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e vorige week hebben zich in Amsterdam en enkele andere
plaatsen plotseling werkstakingen voorgedaan. Het was
duidelijk, dat deze stakingen geen economisch, doch een
politiek karakter droegen. Hierover zal wel geen verschil van
mening bestaan. Evenzeer zal elkeen, die zijn gezond verstand laat
spreken, aanstonds begrijpen, dat dergelijke acties in een bezet
gebied op niets anders dan op rampspoed kunnen uitlopen. Geen
bezettende macht kan ergens ter wereld voor bedreigingen van
deze aard uit de weg gaan. Het primaire doel van iedere oorlog*
voerende mogendheid is het behalen van de overwinning en daarop
is uiteraard haar volledige krachtsinspanning gericht. Al wat, door
zijn geaardheid, afbreuk zou kunnen doen aan een zo gaaf mogelijke
ontplooiing van. haar militaire kracht, moet noodzakelijkerwijs als
een vijandelijke daad worden opgevat, waarop dienovereenkomstig
wordt gereageerd.
Nu was het reeds lang gemeengoed der moderne arbeidersbeweging
geworden, dat, zelfs onder normale staatkundige verhoudingen, een
regelrecht verzet tegen de staatsmacht uitgesloten moest heten.
Zulke acties konden in de negentiende eeuw nu en dan met succes
worden bekroond, maar de vooruitgang der afweertechniek in de
twintigste eeuw maakte de toepassing van een georganiseerd verzet
tegen de wil der wettige overheid tot een hersenschim. Hoeveel
meer geldt dit, in de gegeven verhoudingen, nu het verzet zich niet
richt tegen de eigen burgerlijke landso^erheid, doch tegen een
militair apparaat, dat op voet van oorlog verkeert.
Wie even zijn redelijk verstand Iaat spreken, zal inzien, hoe uit*
zichtsloos het ondernemen was, dat ons de vorige week overrom*
pelde. Enig tastbaar resultaat heeft het dan ook niet opgeleverd.
Wel bracht het in een reeks van gezinnen ellende, die vermeden had
kunnen worden. Wij denken aan de doden en gewonden, maar ook
aan het ingehouden loon, dat in talrijke gezinnen het toch al reeds
beperkte inkomen nog verder deed dalen. Daarbij voegt zich het
ongerief en de ontwrichting van het normale maatschappelijke leven,
voortvloeiende uit de maatregelen, die genomen moesten worden tot
herstel van de openbare orde en om een herhaling der ongeregeld*
heden te voorkomen. Geen vertier in de koffiehuizen, geen
bioscopen, geen culturele of andere bijeenkomsten. Ook dit
betekent voor heel wat mensen geldelijk verlies en inzonderheid
worden hierdoor de minst draag'krachtigen getroffen.
Bij de aan Amsterdam, Hilversum en Zaandam opgelegde geld*
boeten is dit laatste .niet het geval, omdat deze boeten uitsluitend
zullen worden opgebracht door degenen, die voor een inkomen van
meer dan tien duizend gulden in de ? belasting zijn aangeslagen.
Kennelijk is het de bedoeling der Duitse overheid hiermede tot
uitdrukking te brengen, dat achter de eigenlijke stakers andere
drijvende krachten staan, die, naar haar inzicht, op de eerste plaats
verantwoordelijk dienen te worden gesteld voor de gebeurtenissen,
die plaats vonden. Vandaar, dat door de opgelegde boeten alleen
de kapitaalkrachtigen worden getroffen, terwijl de stakers wat dit
betreft buiten schot zijn gelaten, omdat men de indruk heeft, dat
hier misbruik is gemaakt van onder de arbeidersbevolking levende
sentimenten ten bate van de politieke oogmerken der beter
gesitueerden.
Zwaarder nog dan dit alles weegt echter hetgeen door deze sta*
kingen bedorven wordt aan de algemene staatkundige verhoudingen
in ons land. Men behoeft werkelijk geen politiek genie te zijn, om
te kunnen bevroeden, dat op deze wijze iedere redelijke samen*
werking tussen bezettende overheid en bevolking bedreigd wordt.
Sommige slimmelingen zijn er misschien op uit om de burger*
bevolking van Nederland als een instrument tot voortzetting van de
oorlog tegen Duitsland te benutten, doch wij weigeren -te geloven,
dat ons volk met zijn over het geheel genomen toch zo nuchtere
politieke zin, zich aan dergelijke heilloze avonturen zal wagen.
De positie van het N. V. V. tegenover dit alles is duidelijk en klaar.
Met deze stakingen heeft het niets van doen. Trouwens, het militair
gezag heeft in de provincie Noord*Holland aanstonds het bewind
overgenomen en hierbij is natuurlijk iedere inmenging van derden
uitgeschakeld,
Overigens moet worden opgemerkt, dat de staking, als machts*
middel tot het afdwingen van de verwezenlijking van bepaalde
economische eisen, haar tijd heeft gehad. Dat was, practisch
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gesproken, reeds vóór de 10de Mei goeddeels het geval. Terwijl in
het tijdvak 1931 — 1935 nog gemiddeld per jaar 707.800 arbeidsdagen
tengevolge van staking verloren gingen, was dit cijfer in 1939 reeds
tot 96.600 gedaald. De werkstaking was dan ook hard bezig uit het
beeld der arbeidsverhoudingen te verdwijnen. Hetgeen volstrekt
logisch mag heten, want werkstaking en uitsluiting zijn strijd*
middelen, die werknemers en werkgevers over en weer hanteerden
in een tijdvak, dat zich door chaotische bedrijfsverhoudingen ken*
merkte. Toen was de staking vaak het enige machtsmiddel, dat de
arbeiu<;r kon toepassen in zijn strijd voor een meer menswaardig lot.

