijn, zegt de vermeende
markies van Vergennes, moet ik een be»
kentenis doen. Vanochtend, terstond na
mijn aankomst in Parijs, heb ik een ko»
liek gekregen, waaraan ik ben overleden.
Ik moet om zes uur begraven worden en
ben wel verplicht, daarvoor dit bezoek
af te breken.
Meteen is hij de straat op en verdwenen
De verblufte schoonfamilie weet zich
geen raad met het geval. Ze vermoedt
een grap en wacht tot zes uur. dan tot
zeven op den markies. Als hij niet terug'
komt, gaat de ongeduldige schoonvader

naar het hotel in de Rue de Richelieu.
- Is hier de markies van Vergennes af*
gestapt?
— Jawel, vanochtend om negen uur
heeft men hem begraven. Een droevige
geschiedenis. Daarginds staan zijn kof*
fers en hier zijn de papieren....
De nagelaten geschriften van den baron
De Bezenval vermelden wel de verba»
zing van de rijke koopmans*familie. maar
niet het einde van de tragikomische ge»
schiedenis. Daarvoor is ze dan ook his»
torisch. Misschien is het verhaal zelfs
beter zónder einde!

De man over de vrouw
Nietzsche: Over de vrouw moet men alleen
met mannen spreken.
Ludwig Bonze: De zachtste, edelmoedigste vrouw bezit van de hel op zijn minst
een kooltje vuur; en geen. is zo slecht, of
zij draagt een klein hoekje van het paradijs in haar hart mede.
Napoleon: De grootste overwinning, die
men in de liefde kan behalen, is de vlucht.
Schiller: De rechtspraak der mannen berust op gronden, der vrouwen oordeel is
haar liefde. Wanneer zij niet lief heeft,
heeft de vrouw al gevonnist.
Goethe: De man heeft behoefte aan een
man; hij zou zich een tweede scheppen
als er geen was — een vrouw zou een
eeuwigheid kunnen leven, zonder naar
een andere vrouw te verlangen.
Euripides: Een vrouw ziet van haar man
alleen het goede — als zij verstandig is.
(Uit: Adam's Vijfde Bib,
Uilenreeks no. 27)

maar zonder twijfel zal de Arbeid een
eervoller plaats in de samenleving verwerven dan ooit te voren» Het is Uw
plicht er voor te zorgen, dat een werkzaam
leven eens op waardige wijze zal worden
afgesloten» — Sluit daarvoor een passende verzekering bij „De Centrale" te
's-Gravenhage* Vraag om een bezoek van
onzen vertrouwden agent, die U zonder
verplichting inlichtingen komt geven over
onze afdeeling Volksverzekering»
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houtsnijwerk
hem op!

van Menkema»borg voor

De ontmoeting

Pas kort geleden
is de timmerman begonnen
te tekenen.
Drie, vier maal
tekende hij sijn
vrouw, toen
maakte hij dit
portret in hout:
zijn laatste
werk. Een paar
avonden werken
in de huiselijke
kring en het
T)eeld was gereed
(Foto: „Arbeid")
De besteding van de vrije tijd moge voor ome maatschappij nog een groot probleem
zijn: tienduizenden werkers met hoofd en handen hebben het voor sich persoonlijk
al opgelost! Zij hebben hun liefhebberijen!
Bij die liefhebberijen zijn er heel „onschuldige", die men louter kan opvatten als
tijdverdrijf, maar die men toch niet gering mag schatten. Want zij zorcien er voor,
dat de mens, ook bij ingespannen arbeid, zijn evenwicht en zijn veerkracht, dat wil
dus zeggen: zijn gezondheid, bewaart.
Maar er zijn ook liefhebberijen, die méér betekenen. Dat zijn de liefhebberijen, waar
men „geheel in opgaat". Waaraan men sich „met hart en ziel" wijdt. Soms sim
verrassende producten er het resultaat van.
it dachten wij ook, toen wij ten
huize van een, eenvoudig timmer*
man ergens in het Gooi een col»
lectie in hout gesneden beelden bezich»
tigden. Hoe was het mogelijk, dat deze
bescheiden werker, die nooit de minste
opleiding heeft genoten in de liefheb»
berij, die hij zich verkozen had, met
zulke werkstukjes voor den dag kon
komen!

D

wisten te maken. Zulke kunstig gesneden
guirlandes, zulk een rijkbewerkte hoorn
des overvloeds!
En als hij later in het jachtige tempo,
dat het systeem van het tariefloon met
zich brengt, parketvloeren schuurde, dan
doemde uit de wolken stof boven het
parket soms nog het visioen van het

Hef levensverhaal
Toen hoorden wij het verhaal van het
leven van dezen nog jongen man en wij
gingen iets begrijpen van hartstochtelijke
en hardnekkige liefde voor het snijden
in hout.
Als jongen was Andries L. zich zijn
talent niet bewust. En een ander heeft
het ook niet bij hem ontdekt. Het onder»
richt, dat hij, evenals duizenden anderen,
slechts tot zijn veertiende jaar genoot,
is er niet op berekend sluimerende
artistieke vermogens te ontdekken, nog
veel • minder om ze tot een begin van
ontwikkeling te brengen. Het teken»
onderwijs met name is zeer slecht op de
volksschool. Muziekonderwijs ... bestaat
practisch niet! Welk een kostbare men*
selijke vermogens komen daardoor nim*
mer tot bloei, welk een bron van geluk
en schoonheid blijft in de ziel van het
volkskind onaangeboord!
Andries moest al tijdens zijn schooljaren
mee aanpakken. Zijn moeder was con*
cierge van een school en wat was na»
tuurlijker dan dat hij 's winters vóór,
tussen en na schooltijd meehielp de
kachels te vullen? Om acht uur, om één
uur en om vijf uur deed hij al mee de
ronde door het schoolgebouw en sleepte
hij kolenkitten inplaats van te spelen of
te rusten.
Daarna kwam de ambachtsschaol en
toen kwam Andries bij een baas. Op zijn
eenentwintigste had hij het tot legger
van parketvloeren gebracht en voor dat
werk reisde hij het hele land af. Zo
kwam hij ook eens in Menkema»borg,
een mooi, oud slot in het noorden des
lands. Het prachtige, ouderwetse hout»
snijwerk, dat hij daar in de woonver»
trekken zag, maakte een diepe indruk
op hem. Er waren dus vroeger timmer»
lieden geweest, die zulk schitterend werk

Eens ontmoette hij een beeldhouwer.
Het modelleren van een beeld in gips
boeide hem buitenmate. En 's avonds,
toen hij thuiskwam, probeerde hij ook
een beeldje te maken. Maar omdat hij
geen gips had, trachtte hij het te snijden
uit een stukje hout. Een voorbeeld had
hij niet. Om het relief te krijgeti, nam
hij een gulden en voelde met zijn vinger
na, hoe het relief van de beeldenaar
op dat munstuk ongeveer was. Zo goed
en zo kwaad als het ging volgde hij
dat na.
Maar bij het schuren van parketvloeren
vervluchtigde de droom van het snijden
van beelden weer. Jachtiger en jachtiger
werd het werk. Arbeid, die vroeger drie
of vier man samen deden, moest nu één
man doen. „De tariefionen joegen ons
op, wij hebben het ons zelf aangedaan",
zegt hij nu. „Nat van het zweet lagen
wij uren lang die parketvloeren te schu»
ren. Als wij werkten in de plaats, waar
wij woonden, dan gingen wij ons daarna
thuis fris wassen en we trokken een
schoon hemd aan. Maar werkten wij in
een andere plaats, dan bleef het er vaak
bij. We bleven in dezelfde kleren rond*
lopen, riskeerden een lelijke kou en
stelden de verschoning uit tot de Zater*
dag, dat wij thuis waren. En dat was
ongezond."
Dat was zo ongezond, dat Andries, van
aanleg een oergezonde jongeman, ernstig
ziek werd. Precies vijf jaar geleden
moest hij worden opgenomen in een
sanatorium. Zijn longen waren aan»
gedaan.
Anderhalf, bijna twee jaren lag hij vrij»
wel roerloos op zijn bed. Toen werd hij
wat beter en hij herinnerde zich zijn
ontmoeting met den beeldhouwer en de
hoorn des overvloeds van Menkema*
borg. Hij kocht wat klei, kneedde op zijn
bed wat en sneed met zijn zakmes, naar
het voorbeeld van een foto, zijn eerste
beeldje. Een kleirr meisjesfiguurtje,
slechts enkele centimeters hoog. Hij
heeft het kleine ding nog altijd zuinig
bewaard.

vaardigt. Het is haast onbegrijpelijk, hoe
hij het klaarspeelt. Zonder enige oplei*
ding, zonder ooit les in het vak van zijn
liefhebberij te hebben gehad, Want juist,
toen hij zijn eerste tekenles had ge*
nomen, brak de oorlog uit eri toen was
die gulden per week toch weer te veel
voor Bruintje!

Méér dan

liefhebberij?

Of deze vaardigheid ooit tot méér dan
een liefhebberij kan worden? Men weet
het niet. Tenslotte is ook deze arbeider,
evenals' zovele anderen, niet bij het
begin kunnen beginnen. Hij is eigenlijk,
noodgedwongen, precies bij het ver*
keerde eind begonnen. Hij is niet begon»
nen, bij wat hij zélf, oorspronkelijk en
persoonlijk karakteristiek, kon maken en
bij wat hij door goede lessen in zijn
prille jeugd wellicht tot ontwikkeling
had kunnen brengen, maar hij is aan»
gevangen met het namaken van die
dingen, die men in onze tegenwoordige
maatschappij mooi vindt, maar die vaak
copieën zijn van copieën van copieën.
Nabootsingen van nabootsingen van na»
bootsingen. Imitaties uit bazars soms.
Dat lijkt wel erg knap en erg mooi,
maar het is leeg en onbezield. Het is
niet „echt". Het is vaak té mooi.
Maar zelfs al zou het snijden van deze
verrassende beelden (waar de timmer*
man pas drie jaren mee bezig is) nooit

Hij maakte alles

Vlak voor het 'huis werd een acacia gerooid: de'vrouw van den beeldsnijdende
zag er een prachtig stuk materiaal in.
En ziehier het beeld, dat haar man uit
de tronk wist los te hakken! „Gerrit-kijkin-de-verte" noemen de kinderen dit
werkstuk van hun vader. Een ruige
arbeider.
(Foto: „Arbeia")

