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et TroelstrasOord vormde in liet afgelopen week*
einde het verzamélpuBt van de voorzitters der
nieuw gevormde dibtrictsbestuurdersbondcn, die
daar door den Commissaris van het N.V.V. bijeen
genodigd waren, met het oogmerk om, in een kameraad»
schappelijke sfeer, de reorganisatie der bestuurders»
bonden te kunnen toelichten en bespreken. Rond vijf
en/zestig functionarissen uit alle delen des lands, voor
hcT overgrote dee' oude bekenden, ontmoetten elkaar
weer eens in de oude, vertrouwde kring op Beekbergen
en dat was op zichzelf reeds voor menigeen hunner een
verkwikkende gebeurtenis. De organisatoren van dit
weekeinde 'hadden er zorg voor gedragen, dat er ruim»
schools gelegenheid was tot het voeren van onderlinge
gesprekken, Zowel met de vertegenwoordigers der een»
trale leiding als tussen de her en der uit het land samen»
gekomen vakbewegingsmannen, terwijl het ook aan de
nodige ontspanning niet ontbrak.
Nu het N.V.V. zich opmaakt voor de aanvatting van
de nieuwe en omvattende taak, die het zich gesteld
heeft, zijn dergelijke contactbijeenkomsten uiteraard van
grote waarde. Men heeft eens gelegenheid de \yeder»
zijdse ervaringen uit te wisselen, terwijl er bovendien
een ongezochte gelegenheid bestaat om bezwaren weg
te nemen en moeilijkheden op te heffen. Waar deé
leiding van het TroelstrasOord haar van ;püds beproefde
krachten aan de lijfelijke verzorging van haar gasten
kon wijden en bovendien het culturele moment niet
verwaarloosd was — zo droeg de heer Adr. van Hees
gedichten- van Adahia van Scheltema voor — daar kan
het niet verbazen, dat het samenzijn zich door een
opgewekte en kameraadschappelijke geest .kenmerkte.
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In deze prettige omlijsting nam ook het zakelijke deel
der conferentie een vlot beloop. Dit was namelijk
gewijd aan een zeer belangwekkend onderwerp: de
reorganisatie van de bestuurdersbonden.
De organisatieileider van het N.V.V., de heer J. Ph.
van Kampen, heeft deze aangelegenheid ingeleid. Wij
zullen uit zijn heldere uiteenzetting hier het een en
ander navertellen. Men moet in, de onderwerpelijke
maatregel vooral niet een uiting zien van de zucht om
zoveel mogelijk te veranderen. Nu echter het vrij losse
federatieve verband van het N.V.V. is omgezet in een
veel sterker gecentraliseerde organisatievorm, -is het
noodzakelijk deze gewijzigde structuur van de top ook
naar beneden te doen doorwerken. Daartoe is het land
verdeeld in zeventig districten (dit cijfer is nog voor
enige wijziging vatbaar) en elk district heeft zijn eigen
bestuurdersbond. Deze zeventig districts»bestuurders»
bonden komen dus in de plaats van de meer dan twee
honderd tot dusver bestaande bestuurdersbonden, waar»
van er verschillende in een weinig bloeiende toestand
verkeerden.
De,, districtsbestuurdersbonden krijgen een heel wat
befangwekkendor taak dan in het verleden aan de
bestuurdersbonden was beschoren. De opzet is zodanig,
dat aan het hoofd van iedere districtsbestuurdersbond
een voorzitter (commissaris) komt te staan, die zijn
taak onder leiding van het N.V.V. vervult, aan welks
Commissaris hij rechtstreeks verantwoording schuldig is.
Men heeft zich de gang van zaken aldus gedacht, dat
de districtsbestuurdersbonden als' filialen van het
N.V.V. optreden; zij geven' de richtlijnen door, die van
de centrale leiding komen, maar zij ontwikkelen in hun
district ook eigen initiatief. De ideale toestand moet
deze zijn, dat zich op het gebied van de arbeid binnen
hun werkingssfeer niets voordoet, waarvan zij geen
kennis dragen. Zij zijn. op hun gebied, als het ware, de
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ogen en de oren van het N.V.V. Bovendien kunnen zij
belangrijk werk verrichten aan de vervolmaking van het
organisatorische apparaat. Een belangrijk punt van actie
zal voorts in de naaste toekomst gevormd worden
door het winnen van de ongeorganiseerde arbeiders,
terwijl uiteraard eveneens gestreefd zal worden naar
het terugwinnen van leden, die bedankt hebben. Het
overgrote deel der arbeiders is wel aan het N.V.V.
trouw gebleven, maar men ziet uiteraard toch gaarne
degenen, die heengingen, in de gelederen terugkeren.
De daden van het N.V.V. zullen hier — zoals de heer,
Van Kampen- het uitdruk-te - - de grote werfkracht
moeten vormen. Op dit gebied kan er natuurlijk veel
van de districtsbestuurdersbonden uitgaan.

Een zeer belangrijke functie zal in de toekomst ook
worden verricht door de bureau'» voor rechtsbescher»
ming, die een verbeterde en uitgebreide editie vormen
van de bestaande bureau's van arbeidsrecht. Op ieder
uur van de dag zal de arbeider, voortaan zijn weg naar
deze* bureau's kunnen vinden. Als leiders van- deze
instellingen komen alleen in aanmerking personen met
een ingeschapen gevoel voor rechtvaardigheid, die den
arbeider, • wien tekort wordt gedaan, aan zijn recht
helpen, maar die het ook verstaan om klagers, wier
grieven Op misverstand of onjuist inzicht berusten,
duidelijk te maken waar de knoop zit.
Samenvattend kan men zeggen, dat deze gehele reorga»
nisatie wordt gedragen door een geest van versterkte
paraatheid voor de arbeiders als dragers van de- gemeen»
schap. Vervolmaking van het bestaande apparaat, uit»
breiding v a n . d e werkingssfeer van het N.V.V. — zie»
daar in een notendop de zin der doorgevoerde reorga»
nisatie samengevat.
Bepaalde de heer Van Kampen in zijn rede zich voor»
namelijk tot het geven- van technische uiteenzettingen,
de Commissaris van het N.V.V., de heer H. J. Wouden»
berg, wilde — naar hij zeide — een woord van man
tot man en, 'indien mogelijk, van hart tot hart spreken.
Hij had er behoefte aan te getuigen, dat hij in het
N.V.V. een'prachtig mensenmateriaal heeft aangetroffen
en daarmede bedoelde hij ook degenen, die men als de
„ongemakkelijken" mocht bestempelen. Er was een
hechte trouw aan de organisatie, die hij van zijn kant
ook met trouw wilde beantwoorden. Men moet het
N.V.V.' thans zien als het fundament van het gebouw,
waarop straks de algemene organisatie van de arbeid
in ons land zal worden opgetrokken.
Dit vereist inderdaad prima functionarissen, door»
stroomd van een geest van solidariteit. Daarnaast doet
zich de behoefte gevoelen aan een perfecte organisatie.
Over het doel kan geen verschil van mening bestaan.
Dat moet zijn de uitbanning van het kapitalisme en het
verzekeren, 'dat de arbeider zijn redelijk deel krijgt m
de opbrengst van zijn arbeid, naast de erkenning van
zijn waarde als scheppende sociale factor. In de nieuwe
opbouw, die groeiende is, zal de vakbeweging één veel
diepere taak te vervullen hebben. Zij moet in de -be«
drijven zorg dragen, 'dat de arbeider daar zijn erken»
ning vindt. Voor de verwezenlijking hiervan is het
nodig, dat oude vormen door nieuwe worden vervangen.

VREUGDE EN ARBEID

FILMVOORSTELLINGEN
1

Programma: Hoofdfilm „De School ües Levens", Odeonfilm, met Kdtlie von Nagy,
Lucie Engllsch, llse Werner, Elfriede Datsik, Hans Holt, Theo Lingën en Hans Moser
Verder een aantrekkelijk bijprogramma.
De toegangsprijs voor dese voorstellingen bedraagt overal voor georganiseerden f 0.25
en. voor ongeorganiseerden f 0.35.
DOESBURG. Zaterdag l Maart, Concertzaal, Koepoortstraat, aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: J. Nieuwenhuis, Heerenstraat 18; bij de penningmeesters der aangesloten vakrjofidsai'delmgen en 's avonds aan de zaal.
OVERDINKEL tgem. Losser). Zaterdag 22 Februari, „Ons Huis". Aanvang 7 uur n.m.

TONEELVOORSTELLINGEN
Programma: „Wiet voor de Poes"
/", te spelen door „De Voortrekkers".
De toegangsprijs voor onderstaande voorstellingen is f 0.36 per persoon, alle rechten
inbegrepen.
MAASTRICHT. Zondag 2 Maart, Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Brouwersweg 63; St AnthoniuSstraat 19; Aert van Tricnterweg 36;
Bogaardstraat 21 en 's avonds aan de zaal.
BREDA. Maandag 3 Maart, „Concordia", Van Coothplein, aanvang 7.30 uut-run.
Kaartverkoop: C. Tops Jr., Vondelstraat 46; bij de besturen van de vakbondsaldelhigen en 's avonds aan de zaal.

Terwijl in Beekbergen de vakbewegingsleiders bijeen
waren, verzamelde zich Zaterdagavond in Utrecht een
kleine groep arbeiders, die daar hadden medegewerkt
aan een verbouwing van de Duitse school, ten einde
deel te nemen aan een „Richtfest", waartoe zij door
den -Rijkscommis.saris waren uitgenodigd. In oude tijd,
toen de waarde van de arbeid nog niet door de kapi»
talistische ontwikkeling was ontluisterd, plachten, zodra
een werkstuk voltooid was, allen, die daaraan op enige
wijze hadden deelgehad, nog eens samen te komen, ten
einde, om het zo uit te drukken, de kroon op het werk
te zetten. Die bijeenkomsten droegen deels een plechtig,
deels een feestelijk karakter. Zij kenmerkten zich door
een diepe zin van sociale verbondenheid. Hun her»
leving, in deze tijd heeft, dan- ook symbolische betekenis.
Trouwens, ons socialisten is deze gedachte reeds-nlks»
zins vertrouwd. Bij meer dan een gelegenheid zijn, bij
de totstandkoming van een schepping der arbeiders»
beweging, de werkers aangetreden om gezamenlijk de
volbrachte arbeid te vieren.
Het stemt dan ook tot verheuging te mogen vaststellen,
dat deze goede zede thans bezig is in ons land een
meer algemene uitbreiding te vinden, waarbij het initia»
tief voor het ogenblik van Duitse zijde komt, hetgeen
begrijpelijk mag heten, omdat daar het „Richtfest" nu
eenmaal reeds burgerrecht bezit.
' .
Wij mochten een deel van de avond in Utrecht bij»
wonen en konden hierbij constateren, dat zulk een feest
ook den Nederlandsen^ arbeider blijkbaar goed ligt.
Dr. .loachim, de „Beauftragte" van den Rijkscommissaris
in de provincie Utrecht, sprak een hartelijk woord, de
architect, die het werk geleid had, de heer Quéré prees
de goede samenwerking en verschillende bouwlieden
lieten zich ook niet onbetuigd. Er was een eenvoudige
maaltijd aangericht, met een sober glas bier er bij,
terwijl „Vreugde en Arbeid" voor amusement had zorg
gedragen. Kortom: een alleszins geslaagde avond*.

DORDRECHT. Vrijdag 28 Februari. „Kiinstmin". aanvang 7.30 'uur n.m '
Kaartverkoop: Dordrechtse Bestuurdersbond,' Toulouselaan 41: Alg Ned Mefaalhew
•Bond. Singel 115; .Centrale Boud van Transportarbeiders. Wijnstraat 63: N. V. v.
Fabrieksarbeiders, Nic. Beetsstraat 9rd.; „Mercurius", Corn. de Wittstraai 56, N. V.v. Fabrieksarbeiders, Pr. Hendrikstraat, 8, Zwijndrecht; Aig. Ned. •Meta-nibawerkersbond, Middenstraat 28. Papendrecht; Alg. Ned. Bouwarbeidersbond, Dubbelstraat 7,
Dubbeldam en 's avonds aan de zaal.
UTRECHT. Zaterdag l Maart, „Tivoli", aanvang 7.30 uur n.m.. Kaartverkoop:
Utrechtse Bestuurdersbond. Oude Gracht 245. ingang Springweg; Boekhandel
Arbeiderspers, Spoor en Tram, Oude Gracht 245; Overheidspersoneel,
Domplein 22;
Techn. .en Opzichth. personeel. Maliebaan 41; Handels1- en Kantoorbediehdenbond,
Joh. de Wittstraat 9: Bouwarbeidersbond, Geertekerkhof 14:. Transporta'rbëidersbond, Weerdsingel 57 W.Z.; Metaalbew.bond, Hagelstraat 32; Fabrieksarb.bond,
Springweg 102; Sigarenmakersbond, Ambachtstraat 2; Sigarenmagazijn, Pallieter,
Beethovenplein 1; Steenweg 21; Nachtegaalstraat 56; Sigarenmagazijn • Donkers,
Gansstraat 3 b en 's avonds aan de zaal.
LEIDEN. Zondag 2 Maart, Stadsgehoorzaal, aanvang 7.30 uur n.m. -Kaartverkoop:
Leidse Bestuurdersbond. Heereiigracht 34; bij de secretariaten der aangesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.
APELDOORN. Maandag 3 Maart. „Tivoli Schouwburg", aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Apeldoornse-Bestuurdersbond; B. Dam, Korteweg 54; bij de secretariaten der aangesloten organisaties en .'s avonds aan de zaal.
ZWOLLE. Dinsdag 4 Maart. Buiten-Sociëteit, aanvang 7.30 uur n.m. Kaartverkoop: Zwolse Bestuurdersbond; H. Knobbe. Van Speyckstraar 32: bij de
secretariaten der aangesloten-organisaties en 's avonds aan de zaal.
ZUTPHEN. Woensdag 5 Maart. Buiten-Sociëteit, aanvang 7.30 uur n.m'
Kaartverkoop: Zutphense Bestuurdersbond, Wilgenstraat 49; bij de secretarieën der
aangesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.

ZONDAGOCHTEND-BIJEENKOMSTEN

CABARET-VOORSTELLINCEN
i Een wereld-programma onder persoonlijke leiding van Theo Bouwmeester, conlerenrier
. Daan Hooykaas.
:
- . • • • •
Toegangsprijs f 0.50 •voor georganiseerden; f 0.75 voor ongeorganiseerden, alle rechten
inbegrepen.
.
. . . . . . . .
Foto voorpagina:-''^i-beld'': De .sterrvnkïjker' vanAnüïjk.-(Zie

Maar dit kan — aldus de heer Woudenberg — nauwe»
lijks een bezwaar zijii voor den socialist', die immers van
oudsher leerde zingenr „Sterft, gij oude vormen en
gedachten."
De beide inleidingen, die wij hier in hoofdtrekken
hebben weergegeven, vormden de kern van het samen»
zijn. Van Duitse zijde waren aanwezig de Beauftragte
van den Rijkscomrnissans voor de Arbeidsorganisatie
Dr. Hellwig en diens medewerker, de heer Strathmann,
waarvan de eerste een kort woord tot de aanwezigen
richtte. Dr. Hellwig wees er op, dat midden in oorlogs»
tijd geen grote sociale dingen ter hand kunnen worden
genomen. Het N.V.V. heeft niettemin in tal van
gevallen zijn paraatheid kunnen betonen -en bij hers
haling zijn in het belang van den arbeider bijzondere
maatregelen genomen, als de ontsl-agverordening, de
winterbijslag op de steun, het verzekeren van een
soepele toepassing van de loonstop, de kinderbijslag
en de invoering van de. loonbelasting.
Kunnen dus voor het ogenblik geen grote objecten
worden verwezenlijkt, het is wel mogelijk reeds thans
allerlei voorbereidend werk ter hand te nemen, x>pdat,
wanneer de oorlog ten einde zal zijn, onmiddellijk de
hand aan de ploeg zal kunnen worden geslagen.
Ziehier, in korte trekken, de stof, die op deze weekeind*
bijeenkomst is behandeld. Wij spraken reeds van het
aangenaam en nuttig karakter van deze bijeenkomst
Moge hetgeen hier in Beekbergen wer'd besproken,
straks in het land worden uitgedragen in dezelfde sfeet
van goede kameraadschap, waardoor dit tweedaags
samenzijn in het TroelstrasOord zich kenmerkte.

dfiikél'

' AMSTERDAM Zondag 23 Februari, filmvoorstelling „Julika", City-film, met Paula
Wessely en Atilla Hörbiger, tevens optredeji der „2 Pic'o's" accordeon-mrtuozen. in
'het City Theater, aanvang 10.30 uur. Zaal ópen om 10 uur. toegang 14 idar.
'Toegangsprijs f 0.35 ((alle rechten'inbegrepen), voor leden van het N.V'-V ' en huis. genoten.

achter&jde' van 'dit-'bout;.'
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(Foto'»: „ArbettT)

ongeren kloppen .aan de poort en
Jpelijk
vragen toelating tot het maatschapleven. Veeleisend zijn de meesten
hunner niet. Wat zij verlangen, is werk
voor hoofd en handen, scheppende
arbeid, die de volkswelvaart moet ver»
meerderen en aan een nieuw geslacht
een sober en redelijk bestaan dient te
verzekeren. Maar in talloze gevallen
heeft de maatschappij voor hun jonge
werkdrift slechts een koele en hoog»
hartige afwijzing. Of zij stelt hun tewerk
in vakken, waarvoor zij niet geleerd
hebben, zodat zij al dadelijk afzakken
naar een lager levenspeil, om van de
vaak veel te geringe beloningen en de
tergende bestaansonzekerheid maar niet
te spreken. Laten wij beginnen met, zo
voor de hand weg, enkele gevallen uit
de practijk te nemen.
Een onderwijzeres van 27 jaar schrijft
ons, dat zij 6 jaar geleden voor haar
examen slaagde, maar dat het haar al
die tijd niet lukte een vaste aanstelling
ie krijgen. Wel was zij zo fortuinlijk

werk in de school te vinden. Klassen
van 36 tot 54 leerlingen werden zelfs
aan haar leiding toevertrouwd. Maar. . . .
de bezoldiging! Eerst verdiende zij een
half jaar niets, al deed zij dan voor
„vol" mede. Vervolgens kreeg zij een
salaris van ƒ300 per jaar, dat, blijk»
baar bij wijze van aanmoediging, na drie
jaar tot de kapitale som van ƒ 500
werd verhoogd. Dit is dan heltoon, dat
zij op de huidige dag nog voor haar
paed agogisch e arbeid geniet. Is het
wonder, dat deze jonge vrouw — en
met haar duizenden andere leerkrach»
ten — vol ongeduld de thans aangekon»
digde verbeteringen op onderwijsgebied
verbeiden?
„Wij wachten maar af", aldus onze
briefschrijfster, „onderwijl onze plicht
vervullende, met grote Klassen en kleine
fooien."
Men vergete bij dit alles niet, dat der»
gelijke studies dikwijls ten koste van
grote inspanning zijn volbracht. Zo heeft
de onderwijzeres, wier ervaringen wij
hier vertelden, haar studie geheel in
vrije tijd volbracht. De ouders konden
namelijk geen opleiding voor haar be»
talen. Zij moest dus op kantoor en
Werkte daar van 's ochtends half negen
tot 's middags zes uur. Zo van kantoot
ging zij direct, zonder eerst behoorlijk
te kunnen eten, naar de cursus. Die
duurde tot tien uur en pas daarna was
er gelegenheid voor dit hard blokkende
meisje om het middagmaal te gebrui»
ken. De Zaterdagavond en de vrije
Zondag waren natuurlijk eveneens aan
de studie gewijd. Maar al deze moei»
lijkheden ten spijt wist onze brief»
schrijfster door te zetten. Zij voelde
z
'ch tot het- onderwijs aangetrokken, zij
Za
g er een roeping in, die zij vervullen