Naarmate het liberalistisch kapitalisme kon worden ingedamd en
de sociale bedrijfsorde meer op de voorgrond begon te treden,
verloor ook de staking haar zin en rechtvaardiging.
Want niemand zal de ogen kunnen sluiten voor het feit, dat werk*
staking een uiterst primitief strijdmiddel is. Het treft niet alleen
den ondernemer, 'tegen wien het zich richt, maar geheel de volks*
gemeenschap lijdt onder deze braaklegging van productieve krachten.
Vooral in ons fijn vertakte moderae bedrijfsleven lieten de gevolgen
zich hiervan gevoelen. Bovendien leert de statistiek, dat het
gewonnen nut veelal niet opweegt tegen de door de arbeiders
geleden schade. In slechts een betrekkelijk gering aantal gevallen
kon in de laatste jaren door staking het beoogde doel worden
bereikt. Dit gold in 1939 slechts voor 13 pet. der in staking gegane
arbeiders, waarbij het nog twijfelachtig mag heten of het succes
inderdaad in evenwicht was met het ondervonden nadeel.
Wij hebben dan ook in de loop der jaren drie dingen naar voren
zien komen:
Ie. de werkstaking als strijdmiddel raakte meer en meer in onbruik;
2e. de schaarse gevallen, waarin men het nog eens met haar pro*
bee>rde, leverden weinig nut op;
3e. een betere bedrijf sordening deed de behoefte aan deze vorm
van machtsstrijd vanzelf verminde-ren.

Nu wij in een tijdvak leven, waarin krachtiger dan ooit gewerkt
zal worden aan de vestiging van een nieuwe arbeidsórde, is hier*
mede tevens de taak van het N. V. V. gegeven. Niet op het veroor*
zaken van conflicten, doch op het bevorderen van betere bedrijfs*
verhoudingen dient thans de volledige krachtsinspanning van het
vakverbond te zijn gericht. Doorvoering van nieuwe collectieve
contracten, het doen ingang vinden van een socialistische geest in
het bedrijfsleven, de algemene erkenning van de waarde van den
arbeider in de samenleving —''ziedaar de grote taak, die het N.V.V.
thans voor de boeg heeft.
De verwezenlijking van die taak zal bovendien" op een geheel
andere basis kunnen geschieden dan vroeger. Was voorheen de
houding van de gemeenschap ten opzichte van de strijd om de
arbeidsvoorwaarden, over het geheel genomen, zeer gereserveerd,
liet zij gaarne zoveel mogelijk over aan het spel der vrije maat*
schappelijke krachten, terwijl zij, eerst wanneer het nu eenmaal niet
anders kon, en dan veelal nog slechts schoorvoetend ingreep, nu
en in de toekomst staat de gemeenschap daar als een parate
draagster van het algemeen belang, die werkgever en werknemer
elk naar verdienste waardeert. De tijd, waarin de staat de pleit*
bezorger en dienstknecht der bezittende klasse was, behoort tot
het verleden. In de socialistische samenleving, die groeiende is, kijkt
de staat niet naar de geldzak, doch naai de sociale gerechtigheid,
omdat de betrachting daarvan de grondslag vormt voor een gezonde
maatschappelijke welvaart, die voorwaarde is voor een krachtig
volksbestaan.
Waar aldus de sociale gerechtigheid het merkteken vormt van het
staatsbeleid, daar heerst* vanzelf een rechtvaardige sociale orde, die
den arbeider zijn redelijk deel verzekert in de algemene welvaart.
Dit grote oogmerk valt uiteraard, temidden van het woeden van een
felle oorlogsbrand, niet te bereiken. Maar dit neemt niet weg, dat
reeds nu hierop kan worden aangestuurd, opdat, als de vrede terug*
keert, in ons volksbestaan de grondslagen verankerd zullen zijn ener
socialistische samenleving. Ziedaar een taak, die aan den bezonnen
mens volop gelegenheid biedt tot opbouwende arbeid.
En wie opbouwend werk heeft te doen, zal zich vanzelf - - het
behoeft wel nauwelijks te worden gezegd — verre houden van
destructieve acties.
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Commandant
Breunese:
„Komt hier, jeugd,
dan zal ik je een
andere muziek voorspelen!"