Hij was verbaasd, dat het zo goed ge*
lukte. Nu zocht hij naar andere voor*
beelden. Foto's, tekeningen, beeldjes.
En het een na het ander sneed hij na in
hout. Een dansend paartje, een vissers*
man en een vissersvrouwtje, dicht tegen
elkaar aangeleund. Andere beeldjes, die
velen wel eens als sieraad op een schoor*
steenmantel zullen hebben gezien. Indi*
sche danseresjes, speelse, ranke figuur*
tjes, die in vaak goedkope afgietsels
overal verbreid zijn.
Mahoniehout,
ebbenhout,
essenhout,
eikenhout, acacia, alle hout, dat hem
maar in de vingers kwam, gebruikte hij
om er beeldjes uit te snijden. Van elk
brokje afval, dat hij maar te pakken
kreeg, maakte hij nog wat. Zo staat er
thans in de timmermanswoning op de
bovenste plank van de boekenkast (die
hij natuurlijk ook zelf maakte!) een rij
van wel dertig of veertig beeldjes. Want
de zieke kon terugkeren naar zijn gezin.
Al snijdende werd hij beter en beter.
Hij kwam in de nazorg. Werkt nu over»
dag een aantal uren in de arbeidsafde»
ling van het sanatorium en snijdt in zijn
vrije uren nog beeldjes. Zijn liefhebberij
zal hij nu zo licht niet meer loslaten!
Hij is ook weer begonnen te boetseren
en snijdt nu soms een beeldje, naar wat
hij eerst kneedde in klei. Ook is hij be»
gonnen te tekenen. Want het is toch
beter naar een eigen tekening of naar
eigen fantasie te werken, dan foto's of
beeldjes van anderen na te maken.
Zeker is de timmerman*beeldsnijder zich
bewust, dat het geen „kunst" is, die hij
maakt. Maar het is kunstig, wat hij ver»

Het derde beeldje, dat de timmerman
sneed, toen hij drie jaar geleden begon
met zijn. liefhebberij. Foto's en enkele
beeldjes waren zijn enige voorbeeld.
(Foto: „Arbeid")
iets méér worden dan liefhebberij, is dat
dan voor hem en voor zijn gezin, dat
hartelijk met vaders werk meeleeft, niet
genoeg?
Is het niet heerlijk, dat iemand zijn vrije
tijd kan geven, met zóveel liefde en
zóveel toewijding, aan zulk werk? En
tenslotte: wie weet? Onze timmerman is
pas kortgeleden begonnen te tekenen.
Wat zal zijn oogst van eigen waar»
nemingen, van eigen pogingen tot het
vinden van vormen zijn, als wij weer
drie jaar verder zijn? Gelukkig hij, die
zich belangeloos aan een liefhebberij kan
wijden. Afgezien van alle kunstzinnig»
heid, schenkt het bezig zijn met zulk een
onverwachte en verrassende vaardigheid
een diepe voldoening.

VOOR DE ARBEIDERSKLASSE

{Foto's: „Arbeid"}

W

anneer men, tot nóg voor
weinige jaren, buiten de kring
van vakdeskundigen sprak over
lichamelijke opvoeding, werd die uit«
drukking aanvaard in een toestand van
ogenschijnlijk begrijpen.
Hoe weinig echter de uitdrukking inder»
daad begrepen werd en ook nu nog
wordt, blijkt hieruit, dat men er in vele
gevallen op reageerde met de mede»
deling: „mijn kinderen zijn ook gek op
sport", of „je krijgt er geweldige spieren
Van".
Al dergelijke uitingen bewijzen, dat het
volledig begrijpen van hetgeen besloten
ligt in de term „lichamelijke opvoeding"
in die gevallen tekortschiet. Groeiende
belangstelling voor verschijnselen, die
tot het gebied der lichamelijke opvoeding
behoren, en de voorlichting van per§ en
Van radio hebben de laatste jaren veel
tot begripsverheldering bijgedragen, zo»
dat heden het besef begint te rijpen,
dat lichamelijke opvoeding verder strekt
dan het ( vormen van spiermensen. De
gebezigde naam, die aanvankelijk gebon»
den was aan het gebied der medici, der
Paedagogen en der vakspecialisten,
w
ordt nu ook met een zekere voorliefde
'n vele andere kringen gebezigd. Wij
kunnen hier spreken van een internatio»
Haal verschijnsel, want met dezelfde
Voorliefde, als wij ons hebben gewend
Om te spreken over „lichamelijke op»
Voeding", gebruikt men in Amerika en
Engeland de naam „physical culture", in
Frankrijk de term „education physique",
8
Preekt men in Duitsland over „körper»
hche Erziehung" en in de Sowjet=Unie
°ver „physkultur".
Wat houdt het begrip lichamelijke op»
Voeding in? Zo ruim mogelijk geformu»
leerd dit: het scheppen van verhou»
dingen, waaronder geestelijk»lichamelijke
waarden, die bij den mens in aanleg
a
anwezig zijn, tot ontpooiing komen en
?? stand worden gehouden.
^et spreken over ontplooiing wijst op
Maatregelen, die het opgroeiend geslacht
'etreffen. Die onze jongens en meisjes
betreffen in hun verschillende levens»
Pnasen.
'J de doelstelling: het in stand houden
an waarden van de geestelijk»lichame»
'Jke totaliteit van den mens, richt zich
e
aandacht meer in het bijzonder op
e
mannen en vrouwen, die de periode
,*n het volwassen*zijn hebben bereikt.
* wil hiermede niet zeggen, dat op vol»
assen leeftijd alle opvoedingsmogelijk»
eden een einde hebben genomen. Niets
minder waar. Mogelijkheden tot ver»
ere
ontplooiing blijven tot op rijpere
'tijd aanwezig. Na het bereiken van
v
. °lwassen leeftijd is van verdere ont»
j; ooiing van functies, die van zuiver
"amelijke aard zijn, niet veel sprake
VP 6r ^ et bewijs hiervoor vindt men bij
^. ""schillende sporten. In gevallen, waar»
'. techniek overweegt, kan men zich
Som» _
^ " nog jaren temidden van opko»
Vall
k r a c hten handhaven, doch in ge»
en
. waar het aankomt op b.v. snel»

heid en uithoudingsvermogen, kan de
strijd tegen jongeren niet lang worden
volgehouden. Spelers in ons vertegen»
woordigend Nederlands voetbalelftal zijn
slechts bij uitzondering ouder dan twee»
endertig jaar. Alleen mensen, die van
sport een beroep maken, kunnen langer
aan de spits blijven, doordat zij hun
gehele bestaan er op instellen.
Voor arbeiders, speciaal in zware be»
roepen, geldt datzelfde. Door arbeid,
zonder abnormale onderbreking, blijft
het lichaam geschiktheid behouden voor
grote prestaties. De werkman echter, die,
tengevolge van b.v. een tweejarige
periode van werkloosheid, in die tijd zijn
beroepstraining mist, verliest daardoor
een deel van zijn lichamelijke geschikt»
heid. Vaak is het weer bereiken van die
geschiktheid na langdurige werkloosheid,
vooral, indien men de veertig is gepasseerd, moeilijk, zo niet onmogelijk.
Het streven naar het in stand houden
van waarden, is een belangrijk doel bij
de lichamelijke opvoeding. Het is niet
voldoende om in een groeiperiode van
ongeveer twintig jaren tot de juiste ont»
wikkeling te komen en om zich daarin
tot volwaardig mens te vormen. Der»
halve is het nodig om alles in het werk
te stellen om daarna, zo mogelijk gedij*
rende een halve eeuw of langer, het
menselijk geheel in een toestand te
houden, die beantwoordt aan de eisen,
welke het leven ons stelt.
Die eisen zijn vele! Wij moeten geschikt
zijn voor de dagelijkse arbeid. Wij moe»
ten voldoende weerstandsvermogen be»
zitten tegen ziekte. Wij moeten ook uft
hetgeen wij naar geest en lichaam heb'
ben veroverd de krachten putten om ons
leven met durf en opgewektheid te
leven.
Waarin bestaat het scheppen van de
verhoudingen, die tot het hier genoemde
doel moeten bijdragen?
Vier groepen van maatregelen komen
daarbij in aanmerking:

A. maatregelen, die verzorging beogen,
zoals voeden, kleden, reinigen, begrip
bijbrengen voor hygiëne, goed wonen,
moederzorg, juiste afwisseling van ar»
beid en rust, enz.;
B. een tweede groep van maatregelen
omvat die. welke door een voor iedere
onderneming of bedrijf afzonderlijk in»
gesteld systeem van oefenen, de lichame».
lijke gevolgen bestrijden van verschil»
lende vormen van beroepsarbeid;
C. vervolgens zelfgekozen oefening en
sport ten behoeve van algemene bevor»
dering van functies;
D en ten slotte nog een vierde groep
van maatregelen, die van ontspannende
aard zijn: vacantieregelingen, kampeer»
werk, wandel* en rijwieltochten, tourisme
buiten de landsgrenzen, zeHgekozen vor»
men van handenarbeid en van tuin»
arbeid, en wat dies meer zij.
De eerste groep, • die maatregelen van
algemene sociale en hygiënische aard
omvat, is wel een zeer belangrijke. AI»
leen op de grondslag daarvan kunnen
verschillende andere maatregelen tot hun
recht komen.
Waar armoede en ellende bestaan en
roofbouw op lichaam en geest wordt
gepleegd, is geen belangstelling en dus
ook geen resultaat te verwachten van
middelen en van werkwijzen, die tot een
hoger cultuurniveau behoren. Eerst voe»
den en daarna de overige maatregelen
van het opvoeden.
De strijd der arbeidersklasse is histo»
risch gericht op de verovering der sociale
en der culturele waarden, die in het
begrip lichamelijke opvoeding liggen
besloten en, bovenal, op de beveiliging
daarvan op de grondslagen van een
daartoe geëigende economsiche struc»
tuur.
Lichamelijke opvoeding richt zich op
gezondheidszorg, op kracht, op maat»
schappelijke bruikbaarheid, doch in niet
mindere mate ook op de gezondheid
van geest en van karakter.
Bij het spel der jongeren en bij de sport
der ouderen treffen alle der daar ver»

richte handelingen • als uitingen van
vreugde. Hierin ligt ook de voornaamste
betekenis van spel en van sport. Indien
daarbij niet aan de voorwaarden van
ontspannnig en vreugde wordt voldaan,
deugt er iets niet in de sfeer, waarin
spel en sport worden beoefend. Dit komt
inderdaad voor en wel, in de gevaljen,
dat het resultaat van wedstrijden als
hoogste doel wordt' gesteld. Voor ma»
niakken en verenigingsofficials moge dat
vanzelfsprekend zijn, voor den sport»
beoefenaar echter zijn de beoefening van
de sport en het wedstrijdspel doel in
zichzelve. Alleen slechts in dat geval zal
de sport haar aandeel hebben in de opa
voeding tot de juiste geestelijke ge»
stemdheid en tot een gezond en sociaal
gericht karakter.
Lichamelijke opvoeding is een geheel van
maatregelen, die van invloed zijn op de
groei, op de bouw en op de functies van
het lichaam, maar die zich evenzeer
richten op den mens als denkend en
gevoelend wezen.
Het resultaat moet daarbij blijken uit
het ontstaan van zelfbewustheid in
levenshouding, uit zelfbeheersing, krach»
tig willen, vlotheid van handelen en uit
een groei van de geneigdheid tot het
maatschappelijke en tot kameraadschap.
In de historie van de strijd der arbei»
dersklasse zijn tijden aan te -wijzen,
waarbij de arbeidende man en vrouw
na te lange en te zware dagtaak niets
anders zochten dan vergetelheid in
slaap, of in alcohol. De arbeidersklasse
heeft deze perio'de achter zich gelaten.
Haar langjarige strijd heeft haar ge»
bracht op een deel van de weg, die
omhoog voert. De arbeider van heden
heeft, geleerd om te begrijpen en om
belang te stellen. De vrouw, en de man
hebben de waarde leren kennen van ge»
zondheid en levensblijheid voor hun kin»
deren en voor zichzelve en de waarde
van toekomstige volkscultuur.
In de lichamelijke opvoeding ligt één
der middelen om het niveau van hoogste
volkscultuur te bereiken.