wilde, hoe groot de obstakels ook waren, die haar de weg
naar het doel versperden. Toen kwam de grote dag van het
examen, het geluk van het slagen en daarna lag de weg
voor haar open, de toegang naar het begeerde vak was vrij.
Men kan zich de bittere ontgoocheling wel voorstellen, die
hierop volgde bij een jarenlange schromelijk onderbetaalde
arbeid. Intussen smaakte deze briefschrijfster nog het geluk
werkelijk terecht te komen in het door haar uitverkoren

beroep. Voor ons ligt een brief van
een jongen man, die voor onderwijzer
studeerde, omdat heel zijn hart er naar
uitging. Ook hij stamt uit een gezin
met zeer beperkte geldmiddelen. Van
de twee zonen mocht de jongen rnet
het vlugste verstand doorleren en hij
was de gelukkige. De studre verliep vlot
genoeg, maar de aanstelling liet op zich
wachten. Thans werkt de jonge man
op een zeer bescheiden salaris (veel te
gering om er op te kunnen trouwen) in
een heel ander beroep. Zijn hoop is nog
altijd op he.t onderwijs gevestigd, maar
soms vraag't .hij zich af of het .gezins»
geld niet beter besteed ware geweest
aan zijn broer, die, ofschoon minder
vlug van verstand, met een goede vak»
technische opleiding waarschijnlijk betere
resultaten had kunnen bereiken, omdat
een knap vakman veelal toch wat ge»
makkelijker zijn weg vindt dan één
onderwijzer, die men niet in de school
kan gebruiken.
Wat deze laatste gedachte betreft, dit
lijkt ons nutteloos piekeren. Trouwens,
uit tal van brieven van handarbeiders
blijkt ons, dat zij, uit maatschappelijke
nood, in andere beroepen terecht kwa»
men dan waarvóór zij waren bestemd.
Vaak is dit een afglijden van de trap
der vakbekwamen naar het leger der
ongeschoolden. De oorzaak ligt voor
een deel in een algemeen tekort aan
werkgelegenheid. Evenwel:-slechts voor
een deel! Want het is duidelijk, dat in
talrijke gevallen ouders zich belangrijke
offers getroosten om hun kinderen een

bepaald vak te laten leren, of een studie
te doen volgen, zonder dat ook maar
enige waarborg aanwezig is, dat de
maatschappij straks aan de verworven
kennis behoefte zal hebben. Wij önt»
moeten hier een typisch voorbeeld van
een gebied, waarop, langs de weg der
ordening, nog heel wat kan worden
bereikt.
Eerste vereiste is en blijft natuurlijk de
• opbouw van een samenleving, waarin
de werkloosheid verdwijnt, of althans
binnen de engst mogelijke grenzen
wordt teruggedrongen. Maar het zal
nooit goed worden, indien niet tegelijk
de toevoer van nieuwe arbeidskrachten
naar de onderscheidene beroepen doel»
bewust wordt geleid. Daarvoor is nodig
een maatschappelijke evenwichtstoe»
stand, die het mogelijk maakt de be»
hoefte aan nieuwe arbeidskrachten in de
verschillende takken van bedrijf voor
een reeks van jaren ten naasten bij te
bepalen, terwijl dan, in aansluiting
hiermede, de beroepskeuze zodanig be»
invloed dient te worden, dat vraag en
aanbod ongeveer met elkaar in even»
wicht worden gehouden. Meestal'staat
het niet zo, dat een jongen of een
meisje slechts voor één bepaald beroep
geschiktheid bezit. In de regel is een
algemene neiging aanwezig, die • een
keuze uit verschillende mogelijkheden
toelaat. Het is in het belang van een»
ling en samenleving, dat bij deze keuze
het behoefte»element volledig tot zijn
recht wordt gebracht.
Wij zijn ons er van bewust, dat het
hierbij niet om eenvoudige dingen, gaat.
Dé oplossing van dit vraagstuk vergt

een diepgaande ordening van de lands»
huishouding, die op haar beurt weer
harmonisch in een groter kader dient te
worden ingevoegd. Maar er is geen
enkele reden, om niet reeds 'thans deze
taak aan te vatten. Zij vormt een onder»
deel van de opbouw ener socialistische
samenleving, die niet van heden op
morgen kan volgroeien, maar die toch
alleen verwezenlijkt kan worden, indien
wij bereid zijn van dag tot dag onze
zorgen aan haar te wijden. Veel jonge»
rennood en jongerenleed kan worden
voorkomen, indien met het leiding geven
bij de beroepsvorming, in de door ons
geschetste zin, zo spoedig mogelijk
wordt aangevangen.
Een algemene klacht, die ons uit het
kamp der jongeren bereikte, is, dat men
niet genoeg verdient om op een rede*
lijke leeftijd te kunnen trouwen. Wij
ontmoeten hierbij zowel de kantoor»
bediende, met einddiploma 5»jarige
H.B.S., mitsgaders' diploma's voor Ne» ,
derlandse, Engelse en Duitse handels»
correspondentie, die op zijn 25ste jaar
nog geen twaalf gulden in de week ver»
dient (in een semi=overheidsbedrijf nog
wel!), ajs de textielarbeider van gelijke
leeftijd, die zijn ouders moet helpen
onderhouden en met nog geen zes en
een halve gulden per week naar huis
gaat, zodat men hem al de verheffende
raad heeft gegeven, dat hij maar zien
moet bij de steun terecht te komen,
daar hij van zijn werken toch maar een
habbekrats krijgt. Een andere textiel»
arbeider, van ongeveer gelijke leeftijd,
die eveneens 24 uur in de week werkt,

Vervolg: De maatschappij en de longeren.
beurt daarvoor rond acht gulden. Hij
schrijft ons, dat hij, bij volle arbeids»
tijd het dubbele zou kunnen ontvangen,
hetgeen, onder de huidige omstandig»
heden.^jiog op geen stukken na een behoorlijk loon zou vormen. Bovendien
wordt er in een veel te snel arbeids»
tempo gewerkt De mens is tot ver»
lengstuk van de machine gemaakt, men
tracht het uiferste uit hem te halen,
zonder een redelijke beloning voor zijn
prestatie te geven en zonder zich ver=
der om zijn arbeidsvreugde of lichame»
lijk welzijn te bekommeren. De textiel»
arbeider, die ons over dit alles schreef,
betuigde tevens zijn trouw aan de orga»
nisatie en knoopte hieraan juist voor
de jongeren een vermaning vast om zich
toch vooral te organiseren. Inderdaad:
betere sociale toestanden kunnen eerst
worden verkregen bij een goede maat»
schappelijke ordening en deze heeft op
haar beurt organisatie van de arbeid
tot voorwaarde.
Maar, wij zouden spreken over de
huwelijksmogelijkheden der jongeren.
Elders in dit blad kan men lezen, dat
ruim twee»derde van de huwende man»
nen tussen de twintig- en de dertig jaar
'in het huwelijk treedt. Dat gaat al een
veertig jaar zo onveranderd voort. Op
zichzelf ' is dit geen onbevredigend
cijfer en ook de opschuiving van het
aantal trouwlustigen van de eerste
helft der twintiger jaren naar • de
tweede helft, kan niet verontrusten. Wel
ernstig is echter het feit, dat zovele
huwelijken op een onvoldoende gelde»
lijke grondslag moeten worden aan»
gegaan. Dat komt natuurlijk zo min aan

het gezinsleven ten goede als aan de
nakomelingschap Men streeft er naar
kinderloos te blijven, of de gezins»
sterkte zo gering mogelijk te doen zijn.
Hier ligt inderdaad een ernstig sociaal
euvel, dat om een betere behartiging
roept.
Bij de- belastingheffing wordt sedert
kort aan de grote gezinnen een belang»
rijke tegemoetkoming verleend, doch
het is duidelijk, dat óók de directe
factoren, die dé gezinsuitbreiding rem»
,men (onvoldoende beloning, onzekere
vooruitzichten, enz.) dienen. te wprden
opgeheven, wil er van een wegneming
der hier bestaande sociale misstandensprake kunnen zijn. In dit verband ver»
dienen ook de jeugdige vrijgezellen, die
hun ouders ondersteunen, de bijzondere
aandacht. Zij hunkeren naar gezmsvor»
ming, doch kunnen niet of nauwelijks
sparen, enerzijds door de zorg, die zij
aan hun ouders moeten geven, ander»
zijds door het feit, dat , zij, ofschoon
gedwongen vrijgezel blijvende, extra
door de belasting worden getroffen.
Ook de werkloosheid, hoewel sterk ver»
minderende, speelt in dit verband
uiteraard een rol. Zo ontmoeten wij een
geval van een jongen man, die deel
uitmaakt van een gezin, dat in de win»
termaanclen regelmatig steun trekt. Van
de zeven personen, waaruit het gezin
bestaat, is hij de enige, die inkomsten
geniet, namelijk een wachtgeld van
ƒ 16.15 per week. Een gehuwde dochter
betaalt ƒ 1.25 aan alimentatie en maat»
schappelijke steun voegt hierbij, blijk»
baar omdat de administratieve norm
dit eist, elke week, met pijnlijke nauw»
gezetheid, de somma van ƒ0.25 toe.
Bij elkaar dus ƒ 17.75 in de week en

„Centrale discotheek" ontmoet geestdrift
Van pleidooi tot plan.
en van plan tot verwezenlijking
an verschillende zijden en 'óp ver»
V
schillende wijzen reageren lezers op
ons artikel in „Arbeid" over een lande»
lijke gramrriofoonplaten»uitleen»centrale
voor arbeiders. Geestdriftige instemming
met de geopperde mogelijkheden. Maar
ook vragen. Hoe denkt u dit, hoe denkt
u dat? Een enthousiaste lezer in Rotter»
damsZuid zet twéé vraagtekens achter
de slotzin van zijn brief: „Horen wij
nog eens iets van dit discotheeksplan??"
Maar tegelijk voelt hij (en terecht): een
luchtkasteel is de geopperde discotheek
allerminst.
Toch moeten wij één ding vooropstel»
len: ons artikel wilde een „pleidooi"
zijn, geen „plan". Een pleidooi wil de
geesten wakker roepen. Een plan kan
pas op hechte grondslagen rusten, als
duidelijk is, in welke richting zich de
belangstelling er voor ontwikkelt.
„In de mobilisatietijd hadden wij in de
cantine de beschikking over een oude
grammofoon met (enkele platen uitge*
zonderd) een hele collectie minderwaar:
dig materiaal aan platen", vertelt onze
Rotterdamse briefschrijver. „En nu viel
het mij op, hoe vaak juist de meest afge»
zaagde moppen werden . afgedraaid. In
de winter met zijn vele binnendiensten
varen een paar uurtjes theorie over
verschillende componisten en hun wer*
ken voldoende, om bij enkelen belang:
stelling voor ander en beter werk te
wekken. Wat een prachtig hulpmiddel
was toen die oude grammofoon."
Deze ervaring (iedere vak»musicus, die
met groepen müziekgevoelige leken in
aanraking kwam, kent méér van die ge»
vallen) bewijst al terstond één ding: dat
de discotheek, zoals wij die zien, zich
niet los laat denken van in de goede zin
populair voorjichtingswerk. Want is 'de
platen»uitleencentrale aan de ongeschool»
de en van leiding verstoken voorkeuren
der individuele grammofoon»bezitters
overgeleverd, dan zullen naar het woord
van onzen briefschrijver uit Rotterdam

(en met respect voor vele ernstig»wil«
lende muziek»vrienden) „juist de meest
afgezaagde moppen vaak worden afge»
draaid."

Plaatselilke steunpunten
Daarom stellen wij ons de distributie
van de door de centrale verzonden leen*
collecties voor met de hulp van steun»
punten "in verschillende delen van ons
land. Hoe meer, hoe beter natuurlijk.
Maar altijd onder de hoede van een
ernstig muziek»liefhebber, die aan het
breekbare materiaal de zorgen wijdt, die
het behoeft, maar die óók in staat is,
anderen te raden en voor te lichten.
Omdat de centrale discotheek nimmer
de vervanger van een eigen grammofoon»
platen»collectie mag en wil zijn, kan zulk
een plaatselijke amateur»voorman het
centrum worden van vele kleine privé»
verzamelingen. Niemand leent zijn eigen
platen graag uit. Maar het is een
sociaal genoegen van hoge 'orde, zijn
schijven»collectiè met gepaste trots aan
een kleine kring van belangstellende
De eerste groef van „de nieuwe plaat",
•— hoeveel onvermoede schoonheid zal
er volgen?
(Foto Arbeid)

men kan zich wel voorstellen hoe men
daarvan in de grote stad leeft. Voor den
jongen man schiet er nauwelijks een
zakcent op over, aan een meisje durft
hij niet denken en ook hier zijn de
kansen op beterschap uiterst gering.
De ontslagverordening en de wacht*
geldrege!.ng blijken overigens in tal van
gevallen goed te werken, doch dit zijn
uiteraard slechts noodverbanden.
Het mes moet diep in de wonde wor»
den gezet. Ons maatschappelijk leven is
ziek, niet pas sedert Mei 1940, doch
reeds sinds heel een reeks van jaren.
Gebrek aan zin voor sociale verbonden»
heid is één der grondoorzaken van de
kwalen, die ons werelddeel hebben ge»
troffen. De genezing daarvan zal een
langdurige en toegewijde inspanning
vereisen, waarbij met name van de
jongeren, als naast belanghebbenden,
baanbrekende arbeid mag worden ver=
wacht.
Zijn zij bereid tot de taak, die roept?

Het bad van de Lammergier
Wordt een Lammergier geschoten, dan
kan men op nek en borst -van deze
grote vogel mooie kleuren, roestgeel of
oranje»rood bewonderen. In gevangen»
schap hebben deze gieren niets van deze
mooie kleuren.
De oorzaak staat in verband met de
hadgewoónten van deze vogel. Hij leeft
bij voorkeur m het hooggebergte, en
neemt dan ook zijn_ bad in de hoog
gelegen bergmeren, die dikwijls rijk aan
ijzeroxyd zijn. Dit ijzeroxyd doet — als
bekend — de mooie kleuren ontstaan.

geestverwanten te kunnen laten horen.
In Frankrijk bijvoorbeeld bestaat sinds
vele jaren een organisatie van grammo»
foon»bezitters, die onderling regelmatig
concert»bijeenkomsten belegt. Op die
bijeenkomsten draaien de deelnemers
eigen platen, nadat in overleg met het
bestuur een samenhangend, evenwichtig
programma is opgesteld. Niet zelden
hoort men op die samenkomsten platen
van historische betekenis. En altijd zorgt
een bevattelijke toelichting er voor, dat
het gehoorüe „reliëf" krijgt.
Door zulk een methode van bezit»uit»
wisseling (die 'in tegenwoordigheid van
de eigenaars der respectieve platen ge*
schiedt en dus voor hen zonder bescha»
digingsrisicoMs) snijdt het mes naar twee
kanten en wordt de beschikbare centrale
in zekere zin met het gezamenlijk bezit
der deelnemers verrijkt.
Dat werkt in de -practijk ook uitermate
opvoedend op de individuele gramiuo»
foonsenthousiasten, die er een eer in
'zullen vinden, met .werkelijk respectabele
platen voor de dag te kunnen komen en
die op de bijeenkomsten van „afge»
zaagde moppen" weinig waardering te
verwachten hebben.
Veel hangt bij individuele aankoop al»
weer af "van de leiding en het advies
van den amateursvoorman, dien wij hier»
boven als beheerder van dé plaatselijke
„steunpunten" der centrale voorstelden.
In grote steden zullen voor deze taak
gemakkelijk deskundige musici te vin»
den zijn. Maar omdat tenslotte (er be»
staat immers ruime mogelijkheid om
aan de zendingen der centrale bevatte»
lijke documentatie toe te voegen) de
goede smaak en de tact zwaarder wegen
dan gedegen vakmanschap, kunnen ook
in de kleinste dorpen toegewijde muziek»
liefhebbers een „steunpunt" vormen, als
zij er in slagen een kring van deel»
nemers om zich te verenigen.

De Centrale
Natuurlijk ligt de voornaamste hinder»
paal van stoffelijke aard bij de centrale
zelf. Ook een verzameling van tiendui»
zenden platen vraagt niet meer ruimte
dan één enkele kamer, .— heel wat -nin»
der dan een bibliotheek. Maar de kos»
ten zijn aanzienlijk. Voor een deel zul»
len de deelnemers in den lande daarin
samen moeten voorzien. Hun bijdragen
kunnen op de duur van een kleine col»
lectie ook gaandeweg een grote maken.
Blijken de -platen»importeurs te overtuis
gen, dat een centrale discotheek niet
strijdt met hun belangen maar juist de

Ootvatigem- boeken
Huib Luns, Met wijde wiekslag door
het beeldend scheppen. Episoden uit het
leven van schilder» en beeldhouwkunst
in Europa. Schijnwerpers, vijfde reeks.
Uitgave Het Spectrum; Utrecht
Dr. H. Terpstra, Buitenlandse getuigen
van onze koloniale expansie. Uitgave P.
N. van Kampen & Zoon N.V., Amster»
dam.
Thomas a Kempis, De navolging van
Christus. Vertaling van Roei Houwink.
Uitgave Erven J. Bijleveld,,Utrecht.
Edna Marson, Avontuur in China. Uit»
gave van A. J. G. Strengholt's Uitg.
Mij. N.V., Amsterdam.
Ernst Zalm, De .eeuwige wegen der
liefde. Uitgave van A. J. G. Strengholt's
Uitgevers Mij. N.V., Amsterdam.
Bij G. B. van Goor & Zonen, Den Haag,
verschenen:
Servaas 3e Bruin, Duitse Handels;
brieven.
Kramers' Woordentolk, 22e druk, be»
werkt door Dr. G. A. Brands en R. W.
Lieve.
Van Goor's Klein Duits Woordenboek.
Jufriaan van Toll, Van eenen bloede.
Wat men verstaat onder Sibbekunde.
Uitgeverij „Liebaert", Den Haag.

Correspondentie
H. van Rh. te A. U verzuimde uw huis*
adres te vermelden, zodat wij uw brief
niet konden beantwoorden. '
* * * Inzenders van oplossingen van
puzzles e.d., worden verzocht bij hun
inzendingen geen andere mededelingen
voor de redactie in te sluiten, daar dit
tot vertraging kan leiden.