„Ja, over de Arbeidsdienst ben ik altijd
bereid te praten" — sprak de comman»
dant Breunese, dien wij hadden opge»
zocht in het flatgebouw aan de Gevers
Deynootweg te Scheveningen, waar hij
tegenwoordig resideert. „Want de Ar»
beidsdienst geniet nog niet de belang?
stelling, waarop hij recht heeft. Nog
niet! Nieuwsgierigheid, ja, die is er wel,
maar de belangstelling moet nog komen.
Maar geleidelijk aan zal dat wel ge*
beuren. Dan moeten wij maar 's eerst
aan de slag.
Weet u, wat het ergste is'? Wanneer
men zich er onmiddellijk negatief tegen»
over stelt. Ga dan maar gerust naar
huis! De wildste verhalen doen de ronde.
Laten de mensen zich liever op de hoogte
stellen. Dan blijven zij niet kopschuw.
En als het ons niet lukt, een Arbeids»
dienst te organiseren, die de sympathie
heeft van het Nederlandse volk, dan
komt er geen Arbeidsdienst. Want een
goei'e Arbeidsdienst moet gedragen
worden door het Nederlandse volk! Wat

doen veel mensen nu? Ze kletsen uren.
En ze zijn pro»Engels, pro»Frans, pro*
Duits, pro»weet»ik«veel. Maar dit heeft
met de Arbeidsdienst niets te maken.
Wat wij dan wél moeten doen? Wij
moeten de vernieuwing van onze tijd
onder de ogen zien. Dit is onafhankelijk
van de afloop van de oorlog. De evolutie
heeft plaats, op dit ogenblik. En daarom,
als het mij lukt, zal ik, over alle ver»
schillen heen, de jongens van negentien
jaar in de kraag grijpen en hun zeggen:
„Komt hier, jeugd, dan zal ik je een
andere muziek voorspelen!"
Ik heb hier kader bij mij gehad, dat een
weekend met verlof in Den Haag was
geweest en dat mij zei: „Wij gaan fijn
terug naar het kamp. Hier is niets dan
gefluister en geroddel en wat hebben wij
eraan, een hele Zaterdag en Zondag zoek
te brengen met negatief gepraat? Daar
kunnen wij sporten. Daar zijn wij eens»
gezind en leven in kameraadschap."
Ziet u. ... in de kampen, die we hebben,
is het zo: Als ik jongens van negentien

jaar te pakken krijg, zijn zij mijn. De
goede geest van de Arbeidsdienst moeten
zij uitdragen. Dit is levende propaganda.
Dit is je ware!
Ik trek wel eens een parallel met de
Vierdaagse Afstandsmarsen van 1921—
1922. Wij begonnen met vierhonderd
man. Een speciale propaganda voerden
wij nooit. Maar ieder, die er was ge»
weest, kwam het volgende jaar terug
met een vriendje. Zo zal het ook met
de Arbeidsdienst gaan.
Als je jongens van verschillende geest
en politieke richting bijeen brengt,
praten zij over die verschillen een week
lang. En dan is het: „Schei nou maar
uit. Wij hebben nu wat anders te doen.
Wij gaan nu weer zwemmen, spitten,
sporten."
Dat de ouders het dikwijls onder de
tijdsomstandigheden heel moeilijk heb»
ben, weet ik wel. Voor hoevele kinderen
zijn studieplannen in het water gevallen?
Als de ouders zijn teleurgesteld, is het
een reuzentoer, de kinderen goedsmoeds
te houden. Maar ik vraag de teleur»
gestelden één ding: zwijgt! Als ge niet
kunt, weest dan maar niet positief.
Maar
zwijgt! Laat de negativisten
zwijgen. Maar zij, die de nieuwe geest
hebben ingezogen, moeten met muziek
voorop."
„Wat verstaat u precies onder de nieuwe
geest, commandant?"
„Tweeërlei. Het hunkeren naar eenheid'
en saamhorigheid, dit is naar kameraad»