-figendt

VREUGDE EN ARBEID

TONEELVOORSTELLINGEN
Programma: „Niet voor de poes....f' te spelen door „De Voortrekkers".
De toegangsprijs voor onderstaande voorstellingen is ƒ 0.35 pet persoon,
belasting inbegrepen.
LEKKERKERK. Zaterdag 25 Januari, „Amicitia", aanvang 7 uur n.m.
HAARLEM. Dinsdag 28 Januari, Stadsschouwburg, aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: Handels* en Kantoorbedienden, Brouwerskade 49; Metaal»
bewerkers, Frans Halsstraat 13; Bouwarbeiders, Gaelstraat 2; Transport»
arbeiders, Turfmarkt 12; Arbeiderspers, Kruisstraat 17; H.B.B., Alexander*
straat 3, dagelijks van 10—4 uur.
ZAANDAM. Woensdag 29 Januari, „Ons Huis", aanvang 7.30 n.m.
Kaartverkoop: >J. Goris, Alb. Hahnplantsoen 13; „Ons Huis"; bij de secre»
tariaten van de afdelingen van de aangesloten organisaties.
ALKMAAR. Donderdag 30 Januari, theater „Gulden Vlies", aanvang
7.30 UUT n.m.
Kaartverkoop: Alkmaarse Bestuurdersbond, Rochdalestraat 1-1; Th. Schouten,
Rochdalestraat 33; B. Bakker, Tuinstraat 32 en aan de zaal.
DEVENTER. Zaterdag l Februari, Schouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: A. Hoekhuis, Rijkmanstraat 2; bij de secretariaten van de
aangesloten organisaties en aan de zaal.
LOSSER. Zondag 2 Februari, zaal Schorfhaar, aanvang 6.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Secretaris Bestuurdersbond, M. 132; en aan de zaal.
GOOR. Maandag 3 Februari, Grote Sociëteit, aanvang 7 uur n.m.
Kaartverkoop: Secretaris van de Bestuurdersbond, Kerkstraat 67; bij de
secretarissen van de afdelingen van de aangesloten organisaties; en aan
dé zuaL
ZWOLLE. Dinsdag 4 Februari, „Odeon", aanvang 7.30 UUT n.m.
Kaartverkoop: Secretaris Zwolse Bestuurdersbond, H. Knobbe, v. Speyk*
straat 33; bij de secretariaten van de aangesloten organisaties en des avonds
aan de zaal.
KAMPEN. Woensdag 5 Februari, Stadsgehoorzaal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: C. M. Vermeulen, Jan Berkstraat 15; J. Selles, 3e Ebbinge»
dwarsstraat 6; Rl Ilbrink, Cath. Gillesstraat 30; en des avonds- aan de zaal.
ARNHEM. Donderdag 6 Februari, „Tivoli", aanvang 7.30 uur n.m.

NACHT
DOOR C. F. ROOSENSCHOQN
En nu lag ze in kramp en pijn. Gevlucht
was Geert — gevlucht, de ijzige vlakte
in, onder de starre hemel door. Zijn
broer tegemoet, die straks zelfverzekerd
naast hem zou stappen. Dirk zou zich
niet bezorgd maken over de geboorte
van een kind. Dat was nu eenmaal
vrouwenlot. Was zijn vrouw niet gezond
en was zijn moeder niet de beste baker
uit de omtrek? Niet bezorgd zou Dirk
zijn, maar voldaan; voldaan over zijn
reis en voldaan over zijn vrouw.
De slagbomen van de overweg klepten
dicht en kletterden nog even na in de
vangstutten. Een trein floot, rammelde
binnen. Reizigers kletsten de deuren met
een harde slag achter zich dicht. Dan
draafde het treintje weer weg en rom*
melde gillend en stomend naar een vol*
gend station. De gil van de fluit sneed
scherp door de klare lucht.
„Misschien horen ze 't wel thuis", dacht
Geert, „en dan weten ze dat Dirk wel
gauw thuis zal zijn."
Dirk stond'vóór hem, zwaar in zijn
duffel, de schipperspet een beetje schuin
op zijn dikke haar. Over zijn linker*
schouder bungelde de plunjezak.
„Je komt net op tijd, Dirk."
„Voor Mijntje?"
„Ja."
„Zo, is 't zo ver?"
„Vanavond begonnen; misschien is alles
wel gebeurd als we thuis zijn."
„Ik mag 't lijcn. Ik heb 't komboffie
maar liefst op orde."
Ze liepen al weer tussen de zandige lan*
derijen, die tussen het station en hun
dorp aan de duinvoct lagen.
„Anders nog wat nieuws?"
„Nee, niks."
„Wat voert Arie uit?"
Dirk had een zwak voor zijn- jongsten
broer. Als ze geen vader hadden, moest
hij toch wel zo'n beetje op dien blaag
toekijken.
„Nou, niet veel. Hij rijdt wat karren
schelpen en heeft nou ' en dan een
vrachtje."
Hol klonken hun stappen op het houten

bruggetje over de wetering. Dirk klopte
zijn pijp uit op de leuning en keek op
het ingezakte ijsvloertje.
„Ze zijn aan 't spuien. Zie je wel, 't ijs
leit al hol. Een beste nacht voor een
palingfuik.",
Geert lachte. „Daar zeg je wat, — Arie
zit er al achter aan. Die hoef je niks te
vertellen."
„Nee, dat zou wel een wonder wezen
als hij er vannaeit niet op uit was
gegaan." Dirk's stem klonk waarderend;
hij was wel bezorgd over den jongen,
maar een jaar of zeven, acht geleden
was hij ook eew verwoed stroper ge*
weest en pas sin 's hij stuurman op die
grote treiler was geworden en naar de
Oceaan ging om te vissen, had hij de
nachtelijke jagerij verlaten. Hij zou als
jongen zo'n nacht ook niet verzuimd
hebben.
Terwijl ze naar het ijs keken, knapte
met een scheurend geluid de opper*
vlakte, een lange barst tekende zich in
het midden van de Wetering af.
„Hoor je — het water zakt."
Vlak daarop klonk een knal in de verte.
Dirk en Geert richtten zich weer op
van de brugleuning, waar ze overheen
hingen en luisterden aandachtig.
„Dat is het ijs niet", zei Dirk.
„Nee —• ze schieten."
„Zouden het veldwachters wezen?"
„Het lijkt m*;er een geweerschot. De
veldwacht schiet met een revolver."
„Of met een karabijn."
„Maar het kan toch ook het ijs wel
zijn?"
„Dat geloof ik niet."
Enkele ogenblikken luisterden ze scherp,
maar geen nieuw geluid werd gehoord.
„Ik ben daarnet wel een paar veldwach*
ters tegengekomen, maar dat was dicht
bij het station."
„Ze zullen toch niet achter Arie aan*
zitten? Wat denk jij, Geert?"
„Nou, ik weet het niet."
Verontrust dacht Geert aan het geweer,
dat Arie bij zich had. De jongen was zo
driftig. En als het enigszins kon, moest
Dirk het niet te weten komen.

Kaartverkoop: ' Secretaris van de A.B.B., Beukenlaan 96; gebouw „De
Opbouw", Velperweg 13; en des avonds aan de zaal.
ZUTPHEN. Vrijdag 7 Februari, CasinozaalsSchouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Secretaris Bestuurdersbond, J. Ewald, Wilgenstraat 49; en
des avonds aan de zaal.
AMERSFOORT. Zaterdag 8 Februari, Concertzaal „De Valk", aanvang
7 uur n.m.
Kaartverkoop: J. W. Polder, Oude Soesterweg 21; H. Kroon, Utrechtse*
weg 65 b; H. G. Huslage, Zonnebloemstraat 8; H. Fremouw, Soesterweg 142;
S. v. d. Veen, Ampèrestraat 18; C. H. Cornelissen, Methorststraat 27; Het
Volksgebouw, Snouckaertlaan 11; bij de secretariaten van de aangesloten
organisaties en des avonds aan de zaal.
UTRECHT. Zondag 9 Februari, Stadsschouwburg, Vreeburg, aanvang 3 uur.
Kaartverkoop: Utr. Best.bond, Oude Gracht 245; ingang Springweg; Boekh.
Arbeiderspers; Spoor en Tram, Oude Gracht 245; Overh.pers., Domplein 22;
Tcchn. en Opz.h. pers., Maliebaan 45; Handels* en Kantoorbed., J. de Witt*
straat 9; Bouwarb.bond, Geertekerkhof 14; Transp.arb.bond, Weerdsingel 57
W.Z.; Metaalbew.bond, Hagelstraat 32; Fabrieksarb.bond, Springweg 102;
Sigarënm.bond, Ambachtstraat 2; J. A. de Haan, Rijnlaan 61; G. J. Heijink,
Melisstokestraat 23; P. J. Bouwmeester, v. d. Mondestraat 97 b; W. Vlek,
Nieuwstraat 39, De Bilt; A. Backer, De Wetlaan 63, Zeist; G. Gerritsen,
Driebergen; A. Woudstra, Vriezestraat 22, Maarssen.