Luisterend in de eigen huiskamer naar
muziek van eigen keus. (Foto Arbeid)
doelbewuste persoonlijke aankopen helpt
bevorderen (zie boven), dan is wellicht
van hen belangrijke steun te verwachten.
Een grondskapitaaltje is echter onmis»
baar.
Voor een zo bij uitstek cultureel en de
belangen van muzikale arbeiders in ge»
heel Nederland rakend werk spant zich
én wat de organisatie én wat de finan»
ciële fundering betreft het best een in»
stelling, die in ha,ar algemeenheid het
brengen van cultuur en ontspanning aan
arbeidend Nederland reeds tot taak
koos. Wij spreken het fluisterend uit
(want dit alles is immers nog altijd
„pleidooi" en nog steeds geen „plan"!):
zou „Vreugde en Arbeid" niet de over*
koepelende instelling kunnen zijn?
Het gevaar voor breken bij het verzen»
den van leen»collecties uit de centrale
naar de „steunpunten" noemt onze Rot»
terdamse briefschrijver nog als detail*
bezwaar. Het telt echter in het geheel
niet tegenover de moeilijkheden, die
hierboven ter sprake kwamen. Want in
daarvoor passende verpakking is het
risico van breuk vrijwel nihil. Onze
muzieksrnedewerker ontvangt en ver»
zendt sinds zeven jaar regelmatig grote
hoeveelheden recensie»platen en noteer»
de nauwelijks éénmaal in de drie jaar
een beschadigde plaat. Wanneer zich
geen ernstiger bezwaren voordoen dan
dit, bezit arbeidend Nederland de vol»
gende maand zijn centrale discotheek!

grond, alla... een helen boek!
Maar Mon Steenland poerde
niet!
Die knikte maar, miek zwijgend
zijn witsel gereed... en nu staat
hij op de ladder. Hij ievert
voort. Hij ievert de ganse dag,
en als hij in de duistere weggaat
moet het eerste woord
door Emile Buysse.
over die patatten — zijnerzijds,
•— Maar 'k laat mij niet breken, zegt de" — nog gesproken worden.
ee, het voorjaar is geen sprookje, paster, 'k zal 't nóg een keer proberen, Hij bezint zich daar nu zeker
zegt paster Vlieters, halveling in
'k Moest evenwel entwien weten te vin- op, peinst pasters Vlieters. Maar
zichzelve, terwijl hij ziet naar' de wol- den die verstand heeft van patatten- hij is toch wel wat ongerust.
kengevaarten die voorttrekken over de ziektes, die Bordeause pap van verleden Zomaar. Hij zal een andere
fruitbomen," waar het witte licht van de jaar, die spuitingen, 't kort allegare methode toepassen...
lente door ruist. Hij staat voor het ven- niks... Nee...!
's Anderdaags komt Mon Steenster van de hooge voutekamer, vóór hem
Nu asemt Jan Masseel nóg dieper, want land terug, hij witselt met evenis de boerenhof, achter hém de kilte van de paster trekt hem de woorden uit de veel iever en behendigheid. Hij
het studeervertrek met papieren en ver- mond. Hij is h i e r v o o r gekomen, en zwijgt wederom,
maar nu
mufte boeken. Een boerenhof? Ja, en het voor niks anders. Hij speekt eens tus- haalt pasters Vlieters hem van
huis is een boerenwoonstee. Paster Vlie- sen zijn kloefen, snuift geweldig door. zijn leer, om hem op zijn voutezijn neuze en dan zegt hij: - - Meneer: kamer een krachtige druppel m
ters is daar op een zekere dag in. komen
wonen, toen de pastory afgebrand was. paster, ... 'k zag daar in 't voorbijgaan te schenken.
En nu zouden ze hem er met geen twaalf
een keer naar uw gevel, .... die zou nodig — Om de kwade dampen van
peerden nog uitkrijgen. Dit huis lééft! moeten gewit worden...
't voorjaar te verdrijven, zegt
Het bevat het leven van veel boerenge- — Wat heeft dat met patatten en ziektes hij. Mon drinkt, met- Kleine oeslachten, ... daar lopen muizen over de te maken Jan? vraagt paster Vlieters dachtzame teugjes. Buiten trekt
zolder, en achter de kasten krabbelt en verbaasd.
het vcorjaar langs het venster.
kroelt het, dat ziet ge niet, maar ge hcort — Vele, meneer'paster, vele...! Zie, ...ge Bedachtzamer dan Mon drinkt,
het. het zijn torrekens en nóg eens mui- kent toch Mon Steenland van achter de begjnt paster Vlieters nu over
zoudt ge peinzen, Mon? zegt paster Vlieters
zen. En in de stilte spreken de stemmen Stierskreke? — Nee, ...waarom?
de patattangeschiedems, dezelfvrindelijk.
van mensen, die lang geleden in dit huis — Wel... eh..., uren in 't ronde is er geen de van gisteren, maar korter,
leefden: hun stemmen komen tot paster zo'n goeien witter van huizen als Mon meer in malkander gedouwd. — Daar zou kort en klaar en simpel.
Vlieters voornamelijk wanneer de wind Steenland. En, 't is nog 't voornaamste een remedie tegen'moeten zijn, zegt hij,
- Ja
zoudt ge peinzen Mon?, zegt
in de schouwe ruist en fluit en spreekt. aan'dien vent, hij heeft-hij verdikke ver- en hij schenkt een' tweede druppel
Vlieters vrindelijk
En daar luistert hij geerne naar. Omdat stand van patattenziektee. meer of een en nóg een, want .nu is Mon Steenland paster
Ja. Ge moét-gij ommers van die
hij dan peinst op thuis, op zijn kinder- beetje, allenig is hij een schrikkelijk- rapper met zijn borrels dan met zijn —
patatten-kweek niet leven, merteer' pasjaren, op vader en moeder die ai me zwijgzame mens. <.
woorden
ter?
boertjes waren. Daarom houdt hij van
— Drie druppels voor nikst, peinst paster
lente drijft voort. Almaardoor wordt
- Neeë
maar
maakt dat verdit even arme boerenvolk; hij lacht met De
schil? .
zoeler. 's navonds een vlaagje regen, Vlieters triestig
hen, hij lijdt met hen. Hij heeft zijn ge- het
is .het weer droge, en het Maar neen, Mon Steenland zal nu gaan
- Ja, hoort een keer hier, ge plant
zonde, kloeke aard, zijn deugden en zijn 'snuchtens
spreken. Hij zit met het glaasje in zijn doodsimpel géén- patatten!
voorjaar
bloeit
witter
dan
ooit
in
de
gebreken.
luchten, 't Riekt naar vers groen blad grote hand, rechtop achter de tafel. En Dan hebt ge geen ziektes ook, en de
Over die goede dingen spreke "i, dat zou en
bloeite, die nog niet uitgekomen paster Vlieters laat het nogeens algauw boeren hier in 't dorp zullen u wel aan
een dwaas-heid zijn. Hij is toch maar een is, naar
wintervoorraad helpen
een kruidige, bittere reuke lijk van vollopen om. hem courage te geven.
gewoon, klein, grijs pastoorken, dat leeït amandelen
, — Ja, zegt paster Vlieters eenvoudig,
open aarde. En naar het — Danke, zegt Mon Steenland kort
temidden van veel grijs-groen akkerland, gers, dat nogenmaar
een pinke-hoog boven ja, en nu die ziektes. Hij teugst aan zijn kort, bijkans zonder geluid, klein 'lijk
levers in West-Vlaanderen. En de land- staat.
glas, slikt, smekt
— Die ziektes van een kind
eigenaars die op kasteeltjes wonen, nog En Mon Steenland komt. Mét zijn wit- die
patatten ....
- Ja, herhaalt hij nogeens. En hij ziet
binnen het perk der parochie, die mogen térsgerief om aan de gevel van pasters
— Ja?! zegt de paster hoopvol.
naar het witte voorjaar daarbuiten.
hem' niet geerne, ze noemen hem den Vlieters' huizing te wrochten.
— Een remedie? Och, daar zijn aoveel — 'k Gelove dat ge • gelijk hebt, Mon,
„krotteboer-paster"...
zegt hij.
Eerst en vooral heeft hij den witter om- remedies.
En zie, een van pastoor Vlieters' ondeug- standig
verteld
van die patatten. Van Hij tinst nogmaals aan zijn glas, slikt
den is, dat hij dat rijk volk bij vooikeur die ziekten,
Voutekamer = opkamer, kamer boven
die Bordeause pap, het en smekt wederom, langzamer.
in zijn hof ontvangt, binst hij bezig is water met opgeloste
de spui- Maar. zegt hij,' de beste remedie voor ge- het keldergewelf,
met het wieden van zijn beddetjes grcen- tingen, de natte en kunstmest,
de droogte van de vallen lijk bij u, meneer', paster, die is frenzen = aardbeien.
sels of mei het aan-eerden of schooukuisen van zijn patattenreeksen. „Planten." of „verbouwen" kunt ge dat niet
noemen, dat is „kweken" hij paster
Vlieters, 'lijk een ander een verkske
onderzoekt eri als hij er zieken tussen
kweekt of... een boreling, met zorgen,
met vreugde, met... tedere toewijding,
vindt, moeten ze er zo gauw mogelijk
alla! '
uit. Het is dus een maatregel, die vast»
Een neg groter toewijding dan zijn
zit aan het contract voor de levering
lindeboom-verering! Die linden staan
van
consumptiemelk. Zo heeft hij bene*
voor zijn huis, aan de Brugse Steenden een flinke koe staan, die een emmer
weg. En hij voorziet heel de parochie van
vol melk geeft, maar het dier schijnt
lindenthee, voor koortsen, humeurigheid,
et is,- dat ik me een beetje geneer teeltvergunningen en prijstoèslageii, bij een beetje t.b.c. te hebben. Ziek is de
vallingen en honderd andere kwade onvoor mijn gezelschap — doodgewone elkaar een hele winkel vol papier. Het koe niet. ze nebben nooit iets aan haar
gemakken des levens meer.
Maar méér nog dan over die linden uitschotaardappelen, die tot poters ge* schijnt, dat er een paar duizend mensen gemerkt, maar ze reageerde op de in»
spreekt hij óver zijn patatten, die voor bombardeerd zijn — maar anders zou ik aan moeten werken om al die voor» spuiting. Wat dat nu precies is. dat
wintervoorraad moeten dienen.
zeggen: „Geef mij maar een zolder schriften dag in dag uit zo goed moge= reageren, dat weet ik niet, maar ik
Iedereen op het dorp weet hoe groot de boven een koestal!" Tenminste 's win* lijk • toe te passen. Vroeger gebeurde hoorde de veearts zeggen, dat zo'n
patatten zijn, die hij'uit zijn hef haait, ters, want het is er warm en droog en dat alloen om de boeren een enigszins reactie=koe al lang opgeruimd had moe=
hoe lang hij daar aan eet. hoeveel kilo's rustig
en dat is iets, wat je niet altijd behooriiJK loon te. geven en toen heette ten zijn. „Ja", zegt de boer, „maar ze
hij per vierkante meter wint, en wat
„landbouwcrisisorganisatie", maar geeft zo best melk."
voor ziektes of ze hebben...! En eiken- bij elkaar vinden kan. Neem nou die het
deen heeft daar op dat dorp genoeg van, kolennood, waarover de mensen zo tegenwoordig is het huotiUaaK er voDr ,.Man", zei de veearts toen, „drinken
van dia ondeugd van den paster: zijn klagen. Ik heb nergens last van! Is het te zorgen, dat er voldoende voedsel voor jouw kinderen wel eens melk?"
patatten! Want het wordt voorjaar, ^n in een koestal ooit koud? Dat heeft nog het hele volk is en daarom spreken ze „Ja", antwoordde de boer trots, „dat
tijd Om patatten te plantérf.
nooit iemand gehoord — en toch wordt nu van „bureau van voedselvoorziening". nemen \ve er altijd nog af. Melk moeten
ze drinken."
er nooit gestookt. Wij liggen dus hier En dat bureau is nu afgebrand.
En gans den winter heeft de parochie op de zolder boven de koeien en aan „Wat mij aangaat", zei er eeii, „laten „En kookt je vrouw die melk altijd, voor
in rep en roer. gestaan om de patattenze nou al die paperasserij maar meteen ze gebruikt wordt?"
ziekte die de( knollen van den paster zijn de kant van de schuur worden we be» schieten. Ik heb er genoeg van."
schermd
door
een
paar
flinke
tassen
„Ja", zei de boer, „vast!"
hof nu al twee jaar achtereen aangetast
heelt, en waar geen remedie tegen te hooi, zodat we geen last hebben van „Ja", zei een ander, „het zal een op= „En drinken ze nooit eens rauwe melk?"
vinden was. En om dat gekweek en rie wind, of kou, of wat dan ook. Nee, het luchting zijn als er eens een eind komt „Dat gebeurt ook wel, als de melk nog
lange palabers die er aan verbonden zijn, is een best plekje. En ik heb er niets aan al die reglementen."
niet gekookt is en de kinderen een beker
tegen te gaan, pogen ze hem nu op net op tegen om hier de lente af te wachten. Zo zie je, dat al dat werk, dat toch melk willen hebben."
dorp van die patattenziekte af te helgedaan is voor de boeren zelf, niet be> „Begrijp je dan niet," dat ze op die
pen; wel te verstaan, niet van de ziekte Het is natuurlijk een beetje stilletjes. paald populair is geworden. Ma'ar een manier tóch besmet kunnen worden? Is
Maar
dok
dat
valt
mee,
want
het
zol*
die patatten aleens kunnen krijgen, maar
van de patatten-ziekte van 't pasterke dertje is maar één plank dik en daar» mens wil immers niet goed gedaan er wel eens tuberculose in je familie
door hoor je alles, wat er beneden wezen. Wat een ander voor hem doet, geweest?"
zelf!
Daar is er evenwel geeneen, die hem wordt gezegd. En dat is nog al wat, wordt nooit gewaardeerd. Als de boeren ,;Ja", zei de boer, en toen klonk zijn
openlijk durft te- zeggen wat ze van die want er lopen tegenwoordig heel wat zelf eens die zaken gingen regelen, dan stem heel anders, „dat.wel. Een zuster
kwekerij met ziektes zonder remedies mensen bij de boeren in en uit. Van de zouden ze er meer prijs op stellen.
van me is er aan gestorven en één van
peinzen. En zij verzinnen een list!
week was er een gesprek over de brand. Trouwens, ze zouden gek opkijken, als mijn zoontjes is ook niet erg sterk."
is een hele consternatie geweest. de regeling van. het boerenbedrijf nu „Maar toch hou jij 'reactie*koeien in je
Op die voorjaarsmorgen, waarop paster Dat
met deze brand ineens ophield. W ie zou
Vlieters zijn pijp smoort, staande achter Niet dat er hier brand was, nee — het er dan zorgen voor een rechtvaardige stal? Dat is dom, man, heel dom. De ge»
zondheid van je eigen kinderen waag je
het venster van zijn voutekamer, hoort moet ergens in Den Haag zijn geweest.
hij geruchte in het voorhuis. De deur- .Een schik, dat de boeren hadden! En toewijzing van veevoeder en van kunst* eraan. Weet je wel, dat er veel meer
klinke valt luide neder. Het is Jan Mas- toch hadden ze geen van alle recht op mest? En .wie zou er zorgen, dat er-geen tuberculose op het platteland voorkomt
seel, boer van het Zorgenhof achter de de verzekeringspenningen, voor zover ik producten worden geteeld, waaraan op dan in de steden? En dat komt alleen,
grote Kalseide.
weet. Als ik het goed begrepen heb, is het ogenblik geen behoefte is? Nee,-er doordat de boeren zo'n beste melkster
- 'k Kom eens binnenstappen, zegt hij. er een soort centraal gebouw uitgebrand, wordt wel eens te weinig aandacht ge* niet willen opruimen, hoewel ze kunnen
- Welgekommen Jan, antwoordt paster
geven aan alles wat er goed is in. die weten, dat het dier ziek is."
Vlieters, ...laat .ons eens in den hof gaan waar alle regelingen vandaan kwamen landbouwcrisis wetten.
Vanmorgen is die koe weggehaald. En
voor
het
boerenbedrijf.
Maar
een
boer,
om wat te klappen, 't Is een weerken 'lijk
die graag koning is op zijn eigen erf, V an de week hadden we daarvan nog zo zie je, dat de landbouwcrisisregelin*
een volle patele _frenzen!
Het is zoel. De witte wind dreelt en vindt het natuurlijk helemaal niet ple« een mooi staaltje, hier beneden. De gen ook voor de gezondheid van de
duizelt.
zierig, dat hem zo van alles en nog wat boer, op wiens zolder ik nu lig, levert plattelandsbevolking zorgen en tegelijk
-r- Tijd om bijkans patatten te planten wordt voorgeschreven. Maar ja, het was zijn melk naar de stad. En daarom voor gezonde melk in de steden.
Jan!
de laatste tien jaar het enige middel om heeft hij nu ook zijn koeien moeten Zodat ik maar wil zeggen, dat je je
— Ja, zegt Jan Masseel kort.
nog
aan een bestaantje te komen en dus laten aansluiten bij de bestrijding van zelfs op een zolder van een koestal niet
't Is Verdorie alenig maar spijtig
Van al die ziektes, een mens zou het hebben ze dat alles maar geslikt. Het de t.b.c., dat hoort bij de regeling, die hoeft te vervelen, omdat het er zo
verdorie bijkans niet' meer aandurven... waren teeUregelingen voor de koeien en de overheid heeft ingesteld. Dan komt gehorig is. BLAUWE VAN ZEELAND.
biggenmerken en kalverschetsen eii er nu en dan een veeartsj die de dieren
Jan Masseel asemt diepte.
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ONS LEVEN
IN CIJFERS

overigens niet heel groot; zij varieert
tussen 105 in Mei en 93 in October en
November. De cijfers zijn voor de laat»
ste vijf maanden van het jaar het laagst.
Het aantal geboorten is verhoudings»
gewijs sedert het begin dezer eeuw een
ontstellend stuk gedaald. Men kijke er
de hierbij afgedrukte beeldstatistiek
maar eens op na.
Tussen geboorte en dood beweegt zich
ons aardeleven. De kans om goed of
kwaad te doen is in de loop der jaren
sterk toegenomen. Want wij worden
almaar ouder. En groeien dat wij doen!
In 1900 was ruim 36 % der dienstplicht
tigen tussen de 1,70 en de 1.80 meter.
In 1939 blijkt dit percentage tot bijna
55 % te zijn gestegen.' En het aantal
dergenen, die de 1.80 meter nog overs
troffen, bedroeg in dat jaar naar ver»
houding meer dan het viervoud van het
cijfer, dat 1900 te zien gaf.
Wij worden dus langer dan een vroegere
generatie. Een feit, waarin men één der
tekenen van onze verbeterde. volksges
zondheid mag zien.
Interessant zijn ook de cijfers op onder»
wijsgebied. Zij laten ons zien welk een
vlucht het nijverheidsonderwijs heeft
genomen; zij spreken van een geweldige
toeneming van b.et middelbaar en voor»
bereidend hoger onderwijs, alsook van
een sterk vermeerderde toeloop naar de
universiteiten. Maar voor negenstiende

Mei maand
kindertjesmaand

V

oor ons ligt een boekje, dat in
hoofdzaak uit cijfers bestaat. Droge
lectuur? Het mocht wat! Want wie
deze cijfers met wat verstand en ver;
beeldingskracht weet te lezen, ziet
daarin heel het leven van ons volk, met
zijn deugden en ondeugden, zijn aan»
trekkelijkheden en zijn misère, voor zich
opdoemen. Wij hebben hier namelijk het
Statistisch Zakboek op het oog, een
uitgave van het Centraal Bureau voor
de Statistiek, waarin men omtrent de
meest uiteenlopende kanten van het
maatschappelijk leven allerlei belang»
wekkende gegevens kan .vinden. De
leuze: „Kent uw land, hebt uw land
lief!", die gemeenlijk gebezigd wordt als
aansporing tot reizen en trekken, kan
men dan ook met evenveel vrucht toe»
passen bij een aanbeveling om eens in
een verloren uurtje in deze cijferverza»
meling te gaan neuzen.
Aangezien niet iedereen er zo dadelijk
toe zal komen om zich met. een exem»
plaar van het Statistisch Zakboek te
wapenen, is het misschien niet pndien»
stig om den lezer enkele minuten bezig
te houden met wat losse grepen uit dit
bonte en overvloedige cijfermateriaal.
Dat het bevolkingscijfer van ons land
zo om ende bij 8.3 millioen bedraagt,
weten wij natuurlijk allemaal wel. Maar
hoe staat het met de verhouding tussen
het aantal mannen en vrouwen? Zijn er
in werkelijkheid zoveel meer vrouwen
als men wel eens hoort beweren? Geen
sprake van! Op iedere duizend mannen
zijn er precies vier vrouwen teveel*
vooropgesteld, dat men het huwelijk als
de meest begerenswaardige levensstaat
beschouwt. Een eeuw geleden was die
verhouding voor de vrouwen ongunsti»
ger. Toen waren er namelijk 1042 vrou»
wen op iedere 1000 mannen.
Wist u overigens, dat de onkerkelijk»
heid in ons land in tien jaar tijds ver»
dubbelde? Het percentage van onkerke»
lijken steeg namelijk van 7.8 in 1920 tot
14.4 in 1930. De eerstvolgende volkstel»
ling zal ons moeten leren in hoeverre
dit proces in de afgelopen tien jaar zich
heeft voortgezet. Dan zal tevens blijken
hoe het staat met de voortschrijdende
verzwakking van het protestantisme ten
opzichte van het katholieke volksdeel.
Bij de telling van 1930 bleken de katho»
Heken (36.4 % der bevolking) opnieuw
een kleinigheid te zijn vooruitgegaan.
De Gereformeerden waren met 8.1 %
iets terug gelopen, maar de Nederduits»
Hervormden maakten een smak van
41.2 % in 1920 op 34.4 % bij de laatste
volkstelling.
Laten wij de kerk verder rusten, om de
blik te werpen naar het gezinsleven, dan
zien wij, dat, sedert het begin dezer
eeuw, in de gemiddelde leeftijd der
huwenden nauwelijks verandering is ge»
komen. Van de mannen trouwt slechts
l % beneden de 20 jaar; voor de vrou»