schap, staat bij mij heel sterk op de
voorgrond. Grote groepen' van ons volk
zijn volmaakt onbekend met elkaar en
staan vaak vijandig tegenover elkander.
Het is toch mogelijk, tot elkaar te
komen! En ten tweede: jonge mensen
moeten gelukkig zijn, als zij de handen
uit de mouwen kunnen steken. Zij moe»
ten de arbeid niet beschouwen als een
noodzakelijk kwaad. Als zij een stuk
land gaan ontginnen, waarop anderen
een bestaan zullen vinden,- moet de
gedachte hieraan hen bij het werk blij
stemmen. De jeugd is er onvoldoende
op gewezen, dat de arbeid het rijkste
bezit is van den mens. De jongens
moeten denken: „Drommels, nu heb ik
gelegenheid om te werken voor mijn
volk. Daarmee bewijs ik mijn volk een
dienst." Je kunt het ook zó zeggen: De
jongelui zijn nog onvoldoende door*
drongen van de funeste invloeden der
werkloosheid.
Een kinderrechter zei mij: „Jongens van
zeventien, achttien jaar slungelen over
de straat. Zij zijn niet kwaad van in*
borst, maar uit balorigheid of, omdat zij
thuis beroerdigheid hebben, vervallen zij
tot stelen of wat anders."
En om zulke toestanden te verbeteren,
zeg ik: Wij moeten starten met alle ele»
inenten, die ons binden; onze cultuur,
onze taal, de schoonheid vari ons land,
onze landbouw, scheepvaart, visserij en
industrie, onze Rotterdamse haven. Richt
op die bindende elementen de belang»
stelling van de jongens, in hun saam»
horigheid, Dan hechten zy veel minder

moesten hebben van arbeid voor de
publieke zaak.

HET LEED DER HUISELIJKE ONENIGHEID
De vrouw en de maatschappij
nder de jongerenbrieven, die wij
O
ontvingen, waren er ook verschil»
lende, die zich niet in de sociaal*econo»
mische sfeer bewogen. Uitingen van
zuiver persoonlijke aard, die zich in het
algemeen minder voor een publieke be»
spreking lenen. Enkele hiervan dragen
echter een algemeen maatschappelijk
karakter en dienen dus in ons onderzoek
te worden betrokken. Als eerste dezer
onderwerpen moeten wij het huisgezin
noemen, waarin tussen de ouders onenig»
heid heerst. Het is treffend te lezen,
hoezeer dergelijke huiselijke twisten een
schaduw werpen over zo menig kinder»
leven, terwijl niet zelden nog in den vol»
wassen mens de sporen nawerken van
afschuwelijke jeugdervaringen van deze
aard. Wij denken aan den opgroeienden
knaap, die -- naar hij ons schreef zo nu en dan zijn vader „in een hoek
moest trappen", omdat de jongen het
niet kon aanzien, dat zijn moeder werd"
geslagen. Maar ook waar dergelijke
buitensporigheden ontbreken en de on»
enigheid zich beperkt tot huiselijk ge»
krakeel, valt een verderfelijke invloed
op de kinderen waar te nemen. De
prikkelbaarheid der ouders deelt zich
aan de jongens en meisjes mede, ner»
•veuze stoornissen treden in, men gaat
het buitenshuis zoeken en begeeft zich
in allerhand ongewenst avontuur.
Ziedaar nu een zaak, die zich zelfs door
de beste maatschappelijke ordening niet
volledig laat oplossen. Ongetwijfeld
kunnen goede sociale toestanden ook op
het echtelijk terrein 'heel wat ontspo»
ringen en wrijvingen voorkomen, omdat
hier wel degelijk de economische fac»
toren vaak een woordje meespreken.