BALLET
„Het Nederlands Ballet", met medewerking van „Het Nederlands Symphoniet
Orkest" onder leiding van mr. Harm Smedes.
Toegangsprijs 50 et., belasting en vestiaire inbegrepen.
AMSTERDAM. Zondag 2 Februari, Stadsschouwburg, aanvang 2 uur.
Kaartverkoop vanaf 22 Januari: Amst. Bestuurdersbond, F-rcderiksplein 14;
Ambtcn.bond, Sarphatistraat 92; Bouwarbeidersbond, De Kempenaerstraat 51;
Diamantbewerkersbond, PI. Franselaan 9; Fabrieksarb.bond, H. Houttuinen 10;
Handels* en Kantoorbed.bond, P. C. Hooftstraat 179; Bond van Hotelpcrs.,
Stadhouderskade 126; Metaalbewerkersbond, 2e Jan v. d. Heydenstraat 101;
Meubelmakersbond, Da Costakade 69; Bond van Overheidspers., Stadhouders*
kade 126; Transportarb.bond, Stadhouderskade 139; Typo* en Litografenbond,
Leliegracht 47 en Bond in de Voedingsbedrijven, Sarphatikade 21.

MUZIEK
Concert van „Het Nationaal orkest" onder leiding van Theo Koning.
Toegangsprijs 25 et. per persoon, belasting inbegrepen.
SCHIEDAM. Zondag 2 Februari, „Passage=trieater", aanvang 10.30 uur v.m.
Kaartverkoop vanaf Maandag 20 Januari aan de volgende adressen: Bestuur*
dersbond; Metaalbewerkersbond; • Transportarbeidersbond; buffet Volks»
gebouw; alle gevestigd Tuinlaan 50 en 's morgens aan de zaal.

„Wie heeft hij bij zich vannacht, of is
hij alleen?"
„Nee, hij is met den Mollenboer. Maar
— eh — hij zat bij het koolland van de
Blaffert, — ze wouen een haas strikken."
„Bliksems gevaarlijk, zo vlak onder het
dorp; met zo'n heldere nacht!"
„Ze zitten zó boven op je. Maar als hij
nou maar geen gekke dingen doet."
„Wie, Arie? Wat bedoel je?"
Dirk proefde de verholen bedoeling in
de woorden. „Hij heeft toch zeker geen
geweer bij zich?"
/
Geert gaf niet direct antwoord.
„Zeg, heeft hij mijn geweer mee*
genomen?"
„Nou, daar had je best kans op."
Dirk keek zijn broer even aan. Het was
niet de gewoonte om op een vraag zo
maar ja of nee te zeggen, maar voor
hem was het duidelijk, dat Arie het
geweer uit huis meegenomen had.
„Dat is lelijk. Weet je wat we doen,
Geert. Laten we de hele Wetering langs
lopen, dat schot komt toch uit de buurt
van het gemaal. Misschien komen we ze
dan wel tegen. En je weet nooit wat er
te doen kan zijn."
Geen van beiden brachten ze de ge*
varen van het stropen in een maanlichte
nacht — ook al vroor het dan stevig —
onder woorden. Maar ze wisten wat er
aan de hand was. Zwijgend liepen ze
.door het land, langs de bevroren vaart.
Een eind verder, toen- ze het bruggetje
van de landweg gepasseerd waren, keek
Geert onwillekeurig om.
„Kijk eens achter je. Daar staat wat."
Dirk tuurde in de verte.
„De veldwachters!"
Op de afstand van enkele honderden
meters waren duidelijk de uniform*
knopen en de blinkende koppclplaten in
de maneschijn te zien.
„Zouden ze ons gezien hebben?"
„Vast wel, want ze staan naar ons te
kijken."
„Laten we eens bukken en kijken of ze
het land inkomen."
Gehurkt achter een aarden walletje
letten de broers op de bewegingen van
de twee veldwachters. Na een korte aar*
zeling zagen ze de twee mannen van het
weggetje afstappen en bijna geheel in
het donker verdwijnen. Ze staken de
sloot langs de weg over. Even later
waren ze in het land.
„Ze komen hierheen."

„Dat is mooi. Weet je wat, nou blijven
wij voor ze uitlopen. Op zo'n afstand
kunnen ze ons niet herkennen en ze
raken ons toch niet. Op 'die manier
kunnen we" ze een heel eind uit de buurt
lokken en krijgen de jongens misschien
de kans om zich uit de voeten te maken.
Duidelijk zichtbaar liepen Geert en
Dirk langs de Wetering, waarvan ze het
ijs niet voldoende vertrouwden om er
.midden op te gaan. En trouw liepen de
veldwachters achter hen aan. Ze volg*
den het laaggelegen slootje aan de
andere kant van de dijk én bleven
zoveel mogelijk in de donkere laagte.
Blijkbaar meenden ze nog niet geziente zijn. Weiland na weiland werd door*
kruist en nu kwamen ze al dicht bij de
grote weg, 8ie aan de andere kant van
het dorp liep. Dirk had toch weinig zin
om nog verder te gaan. „Laten we hier
maar eens wachten", zei hij, „dan kun»
nen we een praatje met ze maken."
,-,Wat motten jullie hier?"
„Mag ik niet op het ijs lopen?"
„Wat heb je daar in die zak?"
„Me plunje. Markenburg weet toch
zeker wel wie ik ben", zei Dirk. Het
was de brigadier Van Duin uit het
hoofdplaatsje van de streek, die in ge»
zelschap van den rijksveldwachter uit
het dorp, Markenburg, de ronde maakte.
„Je neemt een rare weg naar huis.
Dirk", zei Markenburg.
„Och, ik wou eens kijken, hoe het ijs
was."
De brigadier kneep een oog dicht en zei
wantrouwend:
„Maak die zak maar "eens open."
„Wou je mijn vuile was tellen?"
„Maak nou geen kapsies en schiet op."
.„Dacht je soms, dat er vis inzat?"
„Nou, dat kon best wezen." De briga*
dier werd kwaad. „En nou een beetje
gauw, alsjeblieft."
Nijdig rukte Dirk het touw los en
schoof de open zak naar den brigadier
toe.
„Hier, kijk dan zelf."
Markenburg stak er geen hand naar uit.
Hij wist wel, dat Dirk die avond van
zijn .schuit gekomen was en dat er niets
in kon zitten. Als ze nu een figuur
sloegen, zou morgen het hele dorp hem
uitlachen. Maar de brigadier graaide
begerig in de stijve kanvaszak en smeet
de inhoud op de grond.
(Wordt vervolgd)

Kent U dit
gevoel?
Kwikje was eigenwi/s
Onder in het glazenkastje van de Je kan begrijpen, dat moeder zich
keuken woonde de familie Spits- erg ongerust maakte en toen vader
muis. Ze woonde daar al vele weken terugkwam, vertelde ze, wat Kwikje
en vader Spitmuis, die een gaatje in had gezegd.
de vloer van het kastje geknaagd „Zo, dat is niet zo mooi", antnad, vond, net als zijn vrouw, dat woordde vader. „Ik was er al bang
z
e het met de nieuwe woning'best voor, dat dit komen zou. Ze moeten
getroffen hadden. Ze hadden hun dan vanavond maar mee. Het is
holletje op een heerlijk beschut, beter, dat ik ze de gevaren leer
Warm plaatsje. Van stukjes papier, kennen, dan dat ze er alleen op uit
v
»n draadjes en van wol hadden trekken."
v
ader en moeder Spitsmuis hun Zo gezegd, zo gedaan. Toen het
nestje gemaakt en toen er kleine goed en wel donker was, zei vader,
pluisjes kwamen, vonden die een dat de jongens alle vier met hem
"eerlijk warm bedje gereed.
mee naar buiten mochten, onder
Wat deed pa Muis zijn best, om voorwaarde, dat ze precies deden
z
'jn kindertjes gauw groot te krij- wat hij zei en dat ze nergens, maar
Sen. Elke avond, als het donker dan ook nergens met hun pootjes
^as geworden in de keuken, wipte aan zaten.
J'ader het gaatje uit, liep vlug langs De muisjes beloofden dat alle vier.
"et poetsmandje, dat altijd zo'n Alleen piepte Kwikje heel zacht,
Ol
>prettige lucht verspreidde, naar dat de oude heer wel wat erg bang
"e deur van het kastje, dat altijd was uitgevallen.
JJPen stond en snuffelde dan door „Als je niet doet, wat ik je zeg,
j"6 keuken om te zien, of er wat dan zal je dat lelijk te staan komen.
'e«kers voor vrouw en kindertjes De mensen hebben een val opgezet
en in dat valletje zit een lekker
* halen was.
"et gebeurde haast nooit, dat stuk spek. Maar o wee, als je daar
v
ader zonder iets thuis kwam. Nu ^aankomt. Dan helpt je harde lopen
£ens was het een lekker kaas- geen sikkepit, Kwikje."
*°rstje, dan weer een flink stukje „Staat er al een val?" vroeg moeder
*0ek en zelfs had hij een keer een Muis angstig. „Laten ze toch op£p'e ham door het gaatje naar passen, man."
°'nnen getrokken. Een hele h a m . . . . „Als ze precies doen wat ik zeg, is
5|at dachten de muisjes tenminste. er geen geVaar bij", antwoordde
t)ie hadden nog nooit een hele ham vader Spitsmuis vrolijk. „Vooruit
maar jongens, achter me aan."
Daar gingen ze: het gaatje door,
de poetsmand voorbij, het kastje
uit en ja hoor: regelrecht snuffelde
die kleine Kwik naar het valletje.
„Dat is de val., afblijven, Kwikje",
waarschuwde vader nog.
Maar ja, dat kon je net denken.
Kwikje zat al bij het stukje spek.
Voorzichtig rook hij er eens aan.
Nee maar, zoiets lekkers had hij
nog nooit geroken.
„ K w i k j e . . . . Kwikje, hier komen.,
afblijven!" piepte vader Muis heel
angstig.
Hij wil het zeker alleen houden,
dacht Kwikje, die nog een rukje
aan het spek gaf.
En t o e n . . . .
|>ezien. Maar dat ze er van smulden, De val gaf zulk een harde klap,
a
t was vast. Geen wonder dan dat de kleine muis van schrik haast
°k, dat de kleine muisjes groeiden een meter in de hoogte sprong en
?'s kool en dat het niet zo heel daarna met de anderen rechtsail
g duurde, of zij vroegen, of ze omkeert in het kastje terug rende
jj|et vader mee op jacht mochten. O, wat was die Kwikje geschrokken!
'oeder Spitsmuis schrok gewoon „Nou zie je het eens", zei vader
die vraag en zij probeerde haar Muis. „Je mag van geluk spreken,
ren dat uit het hoofd te dat ze die val niet goed hadden
n. „Het is veel te gevaarlijk opgesteld Als je door die veer gep°r kleine muisjes", zei ze.
raakt was, had je het niet naverteld.
')tri vader dan?" vroeg Kwikje, het Zonder eten ga je naar bed!"
]J°n8ste zoontje, dat heel hard In het eerst lag Kwikje te bibberen
Pen kon en watervlug was.
als een juffershondje, maar toen
>' v ader is voorzichtig .— vader weet dat over was, zag hij, dat de ande^rccies, waar hij aan kan komen ren allemaal een stukje van het
J1 waar hij van af moet blijven. lekkere spek kregen, dat vader uit
* vader is dat heel wat anders",
n
t\v 00 rdde moeder Spitsmuis, „die het valletje was gaan halen. „We
zullen het nu maar weghalen....
een ^t (;e s ]j m a f "
at
het
kan nu geen kwaad meer", had
''
ben ik ook", gaf Kwikje ten
vader
gezegd.
e *Woord. • Hij wist niet eens, wat
n
kat was, maar het muisje had O, o, wat had Kwikje een spijt,
v
toen hij zag, hoe de anderen smul0 °el verbeelding, dat het dacht
z
2n minst zo knap te zijn als den. Maar het heeft toch nog een
vader. „Als ik niet» een keer heel tijdje geduurd, voor hij weer
zei eens durfde vragen, met vader mee
' c'an
brutaal.
pp jacht te mogen.