Een gezond
volk groeit op

Wanneer trouwen de meeste mannen?

wen is dit percentage aanmerkelijk
hoger, namelijk 7.9 %. Cijfers, die leren,
dat er op het gebied van de ,bescher»
ming van het jonge meisje nog wel het
een en ander te doen valt. Want, over
het algemeen gesproken, kunnen derge»
lijke huwelijken op zo jeugdige leeftijd
toch nauwelijks aanbevelenswaardig wor»
den genoemd. De vrouw trouwt in de
regel toch al op jeugdiger leeftijd dan
de man.
Hoe staat het nu met de klacht der
jongeren, dat de maatschappelijke om»
standigheden hen niet veroorloven op
een redelijke leeftijd in het huwelijk te
treden? Wie de ontwikkeling sedert het
begin der eeuw gadeslaat, zal inderdaad
een daling bespeuren van het aantal
huwelijken tussen de 2,0 en 24 jaar en
een stijging voor de leeftijdsgroepen, die
tussen 25 en 29 jaar liggen. Daarboven
blijven de percentages vrijwel gelijk, al
vertonen deze ook hier enige neiging tot
oplopen. De grote verschuiving, die in
een tijdsbestek van veertig jaar valt
waar te nemen, is echter van de eerste
naar de tweede helft der twintiger
jaren. Of, om de juiste percentages te
noemen: per honderd huwende mannen
waren er in 1939 25.6 tussen de 20 en
24 jaar en 44.3 tussen 25 en 29 jaar.
Rond 70 % der mannen trouwt dus tus»
sen de 20 en 30 jaar, hetgeen een rede»
lijke leeftijd mag heten.
Bij het huwelijk mogen wij, naar mo=
derne zede, de echtscheiding niet ver»
geten. Het aantal huwelijken, dat op een
scheiding uitloopt, bedraagt nog geen
twee op de duizend. Dat lijkt geen ge»

weldig cijfer, maar het is niettemin twee
en een half maal zo hoog als in het begin
dezer eeuw. De huwelijksband blijkt dus
belangrijk losser te zijn geworden. Voor
een deel moet dit worden toegeschreven
aan een breuk met onoprechte conven»
ties, die volkomen vernietigde huwe»
lijken ter wille van de maatschappelijke
schijn bestendigden, maar stellig speelt
ook hier een verzwakt verantwoorde»
lijkheidsbesef een rol.
De Meimaand is nog altijd de meest
geliefde huwelijksmaand van het jaar,
die alle andere met, stukken overtreft.
In Mei komen ook veel kindertjes ter
wereld, maar niet meer dan in Februari
en Maart. De geboórteschommeling is

van ons volk is de lagere school toch
de enige vorm van onderwijs, die ge»
noten wordt. Waaruit wel overduidelijk
blijkt, welk een grote, maatschappelijke
betekenis aan de volksschool moet wor»
den toegekend. Derhalve is de ontwik»
keling van de verschillende vormen van
lager onderwijs ook van zoveel belang.
De openbare school — wij wisten het
reeds lang — komt er in dit verband
bekaaid af. Men moet echter de beeld»
statistiek zien van de groei van het
bijzonder en de aftakeling van het open»
baar onderwijs om er nog eens duchtig
aan herinnerd te worden, dat hier een
voor geheel ons volkswezen bij uitstek
gewichtig probleem ligt.
Drie kwart millioen onzer jongeren nam
in 1939 deel aan de onderscheidene ver=
takkingen der jeugdbeweging; de volks*

zelfs 's winters. U heeft het zo onder
de armen. Ik zou u raden, vooral geen
rubber stukjes onder de armen te dra»
gen ter bescherming van het goed.
Brengt u liever telkens een vers laagje
watten aan, dat met salicylpoeder wordt
bestrooid.

(Vragen- voor deze rubriek richte men
tot den medischen medewerker van het
Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Arm
sterdam.i
'
H. K. P te U. De zweetkliertjes helpen
mee bij het regelen van de lichaamss
temperatuur. Zij komen in actie. wan»
neer het lichaam te warm dreigt te
worden; het zweet, dat dan wordt af»
gescheiden, verdampt en koelt het
.lichaam af. Of deze actie nodig is, wordt
niet plaatselijk, maar centraal bepaald,
d.w.z. in het centrale zenuwstelsel bë»
vindt zich een centrum, dat de zweet»
afscheiding regelt. Behalve de prikkel
van een verhoogde temperatuur kun»
nen ook allerlei andere prikkels het
zweet»centrum bereiken en tot zweet»
afscheiding aanleiding geven: angst»
zweet, zweten van pijn of benauwdheid.
Ook het: yoetzweet bij platvoeten kan.
.zo tot ïftand komen; de prikkel, die het
zweet=centrum dan bereikt, ontstaat
door het rekken van de beenzenuw, die
onder de voet doorloopt, ten gevolge
van het doorzakken van het voetgewelf.
Verder zijn er mensen met een over»
gevoelig zweetcentrum, die eigenlijk
altijd last van transpireren hebben,

A. M. v. d. H. te A. Een leeftijd van
35, ook een van 40 jaar, is op zichzelf
geen bezwaar voor het krijgen van een
eerste baby. Toch zou ik u raden om
eens met uw huisdokter te gaan praten.

universiteiten gaven in I938/'39 478 cur»
sussen, die door 32.441 cursisten werden
bezocht. Hierbij komen nog 12.643 deel»
nemers aan ontwikkelingscursussen voor
arbeiders. In aanmerking genomen, dat
slechts een gering deel van ons volk
nog iets anders dan lager onderwijs ont»
Vangt, zijn deze cijfers eigenlijk teleur»
stellend. Men zou zo gaarne een grotere
belangstelling zien voor ohtwikkelings»
cursussen. Hier ligt kennelijk nog een
arbeidsveld braak, dat voo.r een inten*
sieve ontginning in aanmerking komt.

tegen het millioen begint te lopen, ter»
wijl voor toneel, muziek enz. een 12.8
millioen gulden beschikbaar bleek.
Wie zich nu even rekenschap geeft van
de betekenis, die goed toneel en goede
muziek- voor de volkscultuur kunnen
hebben, zal meteen beseffen, dat de
ogenblikkelijke verhouding tussen de
uitgaven voor film en die voor toneel
en muziek, in wezen een ongezonde is.
Wij willen de bioscoop als ontspannings»
instituut gaarne in zijn 'waarde laten,
doch moeten toch tevens het pleit

A. K. A. te R. U kunt in één apotheek
een flesje „Cuprex" kopen van 25 of
50 cc. Kosten ongeveer ƒ 0.70 of ƒ 1.05.
Al naar de dichtheid van de haren
wrijft u 25 of 50 cm.3 ervan met de
hand in. Eén uur laten inwerken, daarna
wassen met warm water en zeep. Dit
niet giftige middel verdelgt ineens alle
platluizen .en ook mogelijk aanwezige
eieren. De urine, die na de behandeling
wordt geloosd, ziet vaak groen, maar dit
heeft geen betekenis.
L. d. J. te O. Een afdoende methode
kan .ik u niet opgeven. Het is niet on»
mogelijk, dat „Pitralon", regelmatig op
wondjes gebracht, op den duur schade»
lijk werkt.

E. L. te Y. Als oorzaken .van vetpuist»
jes staan bekend: de leeftijd van 15-^20
jaar, maagdarmstoornissen en bloed»,
armoede. Ook komen vetpuistjes voor
ten. gevolge van het gebruik van be»
paalde medicijnen^ Een eenvoudig mid»
deltje. dat afdoende zou zijn, kan dus
niet aangegeven worden.
De bevordering van haargroei is een
zeer netelig vraagstuk; ook daarvoor
kan ik u geen middel aangeven.
M P. te A. Appelmoes, vermengd met
beschuit, of beschuit met thee fijns
gemaakt, hebben als bijvoeding voor
uw kleine van vier maanden weinig
waarde. Voor aanvulling van een borst»
voeding, die in voldoende mate aan»
wezig is, komen alleen levertraan en
sinaasappel» of tomatensap in aanmer»
king.
Groene ontlasting heeft in de regel niet
veel betekenis. De mogelijkheid bestaat,
dat de voeding van het kleintje wat te
dicht op elkaar wordt gegeven. De luiers
verbeteren dan. wanneer u de tussen»
pozen van 3 op 4 uur brengt.
C. P v. D.—S. te 's«Gr Het euvel, waar»
over u klaagt, kan zonder microscopisch
onderzoek niet worden beoordeeld,
Afgaan op geneesmiddelenreclame in de
kranten is buitengewoon gevaarlijk.
H. P. te A. Misschien wilt u eerst mijn
antwoord aan H. K. P. te U. in deze
zelfde rubriek lezen, 's Morgens en
's avonds wassen van de voeten met
zeep, ze daarna afwrijven met 2 % sali»
cylspiritus en inpoederèn met salicyl»
poed.er kan helpen. Elke dag van.kousen
wisselen en, als .riet mogelijk is, ook
van schoenen is 'heel belangrijk. De
schoenen, die bulten gebruik zijn, moet
u goed laten luchten. Nog beter is het,
ze bovendien met een doek, gedrenkt
in de formaline»oplossing, waarvan u
misschien nog wel wat over heeft, of

anders in 5% carbol), van binnen stevig
uif te wrijven, dus te ontsmetten
Vraagt u uw huisdokter in elk geval o(j|k
eens. of u geen platvoeten hebt.
d- B. te U Een ontsteking van de dikke
darm is helaas één ziekte, die lang duurt
in deze zin, dat na een tijdelijke ge*
nezing telkens weer de klachten plegen
terug te komen Algehele genezing is
echter zonder twijfel mogelijk. Een groot
gevaar vormt het gedurende te lange
tijd achtereen volhouden van een 'een»
zijdig dieet.
Leest u in dit verband nog eens mijn
antwoord aan C. d. W. te S. in no. 6
(14 Febr.) van „Arbeid".
Of operatie ook in uw geval zou kunnen
helpen, kan ik niet beoordelen; in de
regel is genezing zonder
operatie
mogelijk
L. M. te R. Uw familielid heeft groot
gelijk. Ook de winterwortel of „zand*
peen" is uitstekend geschikt om -rauw
bij het ontbijt te worden genuttigd Met
100 g. verse rauwe wortel wordt ruim
10 mg. vitamine C opgenomen en boven»
dien een flinke dosis carotine, d.i. een
stof. waaruit ons lichaam vitamine A
kan maken.
In Noorwegen, Zweden en Finland
heeft men dan ook al voor schoolkin»
deren, die thuis minder goed worden
gevoed, het z.g. „Oslo»ontbijt" inge»
voerd, dat o.m. zich onderscheidt van
een gewoon ontbijt, doordat de kinderen
beginnen met: 100 g. rauwe wortel (of
wel k sinaasappel, J appel of een
tomaat) op te eten. Verder bestaat het
uit: melk, .bruin brood, boter en kaas.
J. L. te A. In verband met de verduis»
tering worden op het ogenblik geen cur»
sussen E.H.B.O. te Amsterdam gegeven.
Tegen het einde van Maart is er eerst
weer gelegenheid. Ik kom tegen die tijd
op uw vraag terug.
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Elk liguurtje steil 50000 leerlingen voor

AantaJ wettig levend geboren kinderen, per 1000 gehuwde vrouwen van 15-^44 jaar
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Elk figuurtje ststl 20 kinderen voor

Jeugdbeweging

Lezen wij veel?

Ook het lezen kan nog worden bevor»
derd, indien men in het oog vat, dat de
137 openbare overheids» en van over»
heidswege gesubsidieerde bibliotheken,
die ons land telt, in 1938 een kleine
acht millioen uitleningen hadden te
boeken. Dat is dus nog geen boek per
hoofd der bevolking.
Wat het vermaak betreft, hier staat —
hoe kan het ook anders^ — de bioscoop
aan de spits. Aan bioscoopbezoek, ten»
toonstellingen, sportvertoningen, co'ncer*
ten, toneeluitvoeringen enz., gaf het
Nederlandse volk in 1939 een kleine
z
?stig millioen gulden? uit. Daarvan
vloeide meer dan twee derde in de zak»
ken der bioscoopondernemers. De sport
Vorderde een bedrag op, dat al -aardig

voeren voor een intensievere belang»
stelling voor toneel en muziek. Ook de
schouwburg» en de concertzaal kan zeer
wel domein der massa zijn. Het is zelfs
een socialistische eis, dat het zo zal
worden. De verwezenlijking van dit ver»
langen stelt echter heel wat problemen
aan de orde, waarop wij uiteraard thans
niet kunnen ingaan. Dat is ook niet
nodig, want voor vandaag bestaat onze
enige taak hierin, uw aandacht te vragen
voor de talrijke bijzonderheden omtrent
uw eigen land, waarvan de dode cijfers
in het Statistisch Zakboek vertellen.
Heeft de rondwandeling u geboeid?
Welnu, de stof is nog lang niet uit»
geput. Wij komen er nog wel efens op
terug.
De bioscoop: het grote volksver maak!

_Ned. Stichting
voor Srolistiek

(Foto: „Arbeid")

MELIJKE OPVOEDING

VOOR

et vraagstuk van de lichamelijke
opvoeding van de vrouw is als
algemene, sociale kwestie pas in de
laatste tientallen van jaren in de kring
der publieke belangstelling gekomen.
De noodzakelijkheid van lichamelijke op*
voeding voor het vrouwelijk geslacht,
. het recht op deze opvoeding en de ge»
pastheid aan lichamelijke oefening deel
te treinen, waren vóór die tijd reeds
erkend, zij het niet zonder herhaalde
„klop op de deur" Niet alle oefen»
vormen gingen er daarbij even vlot in.
Het zwemmen door vrouwen heeft lange
tijd zelfs als onfatsoenlijk gegolden.
Thans is het aantal zwemsport beoefe»
nende vrouwen ten minste even groot
als het aantal zwemmers van de andere
sexe.
De vraag van het heden gaat over het
„hoe" van de lichamelijke oefening van
de vrouw, gezien in het licht van op»
voeding en recreatie. Het „hoe" kan
daarbij op twee wijzen worden be»
schouwd. n.l. als systeem en methode
en als organisatorische aangelegenheid
Het eerste houdt de overweging in. ot
er tussen de lichamelijke oefening en de
sport van vrouw en van man alléén een
verschil van graad moet bestaan of dat
men in beide gevallen van een apart
beginsel moet uitgaan. Het tweede „hoe",
dat betrekking heeft op de organisatie
van oefening en ontspanning, leidt er toe
te vragen, op welke wijze men daarmede
de vrouw kan bereiken, die in het ene
geval optreedt als verzorgster van gezin
en woning en in andere gevallen als
werkkracht in fabriek. Steller strijk»
inrichting, warenhuis, kantoor enz. De
oplossing van het gestelde is van belang
in individueel en m sot-iaal opzicht
doordat het verband ' houd! met de
voorwaarden voor gezondheid, met het
fris blijven naar lichaam en geest en met
het arbeidsvermogen der vrouw
Het streven naar oetensystemen ge»
baseerd op typisch vrouwelijke ver»
houdingen in bouw en levenstuncties en
het afwijzen van vormen, welke alleen
in graad verschillen met die voor man»
nen, is van vrij jonge datum Als regel
is de vrouwensporf een zwakkere navolging gebleven van hetgeen de man
presteert De gymnastiek echter op de
scholen en de gymnastiek ook onder
leiding van turnverenigingen heeft doen
blijken, dat nieuwere inzichten inzake
vrbuweneymnastiek
tot
een geheel
aparte manier van werken voeren. Voor»
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beelden daarvan zijn b.v. de Bodegym»
nastiek en de Mensendieckgymnastiek
en van werkwijzen, die zijn gebaseerd
op rhythme en uitbeelding. Ongeacht
welke oefenwijze men bij de lichamelijke
opvoeding van de vrouw prefereert,
blijft het noodzakelijk het probleem m
organisatorisch opzicht tot oplossing te
brengen, aangezien dit vaststaat: indien
men op zichzelve en op een lijstje met
oefeningen is aangewezen, ontbreekt de
stimulerende invloed van het gezamen»
lijke en verslapt de ijver Radio=uitzen»
dingen van gymnastieklessen leveren de
aansporing tot oefenen slechts ten dele.
In ondernemingen en bedrijven is het
mogelijk een algemeen geldende en het
merendeel van het personeel omvat»
tende regeling te treffen. De huismoe»'
ders en vele andere arbeidende vrouwen
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zijn op een dergelijke manier moeilijk
te bereiken. Aan deze werkende vroti»
wen moet de raad worden gegeven om
de wenken te volgen, die door vrouwen»
tijdschriften in dit opzicht aan haar
lezeressen worden verstrekt- Aan de
jongeren kan de betere raad wórden
gegeven zich tijdig bij een gymnastiek»
of sportvereniging aan' te sluiten en om
daarin op oudere leeftijd in aparte groe»
pen te blijven oefenen.
In organisatorisch opzicht is de moge»
lijkheid aanwezig om de lichamelijke
opvoeding van de werkenden in onder»
nemingen, bedrijven en openbare dien»
sten tot een deugdelijk systeem te ont»
wikkelen. Dit is trouwens, ook in ons
land, in vele gevallen door de practijk
bewezen. Deze mogelijkheid en het in»
zicht en in de personeelsbelangen én in
die van het bedrijf hebben geleid tot het
bouwen en inrichten van gymnastiek»
zalen en tot het aanleggen van sport»
terreinen door bedrijven en onder»
nemingen.
Bevoegde leiding, die met inzicht "han»
delt. is van grote betekenis Inzicht in
de bijzondere en uiteenlopende eisen,
die bepaalde arbeid stelt aan lichaam
en aan geest Afhankelijk daarvan
dienen vormen van geestelijke ontspan»
ning te worden toegepast en moet ge»
bruik worden gemaakt van oefenvormen,
die er op gericht zijn om toegebracht
nadeel aa'n lichaamsbouw en aan vitale
functies op te heffen. Sorteerwerk in
zittende houding maakt b.v, afwisseling
noodzakelijk met oefening, die geesre»
iïjke ontspanning geeft en die de bloeds»
omloop verlevendigt. Werkzaamheden
van andere aard gaan samen met lang»
durig staan en werken ongunstig op de
toestand der onderste ledematen, van
het bekke» en van de buikholte Zeer
gunstig werken in deze gevallen niet te
inspannende ronnpoefeningen en bovenal
die rompoefeningen, waarbij de buik»
spieren in actie komen De manier van
oefenen moet daarbij zo zijn. dat zij
tevens geestelijk opwekkend werkt, zo»
dat de arbeid in het bedrijf m.et frisse
kracht wordt hervat
Onderzoekingen hebben aangetoond, dat
sommige arbeid (het. milieu, waarin die
arbeid wordt verricht, daarbij mbegre»
pen) in duidelijke mate het ontstaan van
bloedarmoede bevorderen Tevens is

Mededeling van het N.V.V.
5e Verantwoording
6 Februari 1941.