Maar de hoofdoorzaak der moeilijk» geren op hun levensweg ontmoeten, is
heden ligt toch bij de mensen zélf. ook nog al eens gelegen in de omstan*
Misschien dat een betere jeugdopvoeding
digheid, dat de jonge- man bij het
en het wekken van het besef, d.it de meisje zijner keuze de rechte deelneming
huwelijkskeuze op meer verantwoorde mist in zijn levensbelangstellingen. De
gronden dient te geschieden dan door» jongen wil gaarne in de maatschappe»
gaans het geval is, voor de toekomst de lijke strijd werkzaam zijn; het meisje
disharmonie in het huwelijk nog aan» voelt hiervoor weinig en zou er de voor»
merkelijk zal kunnen doen verminderen, keur aan geven haar vriend geheel voor
maar, per slot van rekening, zal hier zichzelf te hebben. Er zit in deze vrou»
altijd een onberekenbaar element blijven welijke veeleisendheid een goed stuk
meespelen. Veel hangt er, wanneer het gezond conservatisme. Immers, voor
in een huwelijk wat minder vlot blijkt iederen gehuwden man behoort de zorg
te gaan, af van de bereidheid der ouders voor het huisgezin op de eerste plaats
tot het brengen van enig offer in het te komen. Dit is een maatschappelijk
belang der kinderen. Zij moeten dan hun belang van de bovenste plank. Die zorg
eigen persoonlijke gevoeligheden en bestaat uiteraard niet alleen in de voor»
teleurstellingen zien te overwinnen, ten» ziening in het bare levensonderhoud,
eind* daardoor de wrijvingen zoveel doch behoort zich evenzeer uit te
mogelijk te beperken en te voorkomen, strekken tot een diep gaande belang»
dat het gezinsmilieu geheel en al bet stelling voor de wederwaardigheden. van
dorven wordt door al te gerede boos» vrouw en kinderen. Naar oude zede is
heid, koppigheid en erger bij de ouders. de man het hoofd van de echtvereniging
Dat eist misschien onnoemelijk veel en dit leiderschap brengt met zich de
inspanning, maar toch mag dit gevor» verplichting mede, dat de echtgenoot
derd worden, omdat deze vorm van ook metterdaad als stuwende en leidende
zelfbeheersing uiteindelijk aan ouders en kracht in het gezin optreedt. Trekt de
kinderen beiden ten goede zal komen.
man er nu, met wat voor loffelijke oog»
Niet minder dan de huiselijke twisten merken ook, zowat iedere avond op uit
is de alcohol vaak een bron van gezins» om in een of ander opzicht deel te
leed. „Arbeid" is geen orgaan ter pro» hebben aan de wijdere spanningen van
pagering van geheelonthouding, doch, het leven, dan ontstaat licht het gevaar,
wanneer men het droeve drankwee weer dat de zorg voor het gezin hierbij in het
eens aanschouwt, zoals het voor ons op» gedrang komt. Dat gevoelt menige jonge
rijst bij kennismaking- met gezinnen, vrouw intuïtief en vandaar haar ver»
waarvan de vader zich in dit opzicht weerpositie. Trouwens, uit persoonlijke
niet te beteugelen weet, dan blijkt ook aanschouwing kennen wij heel wat ge*
hier een maatschappelijke factor te zinnen, waarvan de vader practisch
liggen, waarover het laatste woord geheel opging in werk voor de organi»
zeker nog niet is gesproken.
satie, met als gevolg, dat de kinderen,
Een bron van moeilijkheden, die jon» • die hieronder geleden hebben, later niets

Vervolg: Commandant Breunese over de
Arbeidsdienst.

beidsdienst. Maar hoe is het nu met de
bestaande, vrijwillige Arbeidsdienst?"

waarde aan de verdelende partijpolitiek,
een verouderde, ja, verkalkte methode."

„Daarvoor is de leeftijd achttien tot
drie en twintig jaar. De jongens moeten
los van banden, waaraan zij nu muur»
vast zitten, los van moeders pappot, van
hun eigen vriendjes, hun eigen liefheb»
berijtjes, hun eigen dorp, hun eigen
stad. Zij moeten er even uitgehaald wor*
den. Want zij naderen de leeftijd, waar»
op zij mens worden, en dan is het heel
nodig voor hen, eens kennis te maken
met jongelui van allerlei ontwikkeling en
wat levensblijheid op te doen."