Een gevoel alsof Uw lendenen
in een greep zijn gevat, die
Uw spieren stijf en pijnlijk
maakt, een greep, die U slap
moe, mat en lusteloos maakt.
Dan hebt U een griep, influenza
of 'n kou onder de leden. Grijp
in voor het te laat is. begin
dadelijk „AKKERTJES" te nemen.
„AKKERTJES" binden den strijd
aan tegen die griep-inlectie en
verdrijven snel de ziektekiemen.
„AKKERTJES" helpen dubbel, het
zijn onfeilbare pijn-verdrijvers.
Per doos van 2 stuks ... .. 2 «fuiven
Per koker van 13 sluks ...

Neem 'n

_. 12 stuiver»

AKKERTJE
De Nederlandsche P/jnsf/7/er

Met ons vaart gij veilig!

AGRIPPINA

VERZEKERINGSGROEP

TE KEULEN
(gevestigd sedert 1844)

Directeur Bijkantoor voor Nederland:
J. H. L. DE BRUIN

Dekt Automobiel-, Ongevallen-,
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
hulzen, 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.

I

Ambtenaren en vast particulier perso- *
neel tot maandinkomen ZONDER BORG.
Wettelijk tarief Vlug en discreet. i
Inlicht en afwikk. mondel of schriftel. |
Rotterdam-C.: Mauritsweg 45;
Amster<Uim-C.: Sarphatistraat 36;
,
's-Gravenhage: Rlviervischinarkt 4.

L

De Radiogids
in prï/s verlaagd

10

cents per week
Abonneert U, of vraagt
gratis proefnummer bij
de administratie:
HKRE1.VELD 15. A'DAM

VREUGDE EN ARBEID

BEZOEKT de voorstellingen van het nieuwe
toneelgezelschap

„DE V O O R T R E K K E R S '
onder leiding van ADRIAAN VAN HEES.
Gespeeld wordt het door Jaap van Kersbergen
bewerkte blijspel uit het volksleven

„NIET VOOR DE POES...!
De gemeenschap „VREUGDE EN ARBEID" van het N V.V. maakt U,
ter kennismaking met haar organisatie, het bezoek aan deze voorstelling mogelijk voor de zeer lage toegangsprijs van ca. 35 et.! U!
In de eerstkomende weken zullen „DE VOORTREKKERS" optreden:
28 Januari : HAARLEM, Stadsschouwburg, aanvang 8 uur.
29 Januari : ZAANDAM, „Ons Huis", aanvang 7.30 uur.
30 Januari : ALKMAAR, theater „Gulden Vlies", aanvang 7.30 uur.
1 Februari: DEVENTER, Schouwburg, aanvang 7.30 uur.
2 Februari: LOSSER, zaal Schorfhaar. aanvang 6.30 uur.
3 Februari: GOOR, Grote Sociëteit, aanvang 7 uur.
4 Februari: ZWOLLE, „Odeon". aanvang 7.30 uur.
5 Februari: KAMPEN, Stadsgehoorzaal, aanvang 7.30 uur.
6 Februari: ARNHEM, „Tivoli", aanvang 7.30 uur.
7 Februari: ZUTPHEN, Casinozaal-Schouwburg, aanvang 7.30 uur.
8 Februari: AMERSFOORT, Concertzaal „De Valk", aanvang 7.— u.
9 Februari: UTRECHT, Stadsschouwburg, Vreebufg, aanvang 3 uur.
Kaarten verkrijgbaar bij de secretariaten van de aangesloten organisaties en aan de zaal.

VOOR

DE VROUW

Boerenkool op z'n allerlekkerst
'k Weet niet. of het u óók zo gaat,
maar als ik in de keuken bezig ben, dan
komen er onder, 't werk vaak gedachten
en vragen bij mij op, die getuigen van
enige twijfel aai het doelmatige van een
vanouds bekende bereidingswijze.
Daar heb je b.v. het schoonmaken van
boerenkool
Waarom, zo vraag ik me af, moet van
ieder blad het groen alléén gebruikt
worden en verdwijnen de dikke middel»
nert en ook de stengel waaraan die ver»
bonden is in het afvalbakje? Als we
rode» of savoyekool schoonmaken, snip»
peren we die hardere delen wel degelijk
mee: wat, zou er dan tegen zijn om ze
ook bij de boerenkool te gebruiken?
Ik proef eens een stukje van de weg*
geworpen stengels: 't is even goed eet»
baar als een stukje stronk van bloem»
kool of van rodekool (die hebt u
natuurlijk' allemaal wel eens gesnoept
onder het schoonmaken?); eigenlijk is
de boerenkoolstengel nog zoeter.
En nu gaat me een licht op!
Boerenkool gaat door voor een groente
met een zó sterke smaak, dat je ze
eigenlijk niet op zichzelf kunt eten, maar
dat ze alleen in een stamppot met veel
aardappelen bruikbaar is. Ja. maar dat
móet ook wel, als we juist het gedeelte
weggooien, dat door zijn zoete smaak
het „sterke" zou verzachten.
En dan waag ik de proef. Ik breek de
bladeren bij de dikke stronk af, neem
er een stuk of wat bij elkaar, was ze
zorgvuldig (vooral aan de binnenkant,
waar zich altijd langs de middelnerf
zand en stof verzamelt) en snipper ze
dan goed fijn op.de manier, die wij bij
raapstelen b.v gewend zijn — de sten»
gels dus even goed als de bladeren. Zijn
aan 't dikke eind de stengels wat stug,
dan schil of schrap ik ze af: het merg»
gedeelte binnenin, dat juist het zoetst is,
komt dan toch tot zijn recht.
Afval heb ik tot nu toe niet; alleen ligt
daar nog de dikke houtige stronk. Is die
soms ook nog bruikbaar?
Proberen!
Zolang ze zich nog snijden laat — van
boven af dus beginnende — verdeel ik

Boerenkool in de moestuin

(Foto Uni)

ze in dikke schijven, waarvan ik het
houtige buitenste wegschil om dan weer
op het merggedeelte te komen. Ook dat
smaakt lekker zoet en wordt dus weer
in dunne plakjes gesneden.
En weet u, wat er nu op mijn afval»
bakje ligt? Een stuk stronk, dat door
en door houtig en vezelig is plus wat
dunne sctvilletjes.

Maar — mijn pan is daarentegen veel
voller dan gewoonlijk; straks aan tafel
blijkt dan ook, dat we bepaald te véél
hebben en dat ik (voor 4 personen) een
volgende keer gerust een pond minder
boerenkool kan nemen.
Aan tafel blijkt nog iets anders: de
groente is veel lekkerder, veel „voller"
van smaak.
Zuiniger dus én smakelijker — dat zijn
al twee voordelen, waarvoor we graag
een ietsje meer werk over hebben; maar
nu komt er nog wat gewichtigers bij: de
groente is ook gezonder op deze manier,
want we hebben geprofiteerd van ver»
schillende voedingsstoffen, die we ge»
wend waren met het afval weg te doen.
Daartoe behoort de kalk, die we juist
in de winter zo goed kunnen gebruiken
als bescherming o.a. tegen winterhanden
en «voeten; daartoe behoort ook het ijzer,
waaraan ons-bloed voortdurend behoefte
heeft en verder behoren er verschillende
belangrijke vitaminesoorten toe, die ons
lichaam aan weerstandsvermogen helpen.
Eén ding moet ik er u dan echter nog
bij vertellen, ook alweer iets wat mij
uit eigen ervaring is gebleken; u moet
de boerenkool slechts' meteen bodempje
kokend water opzetten en u moet geen