Stichting „Winterhulp

Totaal der vorige verantwoording
Ned. Bond van Arb. in
de Voedings- en GenotmiddelenDedrijven ......
Alg Ned. Bond van
Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers ..Mercurius" ...
Idem Bezoldigden
Th H. te E
Afd. Amsterdam Alg.
Ned. Bond van Meubelmakers
Idem bezoldigden
K. A. W te A.
.'.
P. M. B. te A
G. A A. te A
Ver. van Scheepswerktuiglcundigen
Idem bezoldigden
Nederl. Schildersgezellenbond
Centr Bond van Transportarbeiders
Bond van Werkmeesters, Technici en Opzichthoudend personeel
Idem bezoldigden
Afd. Helmond van de
Bond van Werkmeesters. Technici en Opzichthoudend personeel

/ 5.291.90
„
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„
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„
„
,
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500.—

600.—
28.—
1.58
10.—
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2.75
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100.—
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100.—
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250.—
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100.—
9.35
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Nederland"

vari 31 Januari—
„

2.50
3.50

A. v. A. te U
J. E te A
Ned. Bond van Arbeiders in het Landbouw-,
Tuinbouw- en Zuivelbedrijf
,...,.
Bezoldigden Ned Toonkunstenaarsbond
S. H. te A
Bezoldigden Ned, Ver.
van
Fabrieksarbeiders
(sters)
Bezoldigd. Centr Bond
van Ned Post- Telegraal- en Telefoonpersonee)
Bezoldigden Ned. Verb.
van Vakverenigingen
Tevens behoort in de
verantwoording van giften, de reeds ip de
rekening van de Stichting „Winterhulp Nederland" gestorte gift van
het Ned. Verbond van
Vakverenigingen, ten bedrage van

„10.000.—

Totaal

f 17.286.53

100.—
„
„

12.80
2.26

„

49.08

„

19.—
173.52

(Bovenstaande
verantwoording
moest wegens plaatsgebrek tot dit
nummer worden aangehouden.)

bewezen, dat goed geleide oefening en
ontspanning hier van gunstige invloed is
Ook op de lichaamsbouw kunnen tot
schade voerende krachten werken, waar»
door het ontstaan wordt bevorderd van
ruggegraatsverkrommingen en van door»
gezakt voetgewelf In deze gevallen is
gymnastiek eveneens het aangewezen
.middel.
Al hetgeen bekend is van de algemene
waarde van juist gekozen vormen van
oefening en spel voor de algemene ge»
zondheid en bouw van de vrouw en van
hetgeen is vastgelegd t.a. yan de gun'
stige uitkomsten op geest en lichaam
der werkende vrouw, op het verminde»
ren van het aantal ziektedagen en op
verhoogde bedrijfsresultaten, wettigen
de uitspraak, dat het bevorderen van de
lichamelijke opvoeding van de arbei»
dende vrouw in vele richtingen een gun»
stig effect te voorschijn roept.

Wij jongeren
Vraag'ons wat wij willen, toe zegden
[het niet.
We gaan 'vaak alleen door het leven.
We knokken alleen met ons leed en
[verdriet.
We denken, wat zou het ons geven!
De toekomst lijkt donker geen licht
[in 'f verschiet.
We tasten vaak rond in het duister.
De lichtzij van 't leven, die zien we
[vaak niet
Het lijkt dan ontroofd van zijn Luister.
Zijn deze gedachten te somber en
[doods?
Of kunnen wij alles niet vatten?
Toch heeft ook het leven voor ons
[nog iets groots
Het heeft zijn verborgen schatten.
Aan ons is de toekomst, loij moeten
[hard voort
We moeten ons helemaal geven
Want dat weet ik zeker wij staan
[voor de poort.
We staan voor de poort van het Leven.
Slechts één ding is^nodig. Eendracht
[maakt macht.
Want anders dan blijven we buiten.
Want in onze -eenheid, daar ligt de
[kracht.
Die doet de voort ons ontsluiten.
6e Verantwoording Stichting „Winterhulf
Nederland"
van 7—13
Februari 1941
J
Totaal 5e Verantwoording
ƒ 17.286.53
N v H. te R
,. „
2.50
Korting op een factuur
van een leveranciei ... „
22.33
Bezoldigden Ned Bond
van Arbeiders in het
Landbouw- Tuinbouwen Zuivelbedrijf
,
56.67
Alg. Ned Bond van
Meubelmakers
100.—
Ned Bond van Personeel in Overheidsdienst „ 100.—
Idem Bezoldigden
„
53.06
Bezoldigden
„Vreugde
en Arbeid'
„
11.95
A. J V te L
,,
0.35
Hilversumse
Bestuurdersbond
,
5.—
Afd Rotterdam van de
Alg. Ned. Bond van
Meubelmakers
10.—
Idem Bezoldigden
„
4.58
Bezoldigden Ned. Ver.
van Gezagvoerders en
stuurlieden ter Koopvaardij ...:
„
14.45
Ned. Ver. van Spooren
Tramwegpersoneel „ 100.—
Alg Ned
Bouwarbeidersbond
„ 1000.—
Alg. NeC Diamantbewerkersbond
„ 141.95
Bezoldigden Bond van
Werkmeesters, Technici
en Opzichth Pefsoneel ,.
9.79
Goorse Bestuurdersbond ,
5.—
Totaal
ƒ 18.924.16
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'Zoo ooit, dan geldt dit voor het sluiten
van een levensverzekering. De steeds stijgende lijn, die zoowel het aantal der verzekerden als het totaal bedrag der polissen
vertoont, spreekt een duidelijke taal van
groot vertrouwen. Solide - coulant - het
vaste principe, dat „De Centrale" sinds tal
van jaren volgt, heeft haar een prachtige
reputatie bij werkend Nederland bezorgd.
Vraag eens om een bezoek van onzen vertrouwden agent - hij geeft U gaarne alle
inlichtingen en een goed advies.

Solide

NTPALE
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Standaard-eindspelen
In hét emdspei, het slot van de partij,
is soms een winstgang of remise mogelijk, die veel overeenkomst heeft met de
afwikkeling uit andere partijen. Aan de
stand kan meri dan gewoonlijk zien. dat
als er winst in zit. deze op dezelfde
manier moet worden behaald als in <ïen
ander, bekend, geval. Er is dus surake
Tan een bepaalde werkmethode Als men
die eenmaal kent, heeft dat zijn nut. Niet
alleen in die bepaalde stelling, maar ook
in' alle gevallen, die daar enigszins aan
doen denken.
Kennis van die standen geeft dus net
voordeel dat men nu niet alleen de winst
weet m een bepaald geval, maar ook in
alle standen, waarin deze methode san
worden toegepast.
Een groep van zulke, nagenoeg gelijke,
standen, noemt men standaard-eindspelen. Ook de volgende spelgang behoort er
toe. Kent men deze eenmaal, dan weet
me .1 ook de weg in 1001 gevallen, waai-in
de stukken wel anders staan, maar
dezelfde soort van winst toch steeds
mogelijk blijft. Door één enkele eindstand
te bestuderen, leert men dus een gehele.
groep kennen.
Zwart

Wit
Zwart: één schijf op 15. Dam op 23.
Wit: drie schijven op 6, 25 en 41. Dam
op . 13.
Zwart heeft het laatst 45—23 gespeeld.

Als wit het stuk redt door 41—36 te spelen, ruilt zwart één voor één met 15—20.
Er is dan een 'eindstand van drie tegen
één, die wit niet meer kan winnen.
In de diagramstana wint wit echter (.'oor
een zettenreeks, die kenmerkend is voor
deze soort eindspelen Hij speelt 13—24.
zwart 23 x 46, wit 25—20. Hierdoor ttele',
wit, dat zwart schijf 15 opoffert, wat nog
remise zou geven. Bovendien kan zwart
nu niet meer met de dam ,los" eaaii
staan, want b.v. op zwart 46—37 .?pee)t.
wit 24—35 met winst. De zwarte dam San
dus niet anders doen dan steeds w.t>a.i
weer van 46 op 5 spelen en van 5 naar 46.
Zwart dus 4fr—5, wit 6—l, zwart 6 - 4 6
wit 1—40, zwart 46—5, wit 40—49 t A > ,
zwart 5—46, wit 49—35 en zwart heeft
geen goede zet meer, want op 46—5 speelt
wit 20—14.
A. Hier moet wit niet dadelijk 40—35
spelen, want na zwart 5—46 staat zwart
net aan de goede kant. 40—49 is dus weer
een „tijdzet."

Onze wedstrijd
Het aantal inzendingen, dat voor onze
oplosserswedstrijd is ingekomen, bewijst,
dat de vraagstukken zeer in de smaak
zijn gevallen. Verschillen&e oplossers ^ien
vol ongeduld de komende vraagstukken
tegemoet. Een aantal ingekomen-vragen
wordt hierbij .beantwoord.
Men kan de oplossingen van twee nummers van „Arbeid" tegelijk inzenden, ais
men er maar voor zorgt, dat de oplossingen binnen de gestelde termijn worden ontvangen. Verder, behoeft men
slechts de oplossingen in te zenden van
de klasse, waarvoor men heeft ingeschreven. Enkele lezers zonden voor beide klassen in en verzuimden aan te geven, in
welke klasse (A of B) zij mededingen.
In dit gevaJ wordt, zonder tegenbericrit,
aangenomen, dat de inschrijving \roor
klasse A geldt.
ledere week worden twee vraagstukken
voor klasse A en twee voor klasse -B .-;;.plaatst. Het zou te veel plaatsruimte vergen, steeds de namen van allé goede
oplossers te vermelden. Trouwens, bij
het controleren met de gepubliceerde 'o>p-

(n 't blanke. maanlicht stijgt, masxif-r, a<- teren
Temidden van de donkre huizenzee
Zijn schaduw cirkelt in de kringloop mee
En legt over de stad een donkre vore
Rondom tiet Godshuis liggen, als verloren
De kleine huizen met hun grote mee
En. geen gerucht verstoort de stille vree
Dan 't uurlijk luiden van de klohketrren
Tot aan de kim het morgenlicht kom i
Dan gaan de mensen en de stad 'vee? leven
En trekt het leger van de Arbeio op
En uit het dofte dreunen der mn-'-.tinn:
Bevrijdt zich, groots en machtig als een hymne,
't Lied van de Arbeid, 's Levens ha'T,elf./op
JAAP VAN IJPKREN

lossingen ziet men spoedig of de inzending juist was
Aan het einde van de wedstrijd zullen de
namen en de prestaties, die de redacteur
zorgvuldig, bijhoudt, wel worden vermeld,.
Dat is dus na vraagstuk no 16
Een aantal lezers zond zelfgemaakte problemen en partijslagzetten in. Dit medeleven met de damrubriek wordt zeer gewaardeerd. Wat geschikt is; zal op. zijn
tijd worden gepubliceerd.
Oplossingen van de vraagstukken 3 en 4
komen, in het volgende nummer.
Nu de nieuwe vraagstukken:
Klasse A.
No. 7.
Zwart

Zwart: 8 schijven op 7, 8. 14. 17. 19, 21.
22 en 25.
Wit: 8 schijven op 23, 28, 31, 32, 33, 34,
42 en 43.
Wit begint en wint.

No. 8.
Zwart

Wit.
Zwart: 15 schijven op 3, 4, 6. 8 t/m 13, 15,.
16, 17, 18, 20 en 25.
Wit: 15 schijven op 26, 2-7, 28. 31, 32, 34
t/m 40. 42, 48 en 50.

se

De vraag luidt: „Hoe lokt wit een foutzet van zwart uit en hoe wint wit, als
zwart die fout maakt?"
No 8.
Zwart

VI

Zwart:, een schijf op 17.
Wit: twee schijven op 36 en 46.
Wit begint en wint.
Opl-ossingen worden ingewacht tot uiterlijk 8 Maart.
Adresseren: Redactie Weekblad Arbeid,
Postbus 100, Amsterdam.
Op de omslag duidelijk „Damrubriek"
vermelden.
Correspon.aen.tie

Wit

PÜZZLERUBRIEK

Puzzle No. 7

Zwart; 11 schijven op -j. 6 a. 11. ia 14
16, 19, 20, 23 en 24
Wit: li schijven op 25.' 26. 27 31. 33. 35,
36, 38, 39, 43 en 44.
De vraag luidt: „Wit wint ten minste een
schijf en wat gebeurt er. als zwart tracht
dit te voorkomen?"

A'.'ii. O. te O'udeschoot — In'elk vraagstuk kan men één punt behalen. De ^
wedstrijd loopt dus over 16 punten.
R P. te Appingedam — Dat is in orde.
Verschillende inzenders — Zeker Oplossingen kunnen ook per briefkaart Worden
ingezonden OOK is er niets legen, dat
meerdere inzenders hun üanioolossingen
in één omslag inzenden.

Wielraadsel
De volgende woorden: bank — bed — draad — erf — gang — hout —*huid —
huis — Ier — jaar •— jas — kant — kers — kleur — lam — land — mijn — nagel
— nieuw — oor — pion — recht — rood — schroef %— schroef — spil — ster —
stof — tal — water — werk — ziek; kunnen zo op de omtrek van dit wiel worden
geplaatst (in elk vakje een- woord), dat elke tw.ee opeenvolgende woorden samen
eveneens een woord vormen en ook het laatst ingevulde woord weer Op deze
manier bij het eerste aansluit. Het woord: .kant, moet in het met een kruisje ge»
merkte vakje komen te staan.
Oplossingen van bovenstaande puzzle worden ingewacht tot uiterlijk 6 Maart.
Adresseren: Redactie weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam. Op de omslag
duidelijk „Puzzle nummer 7" vermelden. Als prijs wordt wederom een fraai boek»
werk beschikbaar gesteld.

Oplossing Puzzle No. 4
De oplossing van de paara'-aprongpuszle, verschenen in „Arbeid" van
31 Januari, is als volgtDe drie gevraagde Sfireekwooraen
zijn:
1: Waar gehakt wordt vallen spaanders. 2: Stille waterf hebben diepe
gronden. 3: De boog kan niet altijd
gespannen zijn

Toegekend zijn drie boeKprijten en
wel aan: N. v. d Veen, ffijk^weg 75,
Glanerbrug; C. Burggraiff, Lorentsplein 18, Den Haag; M. J. Puijrjer,
Korte Leidsedwarsstraat 191 II, Amsterdam.
De -prijswinnaars Kunnen een keuze
doen uit een boekenlijstje, dat hun
zal worden toegezonden

voor U?

l Nederlandse baanbrekers der wetenschap

V

oetbalhelden zijn populairder dan
professoren. Dat is een waarheid als
een koe. Wij willen ;?r niet mee zeggen,
tiat wij iets tegen voetbal in het bijzonder of tegen sport in liet algemeen zouden hebben. Integendeel. Sport kan, mits
doelmatig beoefend, van grote invloed
zijn op onze lichamelijke ontwikkeling
en daarmede op onze gezondheid.
Neen. wij „zeggen van voetballers geen
kwaad. Alleen, wij vragen deze week op
deze plaats de aandacht voor enkele
Nederlandse professoren, mannen van de
wetenschap, die baanbrekend werk hebben verricht op het gebied der scheikunde, natuurkunde en sterrekunde. Dat
klinkt eigenlijk wat al te geleerd. En
toch, het boek, waarover wij het willen
hebben, is een populair boek. Geschreven voor u en voor mij, leken als we zijn.
Nu kan men over het algemeen bezwaren opperen tegen het populariseren van
wetenschappelijke onderwerpen. Ook wij
zijn, door de ervaring hiertoe gebracht,
wel wat huiverig geworden. Nietwaar,
vraagstukken, waarover bibliotheken vol
dikke folianten geschreven zijn, kan men
toch eigenlijk niet even in een paar oladzijden aan iemand, die er helemaal niets
yan af weet, duidelijk maken. Het vebied der wetenschap is zo ontzaglijk uitgebreid, dat men welhaast een mensenleven nodig heeft om één bepaald onderdeel van één bepaald vak te bestuderen.
Het enige wat men tenslotte doen kan
is: den lezer wijzen op de problemen, die
er bestaan, en hem enigermate wegwijs
maken in de enorme literatuur. Dus: eer.
boek schrijven, dat verwijst naar andere,
diepergaande boeken.
De heer J. C. Alders, die bij de uitgeverij
Bigot en Van Rossum te Amsterdam
„Nederlandse Baanbrekers der Wetenschap" uitgaf, heeft o.i. de juiste methode
gekozen; hij geeft eerst een korte inleiding óver de ontwikkeling der scheikunde, natuurkunde en sterrekunde in de
laatste 50 jaar, en behandelt dan in afzonderlijke hoofdstukken enkele wereldberoemde Nederlandse figuren: Kanierlingh Onnes Van der Waals, Van 't
Hoff. Lorentz, Zeeman, Einthoven, Debye,
Van Eyck. Fokker, Veningh Meinesz,
Kapteyn, Eykman, Laquéur en Hugo de
Vries. Dat wil zeggen: hij verklaart hun
betekenis voor de ontwikkelingsgeschiedenis der wetenschap.
Het kan. men zal het begrijpen, niet de
bedoeling zijn, dat wij hier in een kort
artikeltje zullen trachten deze betekenis

Prof. Dr. H. Kamerlïngh Onnes
te belichten. Wij willen ons dan ook tot
enkele gedachten bepalen.
In de eerste plaats dan tot de vraag, die
ongetwijfeld velen zich stellen: ja. dat
is alles goed en wel, maar waarom zou
ik me daarmee bezighouden? Welke practische waarde heeft het?
Wij zouden, als antwoord daarop, kunnen zeggen, dat er bijna niets in ons
huidige, moderne leven is, dat niet product is van wetenschappelijk onderzoek.
Wij zouden kunnen wijzen op telefoon,
telegraaf, electrisch licht, radio, gas. de
auto, het vliegtuig en wat niet al. Maar
er is veel meer.
Beseft men wel, dat onze gehele huidige industrie berust op de naarstige en
gestage onderzoekingen van scheikundigen? Wij behoeven hier alleen maar te
wijzen, zonder ook maar een ogenblik de
pretentie te hebben volledig ts zijn, op
enkele vindingen der laatste jaren: de
vervaardiging van wol uit ondermelk, van
zijde uit hout, van suiker uit hout, van
weefsels uit glas, van benzine uit steenkool, van kunsthars, kunstrubber, van
verfstoffen uit steenkoolteer, van lijm
uit melk en wat al niet. De gehele electrotechniek berust op natuurkundige
onderzoekingen. De geneeskunde heeft
zich juist door scheikundige navorsingen
in een verbazingwekkend snel tempo ontwikkeld. Tegenwoordig spreekt b.v. ieder
over vitaminen, maar hoevelen weten,
dat de Nederlandse arts Eykman ze eerst
enkele tientallen jaren geleden heeft
„ontdekt"? De hormonen-leer van den

Dat laantje kwam met een • bocht
achter in 't dorp uit. 't Konden best
die jongens van Merks zijn. Als hij
eerst naar den dokter ging, zouden üe
ondertussen verdwenen zijn. Was 't wel
verantwoord? Maar vrouw De Fuicker
had gezegd: „D'r is h'aast bij, 't kan d'r
leven kosten." Toch eerst maar db bood*
schap afdoen en dan op de terugweg het
Kloosterlaantje van de andere kant af
nemen.
De jongens Merks sliepen natuurlijk,
toen hij met veel moeite den ouden baas
eindelijk opgeklopt had. „De hele avond
thuis geweest." Jawel, dat kende hij!
Maar bewijs eens, dat het anders was!
Waar zou de brigadier zitten? Bijna
veertig minuten had ie verloren. Bij de
„Rustende Jager" zouden ze elkaar weer
ontmoeten. Als hij nu nog eens het
dijkpad nam, dan kon hij bij Appelman
nog even controleren. Appelman was een
wegwerker van tegen de vijftig; betrapt
hadden ze hem nooit, maar de man
yoonde op zo'n gunstige plek diep in
de polder, 't zou wel raar zijn als hij
nooit eens wat snapte!
Toen hij toen minuten laten op het
Kloosterlaantje fietste, hoorde hij een
lïjtuig langs de grote weg ratelen. Daar
gaat de dokter, dacht de veldwachter
v
oldaan; die boodschap is tenminste
behoorlijk afgehandeld. Als hij nu maar
°P tijd" voor Mijntje komt.
••Wel verdomd", vloekte de Móllèboer.
öaar was hij «ver 'n emmer gestruikeld,

Prof. P. Zeeman

daag een antwoord behoeven, maar die
toch den mens voor problemen stellen,
waaraan hij nooit had gedacht.' De Nederlandse professor Kapteyn stelde een
theorie op over de bouw van ons melkwegstelsel.
Zo ziet men, dat scheikunde, natuurkunde en sterrekunde ons leven dagelijks
beïnvloeden niet alleen, maar onze blik
kunnen verruimen tot in oneindige ver-

Prof. Hugo de Vries
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ten. Wie zich de moeite getroost zich er
mee bezig te houden,- ontdekt buiten zijn
eigen enge levenskring niet vermoede werelden van oneindig grote ofwel oneindig kleine afmetingen.
J. C. Alders heeft dit alles beschreven,
zodanig, dat een leek begrijpt waar bet
om gaat. Ook dit is niet direct een gemakkelijk boek, maar wie zich enige
moeite geeft wordt oeloond. Men zal het
werk, dunkt ons, na eerste lezing nog
vele malen ter hand nemen. Dat was
ongetwijfeld ook de bedoeling. En men
zal 'bovendien zo geboeid raken, dat men
gaat grijpen naar omvangrijker werken.
Als men maar niet, na lezing van dit
•boek, meent, dat men er nu alles'van
af weet! Dat zou wel het slechtst denkbare resultaat zijn.
Het is bovendien goed, dat de heer
Alders gewezen heeft op de belangrijke
plaats, die verscheidene Nederlanders in
de wetenschappelijke wereld innemen.
Wij zijn over het algemeen zo gauw geneigd te menen, dat ons kleine land zo
goed als niets te betekenen heeft in de
grote wereld. Mede door dit boek zal men
tot andere gedachten komen. Men zal
leren inzien, dat ons land, ook in deze
tijd, vele grote mannen telt.
Moge dit inzicht er toe leiden, dat men
zich nader in hun werk verdiept.