„U acht handenarbeid paedagogisch wen:
selijk ook voor intellectuelen?"
..Tijdelijk, ja. Want handenarbeid is bij
de productie primair. En het komt ten
nutte aan het volk en aan iederen Ne»
derlander, als aan iederen Nederlander
wordt opgelegd, een tijd voor land en
volk te werken. Boer, student, mijn»
werker, accountant, boekhouder en
typist
"
„Zy'n er objecten?"
„De levering van werkobjecten wordt
voorbereid. Bedijking, ontwatering, ont»
.ginning, bebossing, schoonmaken van
bossen.... dit is echt Nederlands werk.
Te Workum is een werkobjett voor de
Arbeidsdienst, bestaande uit de bouw
van een kade van een meter hoogte om
een terrein, dat nu onder water staat,
maar dat, met een kade eromheen, een
magnifiek weiland zal zijn. Als andere
werkobjecten noem ik u landaanwinning
bij Ossendrecht en bij de Wadden. Grote
technische werken voeren wij niet eeheel
zelfstandig uit. Waterstaat heeft de lei»
ding. Maar de Arbeidsdienst heeft er
een voornaam aandeel in."
„U sprak straks van jongens van negen»
tien jaar, commandant. Dat is, menen
wij, de leeftijd van de verplichte Ar*

„Waarom begint u met een vrijwillige
Arbeidsdienst?"
„Wij hebben geen ervaring, moeten
leren. Met een vrijwillige Arbeidsdienst
krijgt men willige jongens, die niet
tegenwerken, ook als ik eens een fout
zou maken. De vrijwilligheid kan een
voordeel zijn. Maar zij heeft ook een
nadeel. Want ik moet mij nu afvragen:
Krijg ik nu ook de jongens, die ik graag
wil hebben? Maar ik weet nu al, dat ik
hiervoor niet bang behoef te zijn. Want
er melden zich even goed studenten als
werkloze handarbeiders aan. De aanmel»
dingen tot nu toe zijn als met een
suikerstrooier over het land verspreid.
Er zijn er nu een kleine tweeduizend,
behalve de vrijwilligers uit de Opbouw»
dienst. Ik vertrouw, dat in de loop van
1941 het maximum van tienduizend zal
worden bereikt, onder wie dan zes a
zeven honderd jongens uit de Opbouw»
dienst. Zeg, dat er in Maart vijftien»
honderd aan het werk kunnen gaan, in

April tweeduizend, in Juni weer 's twee»
duizend.... dan gaan wij zo etappe*
gewijs naar de tienduizend. De voor»
tekenen zijn zeer gunstig.
De vrijwilligers krijgen kost, inwoning,
geneeskundige verzorging, kleding en een
zakgeld van vijf en twintig cent per dag.
Voor getrouwden is het drie gulden per
dag.
Daarnaast is er de aanmelding voor de
kaderscholen.
Maak verder aan de mensen duidelijk,
dat de Opbouwdienst niet in de Arbeids»
dienst overgaat, maar dat de Arbeids»
dienst een totaal nieuwe instelling is.
En wijs hen er ook op, dat de Arbeids»
dienst geen verkapt militaire instelling
is. Men is bang, dat het officierselement
te sterk erin zal zijn vertegenwoordigd.
Maar het betreft voor een deel jongelui,
die nog maar pas op de Militaire Aca»
demie waren. Die zijn waarachtig nog
niet vastgeroest. En bedenk bovendien^
dat reserve»officieren in het burgerleven
onderwijzer, boekhouder of fabrikant
zijn geweest. Ieder, die er geschikt voor
is, kan in de Arbeidsdienst een functie
krijgen, burgers even goed als voor»
malige officieren. Alleen negativisten
niet."
En, nadat wij reeds waren opgestaan, om
afscheid te nemen, gaf commandant
Breunese ons nog deze boodschap mee:
„Zeg toch vooral aan de mensen, dat we
in de Arbeidsdienst de politiek erbuiten
houden, maar dat wij geen enkele groep
erbuiten willen houden. Zij zijn mij allen
even lief!"