Beste Riek,
Je schreef in je brief, dat we elkaar
vroeger altijd zo goed begrepen. Inder»
daad. Maar we begrijpen elkaar nog heel
goed — dat merkte ik wel aan je schrij»
ven, alleen.... het leven stelt ons ver»
schillende eisen. Ook worden wij beiden
nu door ons gezin in beslag genomen.
Jij dacht, dat ik me niet zou kunnen
voorstellen, hoe jij scharrelen moet om
rond te komen, omdat. Henk meer ver»
dient én omdat mijn gezin kleiner is.
Nu, kijk daar maar niet zo hoog tegen»
op. Het stadsleven brengt grotere lasten
met zich dan dat van het. platteland.
, Begin maar met de huren. Een behoor»
lijke woning in de stad doet aan huur
gemiddeld het dubbele van een platte»
landshuis. Dat kost je natuurlijk óók
meer personele belasting. Nu we het
toch pver belasting hebben: De nieuwe
loonbelasting zal voor jou zeker heel
wat voordeliger zijn dan de oude inkom»
stenbelasting. Ze.is voor mij ook wel
iets voordeliger, maar doordat ik maar
twee kinderen heb, scheelt het toch niet
zo veel als voor jou. Een feit is het, dat
de minstskapitaalkrachtigen, het meest
bevoordeeld worden en dat vind ik niet
meer dan billijk. Maar om op het stads*
leven terug te komen: Ook het eten is
hier, in de stad, over het algemeen veel
duurder en vaak veel minder van kwali*
teit. Dat kan ook haast niet anders.
Neem bijv. de groenten. Jij kan de juiste
behandeling toepassen. Jij haalt ze zelf
uit de tuin — je maakt ze schoon en
kookt ze. Ga nu de weg van ónze
groenten eens na. Ze wordt van het land
gehaald en in kisten gepakt. Meestal
volgt dan de dag daarna pas het vervoer
per boot. In de stad komt de groente
weer op de markt, waar onze groente»
man ze. koopt. Komt hij 's morgens met
de nieuwe groente thuis, dan is die voor

druppel van het kooknat weggiéten,
want dan zou er weer een gedeelte van
al dat goede verloren gaan. Voor een te
sterke smaak behoeft u niet bang te
zijn, dat weet u al, daarvoor bewaart
ons de suiker uit de koolstengels,
't Is zeker iets wat helemaal tegen de
gewoonte ingaat, dat niet»afkoken van
boerenkool; ik kan u alleen met vol ver»
trouwen aanraden: probeer 't eens!
En laat u dan ten slotte nog het idee
varen, dat boerenkool lang zou moeten
koken. Ondervinding heeft me geleerd,
dat de goed fijngesnipperde kool, met
een klem bodempje water op een flink
vuur aan de kook gebracht en dan op
een zacht vuurtje m de stevig gesloten
pan verder gaar gemaakt, niet langer
nodig heeft dan een halt uur. Ze kost
op die manier weinig brandstof, ze is
veel lekkerder en — ze is gezonder dan
de z.g. doodgekookte groente, die gedu*
rende de lange verhitting verschillende
stoften heeft verloren.
Laat ik eindigen met een tweetal recep»
ten voor deze gezonde wintergroente,
die in elk gezin minstens eenmaal per
week moest worden gegeten; het eerste
recept is voor de bekende stamppot, het
tweede voor de boerenkool als groente
op zichzelf.
Stamppot van boerenkool (volledig mid*
dagmaal voor 2 stevige eters.)
lè pond boerenkool; 1£ kg. aardappelen;
indien verkrijgbaar 150 gr. (-li ons) rook»
worst, 20 gr. (l af gestreken ëetlepel)
vet; wat zout. (De worst kan ook ver»
vangen worden door taptemelkpoeder!)
Boen met een hard borsteltje of met een
pannenspons
de aardappelen
goed
schoon, was ze nog eens na, pit ze, snijd
ze in parten en leg die onder in de pan.
Giet er zoveel water op, dat de aard»
appelen bijna halverwege onder staan,

ons vers. Het gebeurt echter óók wel
eens, als je er niet op let, dat de man
je groente verkoopt, die hij 91 een paar
dagen in huis heeft. Hoe ouder groente
wordt, hoe langer zij aan licht en lucht
is blootgesteld, des te meer voedings»
stoffen gaan er verloren.
Ook het reinigen der groente, die door
het vervoer er niet schoner -bp is ge»
worden, moet in een stad grondiger ge»
beuren. Dit doet weer sommige be»
standdelen, die nodig zijn voor^ ons
lichaam, te niet.
Wist je, dat je groente vlug achter
elkaar behandelen moet? Hoe vlugger,
hoe beter. Het is verkeerd om, zoals wij
vroeger deden, des morgens groente te
halen, ze schoon te maken en ze een
hele dag — om de groente vooral vers
te houden — in water te zetten. Je be»
hoort ze te halen, schoon te maken, te
koken e n . . . . te eten. Het is dus ook
niet goed de groente 's morgens te
koken en ze 's avonds weer eens op te
warmen.
/
Je merkt dus wel, dat je, wat de
groente betreft, in een veel gunstiger
positie verkeert dan wij, stadsmensen.
Het valt natuurlijk niet mee om een
moestuin te onderhouden. Vooral ais
Jan dit na z'n werktijd, die toch al
zwaar genoeg is, moet doen. Maar jij
had vroeger al zoï-n plezier in tuinieren,
ik twijfel er dus niet aan of Jan heeft
ook in dit opzicht- een steun aan jou.
Er zijn nog meer dingen, die je vóór
hebt op de stadsvrouwen. Denk maar
eens aan de zeepschaarste. Jij hebt een
regenton, dus je wast natuurlijk met
regenwater. Dat is zacht Wij zijn hier
in de stad op het leidingwater aan»
gewezen en dit is hard, kalkhoudend
water.
Als wij het water niet ontharden kost
het ons ongeveer één derde ~aan zeep

V
leg de fijngesnipperde kool op de aard*
appelen, breng alles samen vlug aan de
kook en laat op een zacht vuurtje in de
stevig gesloten pan groente, aardappelen
en worst samen gaar worden (ongeveer
i uur). Neem de worst uit de pan,
stamp de kool en de aardappelen met
het vet door elkaar en voeg er zoveel
zout bij als voor de smaak nodig blijkt.
Roer de in plakjes gesneden worst er
door.
Vervang, om in goedkopere vorm toch
dezelfde voedingswaarde te verkrijgen,
de 150 gr. worst door l ons (2 kleine
theekopjes) taptemelkpoeder. Maak dit
poeder met een klein scheutje water tot
een glad, gemakkelijk vloeibaar papje
en giet het, vóórdat met stampen be»
gonnen wordt, in de pan Reken in dit
geval 50 gr. (J ons) vet in plaats van
20 gr.

Boerenkool als afzonderlijke
groente.
(3 a 4 personen).
l kg. boerenkool, 40 gr. (2 afgestreken
eetlepels) vet of margarine.
Maak de kool schoon op de manier, die
we daar juist hebben leren kennen;
snipper ze zo fijn mogelijk, breng ze
met slechts een klein bodempje water
en de helft van het vet óf de boter vlug
aan de kook en laat ze in de goed ge»
sloten pan op een zacht vuur gaar wor<
den; roer af en toe de groente om, om
de bovenlaag naar onderen te brengen.
Reken als koöktijd ongeveer J uur; ver*
meng de kool, die dan gewoonlijk tege»
lijkertijd ook droog is gekookt, met de
rest van de margarine of het vet en
voeg er een ietsje zout bij (weinig, wa.it
de kool heeft van zichzelf al een ziltige
smaak).
Bind, wanneer de pan nog niet geheel
droog zou zijn, het overtollige vocht met
l of 2 theelepeltjes aardappelmeel, aan»
gemengd met wat koud water.

meer, dan als we met regenwater zouden
wassen. Dat had je niet gedacht, hè
Riek?
Het ontharden van het water kan je
met soda doen. Dit is echter niet geheel
afdoend. De preparaten, die wél afdoend
werken, zijn vrij kostbaar en dus niet
voor iedere beurs geschikt.
Nu we toch op de distributie gekomen
zijn: weet je al, dat we binnenkort weer
bruine bonen en capucijners kunnen
krijgen?
Ik ben blij toe. Die vormen weer eens
een prettige afwisseling op de witte
, bonen en groene erwten. Hoewel erw»
tefrsoep in deze tijd niet te ver'
smaden is.
Nu beste Riek, ik ga de pen verwis»
selen v o o r . . . . de schaatsen. Het is
lichte maan en daarom heeft het bestuur
van een ijsbaan dicht bij ons in de buurt
besloten, des avonds zonder verlichting
tóch de baan te openen.
Henk is gaan. kijken en zegt, dat het
best gaat. Ondanks de verduistering zul»
len we dus nu toch nog een paar uurtjes
van het ijs genieten.
Je ziet, wij houden in de stad, veel meer
dan vroeger, rekening met de maan.
W a n t . . . . eerlijk gezegd.... werd daar
bij ons veel te weinig op gelet.
Wij hadden zo'n goede straatverlichting
en zo ontelbaar veel lichtreclames, dat
wij eerst deze verduistering moesten
meemaken, om de maan en de sterren te
leren waarderen.
Nu meid — ik stop.
De hartelijke groeten van huis tot huis.
GOK-

KRANTENPAPIER
m de huishouding
Krantenpapier kan ons ook in de huis'
houding goede diensten bewijzen. We
kunnen met een prop krantenpapier
prachtig onze ramen schoonmaken.
A Is tochtkussen
Voor de kier langs de vensterbank kun'
nen we, als we een aardige lap nebbe'11
tochtkussens maken. We knippen d;i°
een dubbele, rechte lap, stikken di e
dicht en vullen haar op met kranten'
snippers.

;

"Een paar
heerlijk warme

WANTEN

Een prettig werkje voor de lange win»
teravonden is het breien van een paar
'Wanten.
Wanten zitten warmer dan handschoe»
oen, doordat de vingers niet apart zijn.
•t = steken; r = recht; av = averecht.
Materiaal: 100 gr. duöne wol.
' We zetten 64 st. op, verdeeld over 4
laaiden en breien hierboven 14 toeren
2 r, l av, steeds afwisselend. Daarna
breien we verder steeds rechts 6 toeren.
Wanneer we vanaf de opzetrand 20
toeren hebben gebreid, gaan we als volgt
Verder:
Ie toer: l r, l st erbij maken (door de
v
erbindingsdraad tussen deze en de vol*
Bende steek recht verdraaid breien), l r,
* st op dezelfde manier erbij maken,
"erder de andere naalden gewoon recht
•''itbreien.
2e roer: gewoon recht overbreien zon»
der meerderen.
3e roer: l r, l st erbij maken, 3 r, l st
er
bij maken en de toer verder recht
'Uitbreien.
*e en 5e toer: gewoon recht overbreien
z
onder meerderen.
^ toer: l r, l st. erbij maken, 5 r, l st

zetten en gewoon de toer uitbreien. We
hebben nu 68 st op de naalden. Hier»
boven breien we nog 40 toeren. Verder
als volgt: We nemen van de naald,
welke, aan de rechterkant van de duim
ligt, 5 st af (dus de laatste 5 st van de
naald) en zetten deze op de naald erbij.
Dan halen wij aan het einde van deze
naald weer zoveel st af, dat we nu op
iedere naald 17 st hebben. Nu gaan we
de want voor ~ de vingers afschuinen:
1. Minderingstoer: 2 r, een overhaling
(l st afhalen), l st breien, de afgehaalde
steek over de gebreide steek halen, dan
uitbreien, nog 2 r tezamenbreien en r.
Nog een keer op de toer één overhalen,
2 r tezamenbreien. Vervolgens een toer
zonder minderen.
Herhaal de volgende twee toeren vijf»
maal en minder vervolgens in elke toer
tot 12 st over zijn. We zetten de st
samen op één naald, draaien de want
om en kanten de st tegen elkaar af.
We nemen nu de steken, die we voor de
duim op een draad geregen hadden, op
met 5 bijgemaakte st, die we op 3 naai*
den verdelen. Bij de eerste toer minde»
ren we aan de binnenkant l st weg.
Hierboven breien we 26 toeren en be«

boven zijn ledikantje? Welnu, maak een
aardig wandkleed en werk er figuurtjes
op van dieren en poppen. Vertel uw
jongen, wat die figuren betekenen en
hoe ze heten. U zult eens zien, hoe die
figuren voor zo'n peuter ga'an leven. Hij
zal u spoedig een eigen verhaal over de
dieren en poppetjes van het kleed weten
te vertellen.
Behalve genoerfide artikelen, zijn er nog
heel wat andere mogelijkheden, waar»

zo'n handwerkje ons oude japonnetje
opknappen, kan onze textielkaart dus in
het mapje blijven.
Tal van andere gebruiksvoorwerpen zijn
met zo'n simpel kruissteekrandje op te
knappen. Bij de*voorbeelden, die wfl
hierbij plaatsen, zal zeker wel iets van
uw gading zijn.
Wil uw dochtertje graag wat handwer»
ken, laat haar dan één van die leuke
voorbeelden namaken.
Geef haar eens een schortje om te bor»
duren. Een kind vindt het zo leuk eens
iets voor zichzelf te maken en u zal er
haar zeker niet meer aan behoeven te
herinneren, dat ze' haar schort moet
voordoen.