Ze had weer gezegd: „Jaap, de hond hij weer overeind en holde naar huis,
gaat zo tekeer. D'r is vast volk op het gillende: „ Ik ga dood, ik ga dood".
erf. Ga nou d'r is kijken." En dan ging In de nachtelijke polder fietste Marken*
Jaap, Want hij wist dat ze toch niet op* burg. Het was stil en het bevroren grint
hield met d'r bange gezeur, eer hij alle maakte een ritselend geluid onder zijn
deuren langs geweest was. Natuurlijk banden.
was er nooit wat! Maar hij móést in de In de verte blafte verwoed een hond.
DOOR C. F. ROOSENSCHOON
kou de ronde doen.
Plotseling- werd het geblaf wilder en
„Je ben een rare", zei hij tegen den hoger, „'t Lijkt wel of hij achter iemand
terwijl hij en Arie de schuur van den hond, die aan het eind van de ketting aan zit", overpeinsde de veldwachter, die
Blaffert opzochten. Rinkinkend tolde stond te rukken. „Nou, ga dan maar", beroepsmatig, alle reacties van waak*
het zinken ding over de harde grond, en hij maakte de ketting los. Er kon toch honden omzette in politieberichten.
Meteen sloeg de hond aan en bleef hard* wel eens wat /itten, dacht Jaap. De „Hoor 'm tekeer gaan. Dat lijkt die
nekkig blaffen. De jongens hielden zich hond was zo wild, - - misschien een zwarte van den Blaffert wel."
bunzing bij de kippen.
Vlak daarop een schot, dan een verwij*
gedekt achter de schuur.
„Stil", zei Arie, „de ouwe Jaap is „Verrek, de hond is los!" De Móllèboer derd geschreeuw. Nog eer een snel
feller wordende rode gloed achter de
wakker. Ik hoor een deur opengaan."
schrok. „Lopen, Jó!"
„Zo'n rotsemmer ook", bromde de Maar Arie liep niet. Zeker juist de hond donkerte van het dorp optrok en uit*
Mólleboer terug, „en die hond begint al achter zich aan lokken! Nou ie daar zat, barstte in een vlarnmenbundel, trapte
haast te blaffen nog voor "je op 't erf
bleef ie. Blaffend sprong de hond :voor« Markenburg reeds uit alle macht naar
bent."
uit, achter den Mollenboer aan. Vers het dorp toe. Het huis van Appelman
„Maar ik kan toch niet zonder de spuit baasd en binnensmonds vloekend volgde was hij al voorbij. Nu was er geen tijd
thuis komen."
de Blaffert met zijn stotende oude» meer om daar poolshoogte te nemen.
De veldwachter had zijn gedachten nu
„Nou ja, wacht maar effe. Als de Blaf* • manne*haast.
fert niks ziet, gaat ie wel weer naar „Fijn", dacht Arie, „nou- neem ik de ergens anders. Het was niet pluis in het
kans waar", en hij sloop in de schuur, dofp, — eerst dat schieten en vlak daar*
bed."
De jongens lagen achter een stapel greep het geweer van de richel en op brand! Dat had je nou als je eerst
takkebossen naast de schuur. Daar
maakte dat hij wegkwam. Met een vaart de mensen hielp. Had hij nu maar de
waren ze weggekropen, toen de hond
wilde hij om de takkebossen heen lopen, controle van het doïp gedaan en iemand
aansloeg op het ogenblik, dat ze de maar op het zelfde ogenblik kwam de anders naar den dokter gestuurd. Dan
schuur wilden binnen gaan.
Blaffert, die niet gezien had, waar de had hij in ieder geval niet midden in de
„We hadden maar meteen door moeten hond naar toe was gelopen, van de an* polder gezeten, — dan was hij er dade*
pakken. We zouden met 't geweer al dere kant, een stormlantaarn bungelend lijk bij geweest. Misschien had hij dan
lang weggeweest zijn, als we maar kalm
in de hand. Arie vloog tegen hem op, nu al iemand te pakken gehad!
de schuur binnen gelopen waren. Voor maakte een buiteling en sprong weer op, InmiddJs holde Arie tussen de hagen
dat de ouwe buiten was, zouden we al terwijl tegelijkertijd het geweer afging. door, die de erven van elkander af*
De schok, de schrik, de knal sidderden scheiddi-n. Hij was zelf minstens /.o
haast thuis zijn geweest."
„As is verbrande turf." Kort sneed de door den ouden boer heen. In doods» geschrokken, als de Blaffert, toen het
Móllèboer Arie's gepruttel af. Wat apgst slingerde hij de lantaarn van zich schot zo op eens afging. Zonder te
af. Het ding kwam op de takkebossen denken, was hij , weggesprongen, had
schoot je daar nou mee op?
Bij het huis hoorden ze den ouden boer terecht, de olie liep er uit en een ogen* - ondertussen het geweer onder zijn arm
geslingerd en een ren genomen naar
brommen: „Hou je koest, lelijkerd."
blik later laaide de vlam hoog op.
't Zal wel weer niks wezen, daeht de De Blaffert lag te spartelen naast de huis. Hij had zich geen tijd gegund om
Blaffert, maar al had hij nog zo'n grote brandstapel. Hij was er van overtuigd, te kijken of de Blaffert geraakt was,
mond, hij had nooit opgekund tegen de dat hij getroffen was. Maar toen door maar een paar tellen later trof hem
scherpe hardnekkigheid van Griet; dat het hout het geknetter met razende snel* het angstjicschreeuw van den ouden man
(Wordt vervolgd)
\vas' nou al meer dan veertig jaar zo. beid van tak op tak sprong, krabbelde als een zwee'psla^.
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Nederlandsen professor Laquer betekende een revolutie in de geneeskunde, ze
is wereldberoemd, er is een hele Nederlandse industrie op gebouwd, maar hoevelen kennen zelfs niets eens zijn naam?
Zo is er meer. Maar zelfs die wetenschappelijke gebieden welke geen directe
invloed uitoefenen op ons dagelijks leven
zijn er minder belangrijk om. Ze kunnen
zelfs soms ons hele wereldbeeld wijzigen.
Men weet, dat men vroegei meende, dat
de aarde middelpunt was van het heelal.
Copernicus vermoedde daarna in de vijftiende eeuw, dat de zon het middelpunt
was, maar in de twintigste eeuw moest
de zon haar ereplaats afstaan aan het
melkwegstelsel en dit bleek op zijn beurt
weer onderdeel van een spiraalnevel. Deze laatste ontdekking (van Easton in
1910) heeft, wij weten het wel, geen
revolutie teweeg gebracht, maar toch
voor wie zich er even ernstig in verdiept,
zal het van geweldige betekenis en omvang blijken te zijn.
De electronentheorie van den Leidsen
professor Lorentz heeft, toen hij ze in
1891 opstelde, al evenmin groot opzien
gebaard buiten de eigenlijke wetenschappelijke wereld. Maar betekent zij tenslotte niet, dat er géén materie bestaat,
dat wij de materie moeten opvatten .als
oestaande uit oneindig kleine deeltjes,
die niets anders zijn dan opeenhopingen
van energie? Er bestaat géén materie,
géén stof, er bestaat alleen energie! Met
de ontdekking van dit feit was een einde
gekomen aan de „klassieke" natuurkunde
niet alleen, maar zij was van niet minder grote betekenis voor het geheje geestesleven.
Hoe oud is de aarde wanneer is ze ontstaan, wat gebeurt ermee, welke veranderingen hebben er plaats? Het zijn
vragen, waarop we nu niet direct van-
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Beste Riek,
knopen om rond te komen. Laten wij
Kom, kom, wat was je brief somber. Dat zoveel mogelijk proberen tevreden te
je scharrelen moet om rond te komen, zijn met hetgeen ons is toebedeeld. Mijn
moeder zei altijd, als ik er wel eens
neem ik • direct aan. Je moet je maar
over klaagde, dat mijn jongens, die
voor ogen houden, dat je in dit geval
overal mee voetbalden, zo gauw door
lang niet \alleen staaf. En geld brengt
óók geen geluk, al is het makkelijk er hun schoenen heen waren: „Daar zijn
•wat van te hebben. Als ik zélf in de het gezonde jongens voor: zou je liever
put zit. want dat overkomt iedere huis» zien, dat ze helemaal geen schoenen
sleten?"
vrouw wel eens, vergelijk ik ons gezin
Nee, dat .wilde ik natuurlijk niet. dat
en ons leven wel eens met dat van de
Jansen's — je kent ze wel. Hij heeft zou geen enkele moeder willen, maar
een pracht»betrekking. Ze hebben maar .weet je. als alles goed gaat, dan aan»
vaarden we dit als iets dat vanzelf
één jongen en ze konden dus wat je
spreekt. Zodra er echter tegenslag komt,
noemt ;een best leven hebben. Konden
zeg ik, w a n t dé vrouw is altijd sukke» mopperen we, hoewel we daar niets
mee opschieten.
lend geweest en ligt nu sedert maanden
op bed. De zoon heeft voor onderwijzer \Ve denken altijd, dat wij het veel
geleerd en kan nog steeds niet aan slag moeilijker hebben dan een ander. Dat
komt doordat ieder zijn eigen moeilijk»
komen. Hij is dus nog altijd afhankelijk
heden het best voelt. Geloof me: ieder
van zijn ouders. Jansen zelf — mannen
zijn over het algemeen nu eenmaal ego» mens, onverschillig of hij arm is of rijk,
heeft op zijn tijd met moeilijkheden te
istisch — is avond aan avond weg. Ik
weet dat zo goed, omdat ik zielsmede» kampen.
lijden met het vrouwtje heb en ik haar Of wij door die moeilijkheden beheerst
worden of dat we ze het hoofd kunnen
nogal eens bezoek.
bieden, hangt van ons zelf af.
Als ik me zelf dus mistroostig voel en
ik vergelijk dat gezin met het on»e, dan Als we proberen de lichtpuntjes op te
denk ik: Cor, je moest je eigenlijk scha» zoeken, zal je zien, dat het er toch nog
men, ontevreden te zijn. Je bent zelf ge» vele zijn.
Als ik nu tot meer huiselijke aangele»
zond, hebt een paar heerlijke, gezonde
jongens en een huiselijken man. Wat be» genheden kom: waarom laat je Rie
tekenen dan, daarmee vergeleken, geld* eigenlijk niet in betrekking gaan? Het is
voor haar wel leuk om thuis te blijven
zorgen?
Dit zelfde geldt ook voor jou. Jij hebt en voor jou is het natuurlijk ook wel
natuurlijk met je grott gezin wat meer gezellig, maar een meisje leert veel
meer, als ze onder vreemden is. Je
zorgen dan ik, maar je jongens, dat
beweer je zelf, zijn Holland s welvaren. moest haar in een degelijk burgergezin
Je hebt een goeden man en een gelukkig zien te krijgen, in een gezin, waar zij als
gezinsleven. Neem nu eens een raad aan huisgenote wordt behandeld.
Wil Rie naar de stad komen, dan za! ik
van je oude vriendin, die het in alles zo
goed niet je meent en bezie deze dingen wel -eens naar een .geschikte betrekking
in het ware licht. Gezondheid en huise» voor haar uitzien. Ze zou dan haar vrije
tijd bij ons kunnen doorbrengen. Ik zou
lijk geluk zijn niet te koop.,
Ik heb eens iemand, die het weten kon, het wel leuk vind.en, eens een meisje om
horen zeggen: „Door ontbering wordt me heen te hebben. Je moet rekenen,
een mens gelouterd". Je zal nu wel ant» dat ik altijd met mannen te maken heb.
woorden: „Ik heb 'geen ontbering nodig Nu meid, de groeten vari huis tot huis.
Mocht deze brief er toe bijdragen, jou
om gelouterd te worden". Dat zal wel
een beetje op te beuren en je meer
waar zijn, maar het is toch een feit, dat
over het algemeen de mensen met geld moed te geven de moeilijkheden te aan»
vaarden, dan is er niemand -gelukkiger
in het huwelijk "veel meer ieder hun
dan je
COR.
eigen weg gaan dan zij, die met veel
moeite de eindjes aan elkaar kunnen
Werkendam,
Februari 1941.
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et is nog volop winter. We hoesten
en we proesten. Alle rechtgeaarde
Hollanders hebben nu de griep — de
een erger dan de ander, maar een tik
van die griep hebben we vrijwel alle»
maal te pakken.
We lopen onze huisgenoten na met hete
anijsmelk en met aspirine. We geven,
omdat de citroenen zo duur zijn, hete
citroenthee inplaats van kwast.
Als er zieken in huis zijn hebben wij,
vrouwen, het niet makkelijk, zeker niet,
als wij ons zélf ook een beetje grieperig
voelen. In zo'n griepperiode heeft de
huisvrouw eigenlijk geen tijd om zelf
ziek te zijn.
Er moeten duizend en één dingen in een
huishouding verzorgd worden. We kun»
nen toch maar niet alles laten liggen?
Er moet worden gekookt; -de zieken
hebben zelfs nog extra verzorging nodig.
Als we helemaal niet meer voort kun»
nen, ja, dan moeten wij er wel aan ge.»
loven, maar als een vrouw op bed gaat
liggen, is het wel erg nodig.
In zulke gevallen kunnen we wel eens
jaloers op de mannen zijn, voor wie
ziek=zijn een soort weelde is, welke zij
zich kunnen veroorloven. Is de man
ziek, dan verwennen wij hem zoveel mo»
gelijk; de huishouding gaat haar gang.
Ligt de huisvrouw te bed, dan. ... is het
in de meeste gevallen al heel gauw een
huishouden van Jan Steen.
De mannen doen hun best wel, maar

het .lukt niet. Zij zijn de huishouding
niet gewend en het is maar: Vrouw, wat
moet er met het eten gedaan worden?
Hoeveel zout moet er in de aardappe»
len? Wat is een afgestreken eetlepel
zout? Hoeveel water doe je er op?
Waar is het schone goed van de kinde*
ren? Er is geen melk meer enz. enz
De kinderen zijn niet bij moeder weg te
slaan, totdat ze ten einde raad maar
weer half»beter opstaat.
Daardoor ondervindt zij veel langer de
nare gevolgen van een griepaanval.
Deze winter is voor ons al heel erg.
De ene koude»peribde is goed en wel
over of een nieuwe kou valt in. Juist
nu we de koude zo goed kunnen missen
en zo van harte naar de zomer ver»
langen.
We moeten bezuinigen met brandstof,
zuinig zijn met gas en electriciteit. We
moeten al vroeg verduisteren. Met dit
alles hebben we, als het wat warmer
wordt en wat langer licht blijft, geluk»
kig niet meer te maken.
De pessimisten onder ons vinden, dat
er geen eind aan deze winter komt. De
optimisten hebben al weer crocusjes
gezien!
Wij zijn het met de optimisten eens....
aan alles komt een eind, zelfs aan de
strengste winter. Laten we hopen, "dat
we een vroeg en zacht voorjaar krijgen,
dan zijn we .de ellende van deze winter
o zo gauw weer vergeten.

f Huishoudelijke wenken J
Hoe we eieren behandelen.
Om een ei, dat gekneusd is, te beletten
uit te koken, strooit men wat zout over
het gekneusde gedeelte. Ook kan er een
weinig azijn aan het kookwater worden
toegevoegd.
Kalkeieren willen onder het koken wel
eens barsten. Om dit~ te voorkomen
heeft men slechts met een scherp voor»
werp een klein gaatje te maken op het
hoogste punt van het luchtkuiltje in de
buitenschaal. Het luchtkuiltje kan men
gemakkelijk vinden door het- ei tegen
het licht te houden.
/
Messen schoonmaken.
Messen die voor uien en yisgerechten
gebruikt zijn, hebben zelfs na het af»
wassen nog een onaangename geur. Deze
verdwijnt echter geheel, als men met
het snijvlak van een rauwe aardappel de

Uw man heeft een oude jekker, die zo
heerlijk warm zit, maar waar hij toch
eigenlijk, zelfs in zijn werk, niet meer
mee kan lopen. Een handige huisvrouw
behoeft zó'n jekker maar niet zonder
meer weg te doe'n. We leven'nu eenmaal
in een tijd waarin we alle kledingstukken
nog eens nauwkeurig bekijken voor we
ze bij de vodden doen.

messen flink afwrijft
warm water naspoelt.

en ze dan met

Rook verdrijven.
Om de onaangename rooklucht die —
vooral als er veel herenvisite is geweest
— in onze licht* en vaak ook luchtdicht
afgeschermde kamers hangt, te verdrij*
ven, moet men enige schalen met watef
in het berookte vertrek zetten en de as*
bakjes schoonmaken.
Des morgens komt men dan in een fris
vertrek.
Marmer schoonmaken.
Marmeren voorwerpen, beeldjes e.d..
krijgt men goed schoon, door ze met
een papje van azijn en zout in te wrij'
ven. Dit papje laat men er vijf minuten,
vooral niet langer, op. Dan afspoelen en
met een zacht doekje opwrijven.

Het moet dan toch al heel gek lopen,
als we nu helemaal niets meer van zo'n
oud kledingstuk kunnen maken.
Zo'n jekker bijvoorbeeld heeft meestal
een geruite binnenkant. Daar kunnen wij
prachtig een kort jasje voor ons zelf
van maken. Zijn er daarvoor te veel ver»
sleten delen, dan maken wij er een
lekker warm vest van. Ook andere oude
kledingstukken kunnen we voor dit doel
gebruiken.
Van nieuwe stof is zo'n vest of jasje
natuurlijk ook te maken, maar de meeste
vrouwen zullen het toch wel echter vin»
den, om een oud afgedankt kledingstuk
in iets nieuws om te toveren.
Wij geven hier een patroon van een
jasje met lange mouwen en van een vest
zonder mouwen.
De hierbij aangegeven maat is voor 94
cm. bovenwijdte (maat 44).
Bij het knippen der patronen moeten de
naden worden aangeknipt.
Bij het maken van ht-t vest zonder
mouwen wordt het armsgat onder de
arm ong. 2 cm. dieper uitgeknipt.
De lengte van het vest is 5 cm. langer
dan de taillelijn. De rug krijgt twee
taillenaden. Het voorpand wordt in een
punt geknipt.
Bij het jasje met mouwen, wordt de
gehele lengte genomen. De mouwen wor»
den bij a«a aan elkaar gestikt.
Bij het x»teken moet de mouw l cru.
voor de schoudernaad ingezet worden.