"Het komt er, als zo vaak, op aan. hier
het goede midden te vinden. De vrouw
moet begrijpen, dat de man, buiten de
engere verplichtingen, die het gezin hem
oplegt, behoefte kan hebben aan het
verrichten van arbeid op sociaal gebied.
Trouwens, ook de vrouw van haar kant
kan, indien zij hiervoor aandacht heeft,
gelijke aanspraken doen gelden. In oeute
gevallen is een goede gezinszorg de
eerste voorwaarde, die vervuld moet
worden voor en aleer men zijn vrije tijd
voor de publieke zaak beschikbaar stelt.
Voor het overige is het voornamelijk een
kwestie van tact en begrip. Wie reeds in
zijn verloving op moeilijkheden van deze
aard stuit, zal goed doen zorg te dragen,
dat vóór het huwelijk deze problemen
hun oplossing hebben gevonden. Dit eist
van beide partijen enig offer en een
zekere dosis geduld. Maar indien de
wederzijdse genegenheid meer is dan
vluchtige opwelling, of een louter zinné»
lijke bekoririg, dan zal in negen van de
tien gevallen over en weer het juiste
begrip worden gevonden.
Wij hebben opzettelijk de gezinsplicht
in het huwelijk vooropgesteld. Dit wil
echter niet zeggen, dat wij gaarne zouden
zien, dat man en vrouw zich geestelijk
geheel in de gezinskring opsloten. Zulks
ware het aanmoedigen van een klein»
burgerlijk egoïsme, dat zich met een
socialistische levensbeschouwing moeilijk
laat verdragen Men moet het echter
zo opvatten, dat het gezin de kerncel
van de maatschappij vormt Is die cel
ziek, dan wordt het gehele maatschap*
pelijk leven bedreigd. Daarom moet,
onder alle omstandigheden, de sterkste
nadruk vallen op een • goede gezinsver»
zorging. Maar tegelijk behoort de gezins»
cel in voortdurende wisselwerking te
staan met het grote maatschappelijk
leven daarbuiten. Dit legt zowel aan den
man als aan de vrouw de plicht op zich
belangstellend te verdiepen in de grote
problemen der volksgemeenschap, waar»
van zij deel uitmaken. Veelal zal dit
niet anders dan een beschouwende be*
langstelling kunnen zijn, doch in menig
geval zal het ook tot een actieve deel»
neming kunnen komen. Wij zien hier
een taak, zowel voor de vrouw als voor
den man.
Het gaat niet aan, dat de man altijd
haantje»de»voorste is, terwijl de vrouw
dan goed genoeg wordt geacht om voor
huissloof te spelen. Een vrouw, die zo»
zeer door het huiselijk werk in beslag
wordt genomen, dat zij voor niets anders
tijd meer heeft, kan nimmer tot een vol*
waardig staatsburgeres uitgroeien. Ook
haar belangrijke taak^als opvoedster van
het jonge kind komt niet voldoende tot
ontplooiing bij zulk een verenging van
de horizont. Nu weten wij wel, dat in
een groot aantal gevallen de huisvrouw
over» en overbezet is. Maar ook is het
een feit, dat mannelijke gemakzucht dik»
werf oorzaak is, dat moeder de vrouw
er practisch niet uitkomt.
Wanneer de man met recht kan ver*
langen, dat zijn vrouw of verloofde het
hem mogelijk moet maken zijn sociale
belangstelling binnen bepaalde perken
uit te leven, dan kan de vrouw (helaas
doet zij dit in te weinige gevallen)
harerzijds er aanspraak op maken, dat
de echtgenoot en de opgroeiende jongens
zich niet te goed achten om, door het
verrichten van wat huiselijk werk, moe»
der zodanig te ontlasten, dat deze even»
eens zich in een wat ruimere sociale
sfeer kan bewegen. Hier valt alweder
zo ontzaggelijk veel te bereiken, indien
er maar werkelijk wat goede wil aan»
wezig is.
«
En de man. die gaarne propagandist wil
zijn, vindt al een heel dicht bij de hand
liggende taak, indien hij het verstaat bij
zijn vrouw, ook al betoont deze zich in
den beginne wat terughoudend of af*
zijdig, een gezonde maatschappelijke
belangstelling te wekken.
Men beschouwe dit niet als punt van
gering belang. „Bij de moeder begint de
wereld!" - zo heet het in een dichter*
woord. Voor de groei naar een waarlijk
socialistische samenleving is het van ont»
zaggelijke betekenis, dat de moeders
opgenomen zijn in de grote ontwikkè»
lingsstroom, die door de mensgeslachten
trekt naar onzichtbare einders.