'foto Delta)
."'j maken en de toer gewoon recht
e

n 8e toer: gewoon recht overbreien
meerderen.
* 'oer: l r, l st erbij maken, 7 r, l st
". 'J maken en de toer verder gewoon
^breien.
^ € en He foer: recht overbreien zon*
J2* meerderen.
^ 'oer: l r, l st erbij maken, 9 r, l st
. 'J maken en de toer verder gewopn
tb

j

en }4e toer: recht overbreien.
'oer: l r, l st erbij maken, 11 r,
erbij maken en de toer gewoon
rf
Sbreien.
j e" 77e foer: recht overbreien zon»
j|r meerderen.
j e 'oer: l r, l st erbij maken, 13 r,
... f 1 erbij maken en de toer gewoon
e

st

jj en 20e toer: recht overbreien zon»
j. r meerderen.
j e 'oer: l r, l st erbij maken, 15 r,
22 e rbij maken en recht uitbreien.
j e e" 23e foer: recht overbreien zon»
2- r "leerderen.
j 6 'oer: de volgende 17 st op een
a
d rijgen (duim), dan 5 st erbij op»

ginnen dan voor de top te minderen:
aan het einde van elk der naalden
breien we de laatste 2 st r tezamen,
zodat er in deze toer dus 3 st weg*
geminderd zijn. Vervolgens breien we
één toer over zonder minderen. We
herhalen deze laatste twee toeren nog
éénmaal en minderen dan verder in
iedere toer op dezelfde wijze, tot in
totaal 3 st over zijn. Deze laatste 3 st
rijgen we op een draad, trekken deze
aan en hechten aan de binnenkant af.
Dan worden voor de manchetten de
opgeslagen steken weer opgenomen en
het patroon 20 cm hoog gebreid.
Ie toer: we breien in de eerste steek
3 st l r, l a v, l r, de volgende 3 st
breien we av, tezamen, in de 5e steek
3 st breien, de' volgende 3 st av teza»
menbreien enz.
2e toer: doorgaand av breien.
3e toer: zoals Ie toer.
4e toer: doorgaand av.
Steeds herhalen, totdat we de gewenste
hoogte hebben bereikt, daarna 3 toe»
ren av.
Aan het einde een lusje uit lossen haken.
De tweede want breien we op dezelfde,
doch tegengestelde wijze.

B O R D U R E N MET DE KRUISSTEEK
n

kriussteek-versiering .„doet het" altijd

e
ven gezellig als dankbaar werkje
* versieren met kruissteken. Deze
Vei en toch moderne versiering biedt
v, . Mogelijkheden. Zij kan in zeer vele
It0mat'es worden opgewerkt. Daardoor
ste
het waajschijnlijk, dat er nog
*o S handwerken in kruissteek=patroon
ty eO uitgevoerd.
s
taat b.v. een eenvoudig donker

is

0(1 ,

e

kinderjurkje, opgewerkt met een keurig
kruissteekrandje,
onze
kleine meid
snoezig. Hoe trots is onze jongste met
het speelschortje, waar moeder een paar
poppetjes, op borduurde. De kleine zal
u wel vertellen, welke „sla:b" ze aan
tafel voor heeft — of er kippetjes of
een paard op geborduurd zijn.
Uw jongste zoon vernielt het behang

voor kruissteekpatronen te gebruiken
zijn. In de keuken staan strookjes langs
schoorsteen en plank, opgewerkt met
een kruissteekrandje in de kleur van
ons keukengarnituur, bijzonder aardig.
Hebben we een japon, die verveelt of
die saai is, we kunnen er weer- een
geheel nieuw kledingstuk van maken
met een aardige kruissteekversiering.
We kunnen deze versiering in zijde, wol
of katoen aanbrengen. Deze garens zijn
vrij. JHet materiaal, dat wij zullen ge»
bruiken, hangt geheel van de stof af,
die wij moeten bewerken. Als wij met

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

E. N. S. A. I. D.
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Babbeltje "
VAN OOM NIEK

E

en stroom van brieven
een berg.
Wat zeg ik?
een kar vol
een scheepslading bijna En daartussen
een héél belangrijk, kort briefje
van
m'n hoofdredacteur. „Beste oom Niek".
zo schreef hij ..hier zend ik je de eerste
vracht brieven, die voor jouw rubriek
bestemd zijn Je wilt ze wel zo spoedig
mogelijk behandelen en verder afdoen?
Alleen moet je er nog maar niets van
gebruiken Het is eerlijker al|e mzen»
dertjes een gelijke kans te geven, de
oplossingen te sturen. Je zou nu al vast
de prijzen kunnen uitreiken, maar dan
dingen degenen, die de krant later ont»
vingen, niet mee. Wie weet wat voor
goed en mooi werk er nog nakomt
Ja. daar had dé baas gelijk aan Ik keek
eens op mijn kalender en- ik zag. dat ik
nog altijd inzendingen van tekeningen en
van oplossingen kon verwachten Eerlijk
is eerlijk: m'n neefjes en nichtjes, die
heel ver weg wonen en dus vanzelf wat
later insturen — de jongens en meisies.
die héél precies werken, zijn lang niet
zo vlug met hun inzending gereed dan
de anderen, die het minder nauwkeurig
nemen
•
Nee hoor. m n lezertjes moeten allemaal
gelijke kansen hebben Als je te laat
bent met je zending dan sta je er
natuurlijk naast, maar als de termijn
van inzending nog niet gesloten is. om
het maar eens heel deftig te zeggen,
dan deelt oom Niek nog geen prijzen
uit
We gaan dus dapper verder en ik geet
jullie hierbij een serie raadsels die
makkelijk en . . . . moeilijk zijn Nu zou
ik er bij kunnen schrijven: deze raadsels
zijn voor de kleintjes en die zijn voor
de groten, voor de bollebozen, maar dat
doe ik nu eens lekker niet Het is ook
helemaal niet erg, als je een of twee
van de raadsels niet kunt oplossen Dat
hangt van je leeftijd at Wél is het
nodig, dat je op elk briefje behalve je
naam en adres ook zet of je een jongen
of een meisje bent e n . . . .

hoe oud ie bent.
Een briefje waar geen leeftijd op staat,
heeft voor oom Niek geen waarde. Hij
moet toch zeker weten, of hij zijn prijs»
winnertjes een goede prijs stuurt? Stel
je voor, dat ik een kind van 9 jaar een
oude=mensenboek zou zenden Daar heb
je nu net niemendal aan!
Ik heb nu al gezien, dat er inzendertjes
waren, die hadden vergeten, hun leeftijd
te vermelden. Ook waren er bij, die er
niet aan hadden gedacht, erbij te schrij»
ven, óf .zij een jongen of een meisje
waren en anderen — maar zulke dom»
oren waren er gelukkig maar heel
weinig — hadden zelfs vergeten, hun
naam en adres in het briefje op te
geven. Die dachten zeker: dat kan die
oom Niek wel ruiken!
Nu niet langer praten: daar komen
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Die meneer Regenkwam en meneer
Koers hebben een beroep, dat je door
het anders schikken van hun naamlet»
ters moet vinden. Vind je de namen
„raar"? Och, namen zijn nooit raar.
Bovendien heeft tegenwoordig niemand
zich zélf een naam gegeven. Als je daar»
aan denkt, zal je nooit iemand uit»
lachen, omdutne, volgens jou dan, „zo'n
rare naam" heeft.
Nu krijgen we raadsel nummer 3. Dat
is zelfs een gedicht —

een invulgedicht.

•
Daar gaan we:
Met een d ... gaat een goed zwemmer
te water,
ValWe op z'n b . . ., dan slaatje een
flater;
Met een f ... kan je vissen vangen;
Een h ... wordt naar de wind
gehangen;
Met een l ... kan ik de zolder sluiten;
Is het weertje p ... dan gaan we .vlug
naar buiten.

Het klompje
Kleine Jantje was aan 't spelen
Vlak bij de waterkant.
Hij had een grote hengel
Heel stevig in zijn hand.
Daar duwde hij zijn klompje,
Net als een boot, mee voort.
'Dat mocht niet van zijn moesje,
't Was werk'lijk ongehoord.
Maar plots'ling ging zijn klompje
Heel naar de overzij,
En hoe hij zich ook rekte:
Hij kon er niet meer bij.
En nu ging Jan aan 't huilen.
Zijn klompje was hij kwijt
Maar ja, dat geeft niet Jantje,
Je klompje ben je kwijt!
Maar kijk: daar komt een eendje,
Dat zwom daar bij de brug
En bracht aan kleine Jantje
Het klompje weer terug.
Zo werd die stoute jongen

Geholpen uit de nood,
En voortaan geeft hij altijd
Aan alle eendjes brood.
Dus, als je eens wat brood hebt,
Maak dan de eendjes blij.
Want wie weet is bij 't troepje
Dat eendje er wel bij.