'(Foto:

Soep zonder vlees

voor vandaag b.v. vraag ik uw aandacnt
voor een so,ort, die nog lang .niet genoeg
bekend is, en die maar een kooktijd
vraagt van ongeveer k uur, n.l. de

kan voedzaam, gezond
en smakelijk zijn

V

ooral op een drukke dag is soep een
uitkomst.
De éne pan. die voor de hele maaltijd
Z'Ji'ut. (L a >: n n g e kans op aanbranden en
de XL-.erheid. dat alles lekker warm op
tornt . . het zijn alle voordelen,
die -J; soep stempelen tot een graag
gek*
;ht
Om dan nog niet eens 'te spreken over
de vöedzaumheid van zo'n stevig bordje
soep!
„Maar', zo vraagt u misschien met een
bedenkelijk gezicht, „is in deze tijd soep
Wél voedzaam? Kunnen we nog wel
spreken van een stevig bordje, als we
niet beschikken over benen en nog
minder over vlees?"
't Is de moeite vvaard bij die vraag eens
even stil te staan
Door de eeuwen heen heeft zich het
begrip „soep" nauw verbonden aan het
begrip „vlees". Soep is van oudsher het
resultaat van in water gekookt vlees,
waaraan dan voor de smaak verschil»
lende andere benodigdheden worden,
toegevoegd, voornamelijk in de vorm
van groenten (.soepgroente) en van bind»
middelen (rijst, vermicelli, enz.).
Nu bezit ontegenzeggelijk vlees een
Zekere voedingswaarde (eiwit en vet);
eten we dus het vlees in de soep. mee,
dan profiteren we van die voedings*
Stoffen.
Geheel anders ligt echter 't geval, als
we voor onze soep énkel het kooknat —
de „bouillon" — gebruiken. Verschil*
lende huisvrouwen doen dat: ze koken
b.v. het voor de Zondag bestemde
stukj.e vlees even op om het daarna te
braden, en ze menen daardoor dubbel
Profijt te trekken van het vlees, dat nu
ook nog helpt aan een „voedzaam" of
6en „krachtig" soepje.
Die gedachte is onjuist: voedsel of
kracht uit 't vlees gaat niet over in het
kooknat. En als u volhoudt, dat zo'n •
soepje toch „krachtig smaakt", dan kunt
u hoogstens bedoelen, dat er een vlees*
smaak aan is waar te neinen.. . . van
voedingswaarde (eiwit) uit 't vlees" is m
de bouillon geen sprake, die is geheel
achtergebleven in het vlees.
Precies hetzelfde geldt voor de bouillon
of de soep van beenderen: al heeft die
nog zo lang gekookt en al is ze de
Volgende dag nog zo mooi „drillig"
echte voedingswaarde hebben we er niet
Van te verwachten; 't is alleen maar
>*eer de smaak, die ons. aan vlees her»
innert en die ons daarom doet denken
aan voedzaamheid.

Als we hiervan goed overtuigd zijn, dan
laten \ve 't idee varen, dat we voor een
voedzame soep bepaald vlees nodig
zouden hebben.
En dat is een hele geruststelling, want
we kunnen nu voor het vlees in de
plaats allerlei an*
dere hulpmiddelen
^n^m^^^^^mm*
kiezen, die goed*
koper zijn en die
toch geen afbreuk
doen aan de wer«
kelijke
voedings»
waarde van ons
gerecht.
•^•••^•M^^^W
U zult aan die
ommekeer in uw gedachten even moeten
•wennen; maar als u bij de eerste de
beste proef al bemerkt, hoe de nieuwer*
wetse soep zonder vlees (of been) in de
smaak valt, dan duurt 't niet lang of
zulke soepen komen bij u minstens eens
maal per week op tafel.
Een voorbeeld hebben we er trouwens
al van beschreven in het recept van de
„Erwtensoep" (zie „Arbeid" van 31 Jan.).
In dat recept — u hebt 't toch wel uit»
geknipt en bewaard? — traden de
erwten op ter vervanging van het vlees
en ze waren daartoe des te beter ra
staat, omdat ze nog hulp kregen van
wat melk en wat aardappelen. Over de
smaak van die vleesloze soep zult u
geen klachten hebben gehoord: de soep»
groente heeft daarvoor wel gezorgd.
Mocht die wat aan de dure kant zijn,
dan denkt u er wel aan om er vooral
niets van weg te gooien? De prei kan
tot 't laatste stukje toe worden fijn»
gesnipperd (u zoudt voor de goedkoopte
ze ook door uien kunnen vervangen) en
van het bosje selderij is alles bruikbaar,
de stengels zowel als het blad.
Heel gemakkelijk kunt u ditzelfde
recept gebruiken voor een voedzame
soep van witte of van bruine bonen: u
stelt die dan eenvoudig in de plaats
voor de groene erwten en behandelt de
soep geheel op dezelfde manier.
Zo hebt u al drie lekkere soepen tot uw
beschikking
voor
de eerstvolgende
weken. Er zijn er echter nog veel meer,
die we mettertijd zullen 'bespreken;

Wat de
pot schaft

van dezen Amersfoorter en laten hier de
nuttige wenken voor brillendragers

(Foto: „Arbeid")

E

en lezer uit Amersfoort schrijft
ons: Hoewel ik een man
man. ben,
hen IPPS
_ -ons:
lees
« toch altijd met genoegen de vrouwen»
Pagina. Ook de nuttige wenken, die
daarop voorkomen, hebben mijn aan»
dacht. Mijn zoon is in de optiek. Daar»
door interesseert mij alles, wat de
brillendragers betreft. Nu valt het mij
°P, dat er zo weinig nuttige wenken
Vpor die lezers, die toch groot in aantal
'flh, worden gegeven.
"lijn zoon heeft mij eens wat nuttige
*enken voor brillendragers gegeven. Ik
Beloof wel, dat het ook voor anderen
*ijn nut heeft, deze te plaatsen.
Wij voldoen gaarne aan het verzoek

Aardappelsoep (2 a 3 personen).
l kg. aardappelen, l 1. water, l l. melk,
1 prei, wat bladselderij. een stuk winter*
.wortel (l ons), 40 gr (2 afgestreken eet*
lepels) vet of margarine, wat zout.
Schil de aardappelen niet, ma,ar boen ze
goed schoon ('met een pannenspons b.v.),
was ze en, snijd ze in achtste parten.
Breng ze met de helft van de boeveel*
heid water (ï 1. dus) vlug aan de kook,
vbeg er de gesnipperde soepgroente bij
en wat zout en laat alles samen op een
zacht vuur gaar koken (ongeveer 20
minuten). Stamp het mengsel tot een
gelijke brij en ver*
^^^^^^_^_
dun die op het
vuur geleidelijk met
de melk en de rest
van 't water. Voeg
er het vet of de bo*
ter bij en laat de
soep nog even door*
koken tot ze gelijk*
matig gebonden is.
Gebruik,- wanneer voor een groot gezin
de hier voorgeschreven hoeveelheid melk
te duur zou worden, als vloeistof alleen
2 L water. Meng dan echter, nadat de
gestampte aardappelen en groenten, met
het water verdund zijn, IJ ons (3 kleine
theekopjes) .taptemelkpoeder aan met
wat koud water; giet dit gemakkelijk
vloeibare papje in de soep en laat het
even mee doorkoken.
Denk er aan, dat zonder melk of tapte=
melkpoeder de soep niet in staat zal
zijn- om aan de gestelde eisen te vol=
doen»: ze kan dan misschien smakelijk
zijn en ook wel het hongergevoel weg*
nemen, maar.. .. voldoende voeding
zullen we er niet in vinden.

belangstelling zouden hebben; ik weet
echter met, of dat vermoeden juist is
geweest.
Daarom zou ik het op prijs stellen,
wanneer lezeressen, die over een bepaald
„keukenonderwerp" inlichtingen wensen,
mij daarvan in kennis stelden; zij kunnen
zich • daarvoor richten tot de redactie
van het Weekblad „Arbeid", Postbus
100. Amsterdam. Op de omslag vers
melden: „Wat de pot schaft!"

volgen:
1. Bedenk altijd, dat uw ogen uw kost*
baarste bezit zijn; 'hebben zij de hulp
van een bril nodig, laat deze dan vol*
gens o<jgarts*recept \ door vakmensen
samenstellen.
2. Vergeet niet de afspraak met uw
oogarts, om uw ogen op een door hém
vastgestelde tijd weer te laten onder*
zoeken.
3. Vraag bij de aflevering van uw bril
het recept terug, of althans een afschrift
daarvan. U kunt dit wel eens nodig
hebben bij glasbreuk, als u zich niet in
de plaats van uw
leverancier bevindt.
4. Als u maar even
vermoeid geraakt
tijdens het lezen, of
.u heeft moeite met
draad en naald,
____
voorziet u dan van
een bril; al wat u
boven de 42 jaar
nog zonder bril kunt doen, heeft u cadeau.
5. Gebruik nooit de bril van een
ander. Er kunnen glazen in gemonteerd
zijn, die wél even helderheid geven, doch
op de lange duur een nadelige invloed
op uw ogen oefenen.
6. Zorg te allen tijde een reservebril
bij de hand te hebben; vooral in uw
vacantie of bij kleine uitstapjes.
7. Leg nooit uw bril met de glazen naar
onderen op hout of marmer! Dit voor*
komt mat*worden en krasjes. Leg uw
bril dus met de oorhaken naar beneden
op een kleedje of in uw etui.

Helpt
elkaar

Tot slot zou ik u nog iets willen vragen.Ik heb in de afgelopen 4 weken getracht
om onderwerpen voor u te behandelen,
waarvan ik kon vermoeden, dat ze uw

een hoop zakdoeken
te verslijten is het, 'n opkomende
kou den kop in te drukken. Dat
bereikt U door tijdig Aspirin in
te nemen. Aspirin is onschadelijk
voor de maag.

~
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Antieke Eigenwijs

K L E I N T J E S
j

was eens een heel klein meisje, dat
heette. Om zo te zien. was
EdieTAnneke
Anneke een heel lief, aardig meisje.
Ze had helder blauwe ogen en mooie
pijpekrullen. Maar als je zou denken,
dat Anneke ook altijd lief en gewillig
was, dan zou je je lelijk vergissen
Anneke was een klein, akelig nest Als
haar moeder zei: „Anneke, wil jij voor
moe eens even bij den kruidenier op
het hoekje een pond boter halen?" .dan
trok Anneke haar kleine neusje op en
dan zei ze brutaal: „hè,, b a h . . . . al wéér
een boodschap doen? Ik wou net zo
lekker met mijn pop gaan spelen."
Toch kon Anneke, die vijf jaar was, al
heel goed boodschappen doen. Maar
juist als moeder het vroeg, had Anneke
er net geen zin in.
En zo was Anneke altijd. Vond moeder
het te lelijk weer om op straat te gaan,
dan wilde Anneke natuurlijk naar buiten.
Als moe het druk had met de Avas. vond
Anneke het prettiger binnen te spelen
— ook al was het weer nog zo mooi
Hoe klein Anneke ook nog was, zij wist
alles altijd beter dan de oudere mensen.
Wat het ergste was: Anneke zette dik'
wijls haar eigen zin door. Geen wonder,
dat er heel wat mensen waren, die haar
Anneke Eigenwijs noemden
Op zekere dag had het heel erg ge*
sneeüwd en de moeder van Anneke zei
dan ook, dat haar dochtertje wel naar
buiten mocht, maar dat ~ze vooral niet
de straat uit mocht gaan. Nu. dat
beloofde Anneke. iMet haar slee speelde
ze eerst een tijdje zoet bij de deur.
Moeder kwam af en toe eens kijken,
maar als ze zag, dat Anneke er nog was,
ging zij maar weer vlug aan haar Merk.
Eerst had de kleine meid heel veel
plezier in de sneeuw. Zij duwde haar
slee door de hoog*opgewaaide sneeuw*
hopen, maar toen ze er moeite mee had,
de slee over de op sommige punten door
de wind schoongeblazen straat te trek»
ken, kwam ze op de gedachte, in een
andere straat te gaan kijken, of er daar
misschien nog méér sneeuw lag. Dat ze
aan haar moe had beloofd, in de eigen
straat te blijven, was ze al weer ver*
geten. Of nee, vergeten had Anneke dat
niet. Ze vond. dat moe weer iets bijzon*

ders had.... waarom mocht ze nou niet
eens héél even de hoek van de straat
om?.... Ze mocht toch eigenlijk nooit
w a t . . . . Daar, in die andere straat, waren
een heel stel jongens en meisjes aan het
glijden — in hun eigen straat was er
helemaal niemand om mee te spelen....
Nee, hoor.... ze ging daar ook eens
kijken.
Met_ het sleetje achter zich aan liep
Anneke naar de glijdende kinderen toe.
O, wat ging dat mooi! Ze namen een
aanloop en d a n . . . . sjoet.... ze gleden
een heel eind voort. Anneke zou het
glijden ook wel eens willen proberen,
maar ze zag wel, dat er alleen maar
grote jongens en meisjes waren en ze
was er bang voor, dat ze het niet zou
kunnen.
,
„Zullen wij je eens trekken, zus?" vroeg
een groot meisje. „Ga maar op je slee
zitten — dan zijn wij de paarden."
Nee maar, dat vond Anneke prachtig.
Twéé meisjes namen het touw vast en
liepen wat ze konden met de slee achter
zich aan. Anneke juichte van plezier.
Zo'n prachtige sleetocht zou ze zeker
nooit gehad hebben, als ze in haar eigen
straat was gebleven. Och, och, wat
konden die meisjes hard lopen! Anneke
moest' zich met beide handen aan de
sleerand vast houden, om niet van de
slee af te slaan.
Plotseling bleven de meisjes stilstaan.
..Nou z u s . . . . nou moet jij eens trek*
ken", zei de een. „Nou wil ik eens op
-het sleetje zitten."
„Ach Lies, doe toch niet zo gek....
Hoe kan dat schaap je nu trekken?"
vroeg de ander.
„Nou, trek jij dan — dan moet ze hier
maar even wachten. We zijn zó terug,
één blokje om."
Voor Anneke wat had kunnen zeggen,
had het grote meisje haar van de slee
afgetfld en bij een lantaarnpaal neer»
gezet en voor ze goed en wel wist wat
er gebeurde, was die Lies met haar slee
waar nu dat andere meisje op zat, hard
weggehold.
Ze zouden dadelijk terug komen, had
het meisje gezegd en in afwachting
daarvan ging Anneke maar zo lang op
een stoep zitten. Ze dacht er niet eens
aan, dat haar moe nooit w'' 'e hebben,
dat ze in de winter op die koude steen
zat. Eerst-wachtte Anneke geduldig.
Maar toen ze daar al een heel tijdje had

DE AVONTUREN VAN
Kareltje bezoekt tante Ko • Een grappige tekenfilm

Hier. komt tante te wonen.

„Dat kastje is zwaarder dan ik dacht,
maatr

Knutselrubriek

.gezeten, begon ze koud te worden en
wie er langs kwam — de meisjes met
haar slee kwamen niet terug O, wat
werd die Anneke koud! Ze zou wel naar
huis willen gaan, maar ze durfde zonder
slee niet goed thuis te komen en als ze
wegliep, dan zouden de meisjes haar
vast en zeker niet meer kunnen vinden.
Daarom wachtte Anneke maar. Ook
wist ze niet meer precies, hoe ze terug
moest lopen om in haar eigen straat te

KARELTJE KRAAN
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Ze zien lekker niks.

Vlug in de kast.

„Zet daar maar neer, mannen."

„Dag tanteHir
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ij gaan-samen een paar figuurtjes
maken van .pijpdoorstekers. Als je
vader een pijp rookt, kan je er hem misschien een paar afbedelen. Anders kan je
in elke sigarenzaak voor één dubbeltje 'n
pakje pijpdoorstekers kopen. Het aardigst
is natuurlijk, dat je zelf een figuurtje ontwerpt, maar omdat het in het begin niet
meevalt, vind-je hiernaast een voorbeeld.
De tekening stelt voor een politie-agent.
Je moet hem vergroot overtekenen, zodat
de hoogte ongeveer 15 c.m. wordt. Je plakt
nu de hele tekening op een dik stuk carton of op een plankje. Op de plaatsen,
waar de kringetjes getekend zijn — dit
zijn de plaatsen waar de lijnen elkaar t
kruisen, of waar een lijn een hoek maaKt
— sla je kleine spijkertjes rechtop vast.
Je begrijpt het nu wel.
Je begint gewoon om de spijkertjes heen
te werken. Bij een gebogen lijn zorg je
even voor een beetje speling. Bij een
nieuwe aanhechting van een pijpdoorsteker wind je het nieuwe eind gewoon
om de daar lopende doorsteker heen en
je gaat verder. Als het goed gegaan is,
kan je aan een samenstel van figuren beginnen, waarvan hier ook enige voorbeelden gegeven zijn.
Ook kan je ze heel aardig maken door verschillende delen een aparte kleur te geven.
Veel succes!

komen en toen Anneke dat goed en wel
begreep, begon ze heel hard te huilen.
Gelukkig kwam er juist een oude dame
aan, die vroeg waarom ze zo'n verdriet
had. Toen die dame hoorde, dat Anneke
niet meer wist waar ze woonde, zei ze
vriendelijk, dat zij er dan wel voor zou
zorgen, dat Anneke weer bij haar moesje
kwam.
De oude dame bracht haar naar het
politiebureau en daar kreeg ze een hele
boel plaatjes om mee te spelen. Iedereen
was er aardig voor haar en toen ze er
een poosje gezeten had, kwam moe om
haar te halen.
O, o, wat was haar moeder blij, toen ze
Anneke gezond en wel had terugge»
vonden. Toen moe Anneke niet meer
in de straat zag, was ze dadelijk aan
het zoeken gegaan. Ze was alle straten
van de buurt doorgelopen om te kijken,
waar haar ondeugende dochtertje was.
Ja, bij de glijbaan hadden ze wel een
meisje gezien. Dat was met twee andere
meisjes verderop gegaan. En toen moe
verder kwam, hoorde ze, dat er een
ongeluk met een slee was gebeurd. Een
meisje was van een slee afgeslagen en
was met haar hoofd tegen een lantaarn'
paal geslingerd. Het was nogal ernstig
ook
Jullie begrijpt, dat Anneke's moe in
angst zat, toen ze naar het politiebureau
ging om te vragen, of ze daar soms wat
meer van Anneke wisten.
Nu, ze wisten er meer van. Anneke zat
er heel zoet bij de tafel, maar ze was
toch heel erg blij, toen ze moe zag.
Moe was "veel te blij, om Anneke nog
een standje te geven, dat ze tóch de
straat uit gegaan was. Anneke werd
trouwens genoeg gestraft. Want het on'
geluk, waarvan de mensen moe hadden
verteld, was met de slee van Anneke
gebeurd. Daardoor waren Lies en het
andere meisje niet teruggekomen Het
sleetje van Anneke was helemaal stuk
en het andere grote meisje moest zelf*
naar het ziekenhuis om daar beter te
worden. Zo'n groot gat had ze in haaf
hoofd.
„Je mag van geluk spreken, Anneke, da*
de slee niet tegen een boom is geslingerd
toen jij er op zat", zei vader. „Ik hoop
nu maar, dat dit een goede les voor )e
is geweest en dat je in het vervolg
gehoorzamer en wat minder eigenwü 8
zult zijn." Dat beloofde Anneke.
En ze heeft woord gehouden ook.