Ken je aardrijkskunde?
En nu ons vierde, grote raadsel. Daar
heeft oom Niek de hele landkaart van
Nederland voor nodig gehad. Zie je die
plaatsenstippen?
Bij elke stip staat
een nummertje. In die volgorde schrij»
ven we de gevonden plaatsen op en als
we dan de beginletters van boven naar
beneden lezen dan
hoe bestaat hetl..
vinden we hetzelfde spreekwoord als
van ons eerste raadsel
Nu jongens en meisjes aan de slag.
Voor de inzenders van goede oplossin»
gen wordt een boek als prijs beschik»
baar gesteld. En als je alle raadsels niet
kan vinden — het hindert niets. Op
school heb je óók niet altijd alle som»
men goed. Als het wél zo was, zou_ de
meester tienen te kort komen! De op»
lossingen moeten vóór 27 Januari ge»
zonden zijn aan oom Niek, p.a. Redactie
Weekblad „Arbeid" Postbus 100. Am»
sterdam. Op de omslag duidelijk vermei»
den: „Prijsraadsel"
Tot de volgende week maar weer. Alle»
maal de hartelijke groeten van

OOM NIEK.

DE AVONTUREN
Kareltje en de sneeuwpop

•

VAN

Een grappige tekenfilm

•

KARELTJE
Beeld

Jan Lutz •

KRAAN

Regie en tekst: N. J. P. Smith

de raadsels
M'n geheel bestaat uit 11 letters en is
een bekend spreekwoord.
6, l, 10 ligt tussen de bergen;
3, 4, 9, 11 heeft een visser;
7, 2 is een ander woord voor slee;
8, 5 is een afkorting voor dat is.
Vind je dit raadsel makkelijk, dan heb»
ben we er hier een, die misschien wat
moeilijker is. In elk geval zijn er heel
wat grote mensen, die met zo'n

Zo.... da's de romp.

lstt=ie even goed? Een echt kunstwerkl

Klets

Ze denken, dat ik gevlucht ben,

Die tegenaanval is betert

lla--ha=ha! Liggen jullie lekker?

net op m'n oog.

naamkaarties-raadsel
heel lang zoet zijn. Oom Niek heeft
deze naamkaartjes zelf gemaakt, maar
hij had er even zelf moeite mee, de
oplossing te vinden.
Hier zijn de kaartjes:
A. REGENKWAM

T. KOERS

et damspel neemt onder de denk'
spelen een belangrijke plaats in.
Door de eenvoud van de regels en de
opstelling der stukken kan* ieder zich in
korte tijd vertrouwd maken met het
Spelreglement. Slechts een paar bepalin»
gen regelen het slaan. De opstelling bij
de aanvang van de partij (alle stukken
Van gelijke waarde), de regelmatige be»
begingen (steeds één veld schuin voor»
u
it), maken, dat men de loop van het
s
pel al spoedig onder de knie heeft en
du
s al dadelijk tot spelen komt.
Is men eenmaal zover, dan blijkt deze
ongekunstelde opstelling van 20 schijven
Voor beide kleuren toch nog vele ge»
neirnen te bevatten. Men zou het dam»
s
Pel kunnen vergelijken met een een»
Voudig stuk. gereedschap, dat in handen
Va
n den leek waardeloos is, maar dat
den vakman in staat stelt tot het ver»
Vaardigen van vele mooie en nuttige
2a
ken. Het is een spel, dat ten volle
^aard is om in ogenblikken van ont»
Bpanning te worden beoefend.
•Menigeen, die dampartijen uit een krant
'aspeelde, zal tot de gedachte zijn ge»
tornen, dat deze studie hem niet meer
kon opleveren dan een verzameling van
Ol e
en verwarrende gegevens.
\v)§ant°rdende
ze veronderstelt bij den lezer een
ni
ke
L s , die alleen een ervaren clubspeler
bezit.
,..**• 's nu het eerst nodig, om al dade»
"k als beginner grond Onder de voeten
e
nebben? En wat, om tot groter be»
re
venheid in het damspel te komen?
t antwoord op deze vragen hopen
'J m deze damrubriek te kunnen geven.
eze z
al in de eerste nummers de be»
dn
grijkste bepalingen van het reglement
ae
handelen, zodat iedere, beginner zich
*' dadelijk thuis voelt Dan volgen
'olemen, openingsslagen en verschil»
n
de mooie spelvormen, die in de loop
;r
jaren zijn voorgekomen in partijen
an
sterke spelers. Kortom, alles, waar»
v
°or de damspelliefhebbers — en dat
'Jn er in ons land heel wat — belang»
elling kunnen hebben,
l ' net oplossen van de problemen zul»
' J1 boekenprijzen verbonden worden.
deze wedstrijd begint, zal
"«r worden bekend gemaakt.

In het begin van het spel staan de
zwarte schijven op de ruiten l tot en
met 20, de witte op 31 tot en met 50.
De ruiten 21 tot en met 30 zijn dan
onbezet.
In een partij doet de speler met wit de
eerste zet. Wil men aangeven, dat wit
de schijf 31 op veld 26 heeft gespeeld,
dan noteert men 31—26. Dus eerst het
veld van vertrek en. daarna dat van aan»
komst.

Wit, die aan de zet is, wint in deze
stand door 19—14 te spelen. Zwart slaat
met 26X37. Wit speelt verder 48—42,
zwart 37X48 eri wit 39—33.
Nu ziet men, dat zwart kan slaan met
schijf 28 naar veld 39 Maar er is een
andere slag, die zwart meer stukken
oplevert, n.l. met de dam van ruit 48
naar veld 9 slaan, 't Is voor zwart pijn*
lijk, maar het reglement schrijft „meer»
slag" voor en zwart moet dus 48X9.
waarop wit 33X4. De witte schijf is nu
dam geworden en bestrijkt de lijn van
veld 4 naar 36. De beide zwarte schij»
ven zijn dus verloren.
Men kan dus winnen door de tegen»
partij van al zijn stukken te beroven.
Maar er is nog een andere winst moge»
lijk, n.l. door de stukken van den tegen»
stander vast te zetten. Een mooi voor»
beeld hiervan is het volgende:
Zwaxt

Hef slaan
De manier .van slaan is voldoende be»
kend en blijkt ook uit de volgende voor»
beelden. Als men kan slaan, móet dit
ook gebeuren. De tegenstander kan het
eisen. Om het slaan aan te geven,
plaatst men tussen de nummers van-ver»
trek en aankomst het teken X.
In de volgende voorbeelden ziet men de
invloed van de z.g. „meerslagregel". Als
men n.l. op meer dan écn manier kan
slaan, moet die slag worden genomen,
die het grootste aantal stukken weg»
neemt. Dit geldt zowel voor dam als
schijf. Damslag gaat dus nooit vóór.
Zwart

Wit

SfiRKflTROPlD

Zwart: dam op 19 en schijf op 26.
Wit: 4 schijven op 36, 46, 47 en 48.
De notatie van de afloop is als volgt:
Wit
1. 46—41
2. 36—31
3. 47—41

Wit
Zwart: 5 schijven op 3, 8, 18, 26 en 28.
Wit: 5 schijven op 19, 31, 39, 43 en 48.

Zwart
19X46
26X37

Zwart heeft nu geen andere zet dan
37—42. Wit slaat met 48X37 en de toe»
stand is zo, dat zwart aan de zet is,
maar.... niet spelen kan. Hij is vast»
gezet en verliest dus. Op deze bepaling
is een groot aantal problemen gebouwd.

PUZZLE-RUBRIEK

Puzzle No. 3

LETTERGREEPRAADSEL

Van de lettergrepen: aan —
ba — bar -L- bo — bood —
clu — de — de — den —
VODr Sa nt e " m ^ e n en ze 'fs gehele partijen
der — du — eer — ei — er
da
deren te behouden, gebruiken de
- 8e — ëe — h° — houd
mers een systeem van noteren, dat
hout
— in — ken — len —
is toe te passen.
— lij — me — me — min
St het bord zo voor zich
dat
lede e
— ming — neus — niet —
speler aan zijn linker hand een
2
on — on — ren — ren —
Ve d heeft
allecn
de
ven" W' o r d t
(
°P
donkere
rig — rig — schap — sief —
daa K"gespeeld). Men stelt zich
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Precies
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zodat
v
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'eest. Dus
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een spreekwoord ontstaat.
' e nummerde bord ziet er als volgt
üit
1. Decoratie, ridderkruis
2. Zekere houtsoort
3. Desondanks
ZWART
4. Bericht, mededeling
5. Gesprek
6. Hinderlijk onrustig
7. Gevoel van deernis
8. Te haastig, onbesuisd
9. Terstond, dadelijk
10. De zwaluw
11. Roofvogel
12. Rhinoceros
13. Met inbegrip van
14. Ontferming, medelijden
15. Inschikkelijk

CREDIETEN
ƒ 900—5 % zonder borgen. Elk doel.
I E D E R E E N vrijbl. voorwaarden.
Brieven antw. porto „DE ONDERLINGE".
Mathenesserweg 110 —
Rotterdam-W.

STUDEER
TECHNIEK
THUIS
Opleiding voor alle
examens in:
BOUWKUNDE
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' opschri/ven van standen

7

/o
//

WATERBOUWKUNDE

WERKTUIGBOUWKUNDE
ELECTROTECHNIEK

CHEM. TECHNIEK en vele speciale cursussen.

-

PBNA

1

ARNHEM

X

X

DIRECTIE:

X

Oplossingen van bovenstaande puzzle worden ingewacht tot uiterlijk
5 Februari.
Adresseren: Redactie Weekblad Arbeid, Postbus 100, Amsterdam.
Op de omslag duidelijk: „Puzzle no. 3" vermelden.
Als prijs wordt'een fraai boekwerk beschikbaar gesteld.
De datum van inzending voor Puzzle no. l sluit 23 Januari; die voor no. 2
op 30 Januari. Op de omslag duidelijk PUZZLE én NUMMER vermelden.

E. J. Rotshuizen en
F. Wind
CURATORIUM:
fr. H. E. P. van Dgk, Directeur N. V.
Gebr. v. d. Bergh's Koninklijke
Fabrieken te Oss.
W. Huizinga, Ingenieur te Amsterdam.
Prof. Dr. F. Roels, Directeur van hel
Psychologisch Laboratorium, Utrecht.
Prof. Dr.A.Sizoo, Hoogleraar aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam.
Ir. J.'E. A. Telders, Ingenieur bij de
Prov. Waterstaat te Maastricht.
Mr. J. Terpstra, Oud-Minister van
Onderwijs te 's-Gravenhage.
Prof. Ir. E. J. F. Tbierens, Hoogleraar
aan de Techn. Hoogeschool te Delft.
Prof. Ir. J. G. Wattjes, Hoogleraar aan
deTechniscbe Hoogeschool U Delft.
^

Vraag kóstelutu geïllustreerd
prospectus no. Ar