maal razend knap te zijn. Er warenf ver.scheidene neven en nichten, die meer
plaatsnamen uit de zinnetjes ! gehaald
hadden, dan
Oom Niek zelf — ja,
er waren zulke knappe bollen, die
een
willekeurig woord tot plaatsnaam bevorderden.
*
van *
De plaatsnamen waren:
1. Doorn: 2. Hengelo; 3. Eelde, Zandvoort, Ede; 4: Overschie; 5. Deventer,
Mook, Ede; 6. Tiel; 7. Wateringen; 8.
Leimuiden. .
De prijs1 werd gewonnen door:
Beste jongens en meisjes,
AÜKJE DE VRIES. 11 jaar,
. ^ u, liet was maar goed, dat ik van die
Britsum 127 E bij Leeuwarden.
l ^1 boeken en schrijvers zeil ook nog een
klein beetje at wist en dat ik niet neieOok Aukje gefeliciteerd. Je weet, wat ie
maal op jullie goede raad behoefde af te
nu doen moet.
gaan. Er waren er bij, .die me lenjk van
Een vraag,/die me steeds weer wordt gede regen in de drup oftewel van .de wal steld, wil ik hier in het algemeen nog
in de sloot zouden hebben geholpen.
even beantwoorden. Als er twee raadsels
Weet je wat ik daar nu uit gemerkt
worden opgegeven en je doet aan beide
heb? Dat jullie heel vaak een Doek lezen, mee, dan heb je twee keer de kans. dat
zonder dat jullie weet, wie dat boek geje een prijs wint. Hoe oud je bent. komt
schreven, dat wil zeggen: bedacht heeft. er niemendal op aan.'
Daar moet een lezer in de eerste plaats
Zo, nu kunnen we meteen aan de volop letten. Als iemand je onverwacht
gende
waagt: wat lees je daar voor een boek,
prijsraadsels
dan moet je niet snel naar voren hoeven
te slaan om te kijken, hoe dat boek nu
beginnen.
eigenlijk heet, maar dan moet je prompt
Het is een invulraadsel, waar een spreuk
titel én schrijver kunnen noemen. Ja,
uitkomt, welke me door.Sipke Kregel te
vooral de schrijver moet je weten. Dat is
Z.- en N.-Schermer werd toegezonden.
van belang, als je later nog eens een
Arb . . v.rw.r .
zelfde soort boek wilt lezen. Dan vraag
Luih . . v.r.r .
je in een boekwinkel: „Heeft u nog een
Op de puntjes moeten op de eerste regel
boek van A. D. Hildebrand. of van N. J.
P. Smith". als het boek, dat je van die dezelfde letters worden ingevuld als op de .
tweede.
schrijvers gelezen hebt. je goed is bevallen. Want dat is het eigenaardige met de Het tweede invulraadsel is ingezonden door
Hendrik Moorman een Amsterdamsen
verschillende
schrijvers:
ze hebben
neef van me. Daa- komt het:
meestal een eigen genre — dat wil zeggen : ze schrijven meestal het zelfde
. . x . Stad in Zuid-Limburg.
soort verhalen. Dat komt nu wel niet. . x . . Timmermansgereedschap.
altijd precies ze- uit, maar je kan als
. . x ...' Herkauwer uit de prairie.
regel wel aannemen, dat je een tweede
. . x . . Inhou.dsmaat.
boek van een schrijver óók leuk zal vin. . x . . Uitroep.
den, als je om het eerste boek gelachen
. . x . Volk in Europa.
hebt. We spreken dus af, dat we geen
. . x . . Ander woord voor vandaag
boek meer lezen, zonder .dat we precies
. . x . . Vogel .
weten, wie het geschreven heeft en hoe
. . x . . «Jaargetijde.
het heet. Titel en schrijver staan op omOp de kruisjes, van boven, naar beneden;
slag én op de eerste bladzijde. Die staan
komt een bekende stad.
daar niet voor niemendal op! .
Gelukkig zijn er ook een hele serie Inzendingen, liefst op briefkaarten, richneven en nichten, die hun oom kranig uit ten aan Oom Niek. Postbus 100, Amsterde brand hebben geholpen on die vlot de dam-C. Vermelden: naam, leeftijd, jonjuiste schrijvers achter hun eigen werk
gen of meisje. Wie één raadsel inzendt
hebben geplaatst.
Weet je wat het mooie van die schrij- en... goed heeft, maakt één kans op een
mooi boek. Wie beide raadsels inzendt en
versprijsvraag ook nog was?
Dat zal ik je vertellen. Nauwelijks was goed heeft, krijgt twee kansen
En nu... Heb ik eerst een appeltje te
het nummer van "„Arbeid' uit, of er werd schillen
met Wietse Prosé. Ik zal maar
bij oom Niek gebeld. „Ik kwam even dat
hoek terugbrengen — ik las van je prijs- niet zeggen, waar deze neef woont, want
die schrijft me doo'dbedaard. „de stad
vraag en toen merkte ik, dat ik nog een
waar ik woon, is een dooie stad Niets
boek van jou in de kast had staan
aan,
oom Niek. Ik ben zelf een AmsterNeem me maar niet kwalijk oom Niek — dammer
"
ik was het helemaal vergeten". En toen
die eerste vriend weg was, kwam de twee- Ja, als ik het niet dacht. Oom Niek is
de en de derde en hef duurde niet lang, óók een Amsterdammer en hij heeft er wel
eens om gelachen, dat alle Amsferdamof de hele serie stond weer bij oom Niek
mers, die buiten wonen, geweldig met hun
op de plank.
Want dat is met boeken óók al zo'n rare stad zijn ingenomen. „Er is maar één
geschiedenis. Jongens vergeten wel eens, Mokum". zeggen ze dan.
«n boek, dat ze van een vriendje hebben ge- Zo was er eens een Amsterdammer, die
irï een grote provinciestad woonde. Het
leend, terug te brengen. Eerst vergeten
was heus een mooie, grote stad, ma ar onze
ze-'het en later
durven ze het boek
Amsterdammer vond er — net als onze
'niét goed meer terug brengen. Ik wéét
'natuurlijk' niet; of ik onder mijn lezer- Wietse — niets aan. Altijd zat hi; maar
op die andere stad af te geven. 'Nou je
tjes ook zulke vergeetachtige jongens of
begrijpt, dat vonden „die provincialen"
meisjes heb. Kijk je boeken eens na en
natuurlijk lang niet prettig. „Zeg ereens
als -er „een vreemde eend". in de bijt is,
dadelijk terugbrengen. Zeg er maar bij, mannetje als jij het hier zo vervelend
en saai vindt
wat doe je hier dan?"
öat Oom Niek het gezegd heeft — dan is
vroeg er eindelijk eentje kwaad.
het vast wel goed.
Toen' ging die Amsterdammer op z*n tenen
Nu nog. wat over die boeken. Wat kan je
staan. „Wat ik hier doe?... Vraog je dèt
'een eind over boeken schrijven, niet?
'Nou dan, ik heb er veel plezier van ge- nog?..»... Ik bring hier de beskaoving!"
(Ik breng h>er de beschaving)
had, jullie te vragen, mij ook nog even
Nu hoopt oom Niek, dat Wietse het goede
mee te delen, welke boeken je het mooist
en mooie in de stad waar-hij woont, zal
.vond en waarqm. Er waren oplossertjes
weten te vinden en
te waarderen
'bij, die dat vraagje maar over het hoofd
.hadden gezien, maar er waren er ook — Heeft me die Wietse anders even antwoord
en dat vond oom Niek heel plezierig — gehad? Oom Niek schrikt er gewoon van.
Laten we vlug aan de andere Drietje"; gaan,
tiie heel precies en nauwkeurig' konden
anders komt daar niemendal van terecht
vertellen, waaróm ze een bepaald boek
rnooi vonden.
Wim Borsje, Rotterdam, heef'; een meesLaten we nu, eerst hét goede, lijstje in
ter, die schrijver is. Geen wonder, dat
de krant zejtten. Hier komt het:
Wim trots is op zo'n onderwijzer. Eimuiden
kan'niet, maar
Leimuiden wél Vraag
C. Joh. Kieviet: „Uit het leven van Dik
het maar. eens aan je knappsn meester
..Trom".
Theo Woudwijk, Groningen, heeft behalve
A. D. Hildebrand: „Valko Vos".
een knappen meester, ook... ^en plagerig
Hector Malot: „Alleen op de wereld".
zusje. Echt lelijk van je zus. die lange g
N. van Hichtum: ..Afke's tiental
Chr. van Attcoude: „Pietje Bell gaat vlie- onder'je mooie brief te smeren. Als oom
gen".
Niek in Groningen komt. zal hij dat die
zus nog wel eens vertellen.
N: J. P. Smith: „Anderhalve' cent".
Karl -May „Winnetou".
Lenie de Jonge. Alkmaar. Prettig, dar er
J, A. Gouverneur: „Prikkebeen".
ook voor Henk een krant .was.! Hadden
Ploris v. d. Aemstel: „T.wee HB.S.-ers als .jullie anders ruzie gemaakt?
Corrie Kfatz, Amsterdam, geeft zulk. een
.detective".
goede persoonsbeschrijving, dat ik haar
.Wzeo van der Hoeve: „De gewonnen
kano".
vast en zeker herken, als ik laar te AmDe prijs voor dit tweede raadsel kreeg sterdam tegen kom. „Omdat het boek waarschijnlijk gaat over jongensavonturen en
CHRIS BROERE, 12 jaar.
wedstrijden" schrijft CoJTie. Zeg eens. öeOlmendaal 163,. Rotterdam.
oordeel jij boeken, zónder dat .ie .ze geleden
• Gefeliciteerd, .Chris. Geef maai op, welk hebt? Dat is knap!
• zboek uit het lijstje .de administratie je Johanna Niekus. Nu nog op elk briefje
. al toezenden. Zet op je brief vooral met
behalve je naam óók nog je adre.* én je
leeftijd, dan
zijn we PI-. .Het zal wel
iirote letters: PR'.JS WINNAAR
fti aardrijkskunde schijnen jullie alie- leren — te oud ben je niet. "

Babbeltje

Oom. N Lek

Jactiba May, Oosterbeek Ja Cobi — 'lat
gebeurt oom Niek óók wel eens Soms
heeft-ie zelfs zin om naar bed te gaan en
dan...... moet-ie nog doorwerken. Je naamkaartjes zal ik wel eens gebruiken. Dan
hoef jij er geen twintig min iten op te
zwoegen!
Annie van Dorth, Amsterdam. Goed zo.
Annie: geen prijs en toch niet getreurd
Je oplossing was goed. Houd er de
moed in.
Tanneke van Wessem, Utrecht, heeft een
zusje van 17 en een broer van 20 jaar.
Daar moet je juffrouw en meneer tegen
zeggen, als je zelf pas 9 bent' Ge'óór je
dat?
Hendrik Moorman, Amsterdam. Bedankt
voor j e ' raadsel. Ja, met die Anderhalve
cent is het een gek geval. Zo zijn er ook
meer hondjes die Pik heten: oude en
jonge Pikjes. De oude moesten wij
hebben.
Jopie Bink. Den Haag, zond me een
mooie foto waar hij — heel in de verte
- op staat als .kunstrijder Jopie is een
kraan. Hij heeft zelfs een accordeon —
een 80 basser. Oom Niek is haast jaloers
op jou. Bedankt Jopie!
Gerrit Lankamf
Geevvlietsestraat 27.
Schiedam wil corresponderen. Hij is 13
jaar, Misschien zijn er neven of nichten
die Gerrit eens willen schrijven
Peter Dico, Rotterdam. Op briefkaarten
mag ook. Dat vind ik zelfs prettig.
Corjy Kroot. „Achter op de brief staat
m'n adres". Je moet óók in de brief naam
en adres enz. vermelden. De envelop 'doe
ik dadelijk van de brieven af.
Klaas Wielier Dantuma, Oriesum; C
Knijff, Venlo; Jaap en Corrie; van Hum.
Vlissingen en anderen: Schr jf mii nu
eens, of je dat verhaal of ?edicnt zélf
hebt bedacht.
Aan allemaal: tot de volgende week. De
groeten van jullie
OOM NIEK.
Postbus '00,
Amsterdam-C.
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Adverteren doet verkopen

Speciale aanbieding voor de lezers van het
Het nieuwe, practische correspondentieboek

weekblad

ARBEID.

„HOE SCHRIJF IK MIJN BRIEVEN"
Veertiende, vermeerderde druk
Ge moet niet denken, dat ge hier een gewoon brievenboek krijgt. .Dit krijgt ge,
maar ge, krijgt veel en veel meer. W. E. Blom geeft m zijn volledig correspondentieboek een uitstekende handleiding, hoe: men moet correspondeereri. Inrichting
en vormen der brieven, spelling, titulatuur, tal van voorbeelden van "FAMILIEBRIEVEN bij geboorte, ziekte, overlijden, verloving, huwelijksaanzoek en huwelijk,
gelxikwenschen, 'jubilea, sollicitatiebrieven, brieven van kinderen aan ouders . en ,
omgekeerd en de antwoorden daarop. Buitendien bevat het boek een schitterende
keuze van allerlei ZAKENBRIEVEN, koop en verkoop, huur en verhuur, vertegenwoordiging, verzoeken, circulaire van vestiging, overname, liquidatie, brieven op
advertenties, enz. Maar wat dit boek tot een EENIG boek maakt zijn de prachtige
voorbeelden van REQUESTEN. VOLMACHTEN. CORRESPONDENTIE OVER BELASTING, BURGERLIJKE ACTEN, o.a. verzoeken voor uitverkoope/i. het houden
van loterijen, naamsverandering, de pachtwet, enz., enz. Huurcontracten, schuldbekentenissen, handelsreizigers ep -agenten., enz. enz. In 't korte bestek etner
annonce kunnen wij niet alles opnoemen.
Het boek is .een VRAAGBAAK die altijd goeden raad geeft. Het keurige DOBK,
14e druk. is voor de lezers verkrijgbaar afgehaald ƒ 1.—. franco per post na ontvangst van postw of giro ƒ'1.15. Verkrijgbaar bij den BOEKHANDEL EN UITGEVER MULDER & Co., CORN. SCHUYTSTR. 14, AMSTERDAM, Postgiro 76144,
Wanneer op postwisselstrook of girobiljet vermeld wordt Arbeid, behoeft deze bon
NIET te worden opgezonden.
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1 Een mechanisch zonnestelsel aan het plafond.
Er zijn bolleties bij, die
slechts eens in de twintig jaar hun cirkel doorlopen. De lamp stelt de
zon voor.
2 De sterrenkijker van Andijk
3 Een astronomische kalender.
4 Handen, -die overdag de
machines regelen en in
de vrije tijd sterrekundige kaarten tekenen. —
(Foto's „Arbeid")

an de éne kant van ons de velden,
leeg en verlaten in hun winters
A
sneeuwkJeed, .aan de andere kant de
dijk, groots, indrukwekkend en daar»
boven de jachtende zuidenwind, die ons
de adem afsnijdt en met zijn mee»
gebrachte
miezerige motregen
de
sneeuwpracht besmeurt.
Wij zijn op reportage in Andijk. Is er
wel een naam te bedenken, welke meer
toepasselijk is dan die, welke deze ge» meente draagt? Andijk, aan»de»dijk,
strekt zich over een lengte van 17 km.
langs de voormalige Zuiderzee»dijk uit,
huis naast huis, aan één grote straatweg.
Aan het eind van deze lange rij moeten
wij zijn. Daar woont de sterrenkijker
van Andijk, de heer J. Blokker, één, die
zich met hart en ziel op zijn liefheb»
berij, de sterrenkunde, heeft geworpen
en daarmede belangwekkende uitkom»
sten bereikte.
Wij klimmen de gladde trap op, welke
over de dijk voert, want de heer Blok»
ker woont aan de andere kant van de
dijk, in de nabijheid van het proef»
station van de Provinciale Waterleiding.
Wij worden verwacht. Niet zodra heb»
ben wij onze neuzen boven de dijk uit»
gestoken, of degeen, waarvoor wij
komen, loopt ons tegemoet. Wij maken
kennis en worden meegetroond naar de
heerlijk warme huiskamer, waar de gast»
vrouw de koffie bruin heeft en waar wij
weer wat op ons verhaal komen. Dan is
het eerst zo een praten over koetjes en
kalfjes, tot onze aandacht plotseling
wordt getrokken door een vreemdsoor»
tig bouwsel aan het plafond. .
„Dat is mijn planetarium",
vertelt de gastheer. En
waarlijk, het is een com»
pleet zonnestelsel, dat zich
overeenkomstig de stand
van de planeten beweegt. De lamp in
het midden is de zon en de koperen
bolletjes stellen de planeten voor. Er
zijn bolletjes bij, die slechts eens in de
twintig jaar een cirkel doorlopen. Men
kan zich zelfs niet bij benadering voor»
stellen, welk een ontzaglijk werk dit ge*
weest is.
Dan komt de traditionele vraag: „Hoe
bent u tot deze arbeid gekomen?"
En wij krijgen het wordingsverhaal.
„Als zoon van boerenouders, als kind
van buiten, had de sterrenhemel altijd
een bijzondere "aantrekkingskracht voor
mij. Ik kreeg verlangen, om het hoe en
waarom 'te weten van die geheimzinnige
sterrenwereld. Toen ik eens in een
winkel een boek zag over sterrenkunde,
spaarde ik net zo lang, tot ik voldoende
geld had om het te kunnen kopen. Dat
ging niet zo vlug en gemakkelijk, want
wij hadden het heel arm.
Later kwam ik in dienst bij een wagen»
smid, waar ik mijn handen goed leerde
gebruiken. Met stukjes en beetjes ben
ik steeds verder gegaan. Ik begon mij»
zelf te ontwikkelen, volgde schriftelijke
cursussen en slaagde erin een diploma
van landsmachinist te behalen. Mijn lief»

hebberij uit mijn kinderjaren ben ik
steeds trouw gebleven. Ik wijdde mij er
in al mijn vrije uren aan, toen ik later
het geluk had, een vaste" aanstelling te
krijgen bij de Provinciale Waterleiding.
En nu heb ik in die liefhebberij iets be»
reikt, al is het maar het begin ener ver=
kenning op onbegrensd gebied van
wetenschap. Maar, ik heb u voortdurend
aan de praat gehouden en het zal er u
toch ook wel om te doen zijn, om *ets
te zien."

Dus volgen wij onzen gastheer naar zijn
speciale domein, een lokaal in het ge»
bouw, waar de motoren van het proef»
station draaien. Het eerste, wat opvalt,
is een compleet uitgeruste sterrenkijker,
waarvan het koper schittert in de
duistere omgeving. Fors wijst de lange
buis omhoog door het venster.
„Heeft u geen koepel?"
„Vroeger, in mijn andere woning, had
ik er wel één, maar hier jammer genoeg
niet. Mijn tegenwoordige koepel is nu
het vrije veld."
Niet minder interessant zijn de verdere
voorwerpen in dit „observatorium".
Daar staat een eigen gemaakte electri»

sche klok naast een zelfgemaakte aqua»
riumszuurstofpomp.
„Ach ja", zo gaat Blokker voort, „die
dingen kosten zo duur. Uit een paar
oude radio»onderdelen bouw ik ze daar»
om zelf. Over de radro gesproken. On»
geveer een 15 jaar geleden, toen de
radio»techniek nog in haar kinderschoe»
nen stond, was ik ook aan het knutselen
geslagen als radiosamateur. Ik had toen
een ontvanginstallatie gebouwd, waar»
mee ik den boer op ging. Voor een
kwartje liet ik de mensen luisteren naar
de muziek."
Dat deze energieke kerel, bij al zijn
liefhebberijen, zijn huisgezin niet ver»
geet, merken wij ook op. Wij zieq een
echte stoomboot in het klein, die hij
voor zijn jongens gebouwd heeft. Er zit
een goed werkende ketel in, een pömpje
zorgt voor de wateraanvoer, er is een
stoomschuifkast en een excentriek. Ja,
Blokker is van veel markten thuis. Dat
merken wij pas goed, als wij weer in

het woonyertrek zitten. Aan de wand
bevindt zich een astronomische kalen»
der, waarop men kan aflezen, wat op
sterrenkundig gebied van belang is. Wij
krijgen foto's te zien, die door middel
van de kijker gemaakt zijn. Voorts wor»
den ons nog vele natuurfoto's getoond,
die laten zien, dat Blokker niet alleen
als sterrenkundige, maar ook als bioloog
heeft gewerkt. Steeds experimenteert hij
verder, om een zo goed mogelijk resul»
taat te krijgen. En temidden van die
foto's, tekeningen, lenzen en oculairs
praat onze gastheer over ecliptica, pris»
ma's, brandpuntsafstanden en zonnc^
vlekken of het niets is.
Deze bescheiden man in zijn eenvoudige
werkplunje, die geen enkele hogere op»
leiding heeft genoten, die zich zelf van
de grond af heeft moeten opwerken,
die zich van alles heeft moeten ontzeg»
gen om zich voot zijn liefhebberij het
nodige te kunnen verschaffen, deze man
heeft een resultaat bereikt, dat er zijn
mag. Hij heeft zich zelf alles geleerd:
wiskunde, goniometrie, logarithmen en
talen. Hij heeft aan biologie .gedaan, is
fotograaf, werktuigkundige, electricien
en bovenal sterrenkundige.
Kortom, een merkwaardig voorbeeld van
hetgeen ook een eenvoudig arbeider,
door intelligentie en wilskracht, in zijn
vrije tijd kan bereiken.