Piet Pen was één van de beste bureau»
redacteuren, dien de krant ooit gekend
had. Ijverig en ingespannen zat hij altijd
over zijn werk gebogen en wanneer er
iets tegen hem werd gezegd, gaf hij
doorgaans een antwoord, waaruit duide»
lijk bleek, dat hij het gesprokene nau»
welijks had verstaan.
De collega^ waren eigenlijk een beetje
jaloers op Pen. Zoals die voor zijn vak
voelde! Hij had liefst zoveel mogelijk
werk en dat verrichtte hij altijd aan»
daqhtig en met een opgewekt humeur.
Pen was wat' je noemt het voorbeeld
van den volmaakten journalist. Zowel de
netjes getikte vellen van de pers»
bureau's als de bijna onleesbare krab»
bels van een verren correspondent
kwamen als keurige kopij uit zijn handen
en nooit behoefde .men van de zetterij
te komen vragen, wat daar nu eigenlijk
wel stond.
Dit alles dwong juist daarom zoveel
bewondering af, aangezien Pen zich ge»
heel zelfstandig had opgewerkt. Hij had
geen diploma H.B.S. met vijfjarige cur*
sus of een dergelijk papiertje van een
gymnasium; Pen was van doodgewonen
loopjongen opgeklommen tot de functie
van redacteur.
Jarenlang had Pen zich beziggehouden
met de telex, de verreschrijver. Netjes
had hij altijd de kopij over de verschil*
lende 3 f delingen verdeeld. De rubriek
• binnenland kreeg wat haar toekwam,
buitenland had geen klagen en zelfs
kunst en financiën hadden npoit een
aanmerking op het werk van Pen ge»
maakt.
De telex had dan ook zijn bijzondere
voorliefde. Stel je eens even voor! In
Amsterdam ging iemand voor een
schrijfmachine zitten tikken, en op het»
zelfde moment begonnen in heel het
land bijna honderd dergelijke schrijf»
.machines, zonder dat iemand ffr een
hand naar behoefde uit te steken, even»
eens te tikken. Automatisch, alsof er
zwarte kunst in het' spel was. Toen de
anderen reeds lang aan dit wonder der
techniek gewend waren, kon Pen nog
met grote wonderogen naar die snel tik»
kende dingen staan kijken en juist telex»
kopij behandelde hij als iets geheim»
zinnigs.
Hoe prachtig de machines ook werkten,
dikwijls bleken er toch fouten en hiiten
in het getikte te zitten. Doorgaans waren
het kleinigheden, die makkelijk opgelost
konden worden en wanneer het al te
bont werd, belde je eenvoudig het pers»
bureau even op en twee minuten lateiwist je, wat er staan moest. Dergelijke
kleinigheden waren slechts in staat, nog
meer ijver bij Pen op te wekken. ,,Je
had er tenminste je verstand bij nodig",
redeneerde hij. Het vermocht zijn ver»
ering voor de telex dan ook niet te
verminderen.
Maar op zekere dag veranderde dit. De
krant stond op „zakken", hetgeen zoveel
wil zeggen, dat zij zo goed als klaar was
en de persen elk ogenblik konden gaan
draaien. Het was het moment van de
algemene verademing; het werk was ge»
daan en het wachten was nu op het
resultaat: de krant.
Plotseling begon de alarmbel van de
telex te rinkelen. Dat betekende een
belangrijk bericht! De korte rust was
•weer voorbij en allen renden naar het
kleine kamertje, waar de toestellen
stonden. Een roofoverval.
De redactiechef gaf zijn bevelen. „Pen,
zo spoedig mogelijk, met een grote kop
en vet voor de voorpagina". Pen knikte
en keek naar de regelmatig tikkende
hamertjes op het witte papier.
Maar wat was dat? Vol ontzetting keek
Pen den chef aan. De lijn was gestoord
en wat er op het papier verscheen, waren
geen zinnen, maar losse letters, op de
nieest vreemde wijze op elkaar volgend.

Pen greep de telefoon en belde het pers»
bureau. In gesprek. De chef raasde en
zei, dat de krant weg moest. Vol af»
schuw en ontzetting keek Pen naar zijn
geliefde toestel. Hij belde weer, doch het
bureau was steeds maar in gesprek.
Maar gelukkig, eindelijk kwam er weer
wat leesbaars op papier te staan. Het
was slechts een halve zin, daarna begon
de onzin opnieuw.
„Pen", zei de chef bars: „Je zoekt het zo
spoedig mogelijk uit; als het kan in vijf
minuten, of nog korter."
Pen zuchtte en begon het verminkte
bericht te ontcijferen. Tien moeilijke
minuten waren voor Pen aangebroken.
Toen daarna de chef achter hem kwam
staan, bleek het, dat er nog steeds nie.ts
op het papier stond.
„Draaien!" schreeuwde de chef en de
rotatiepersen begonnen te zoemen.
Maar Pen zou en moest het bericht ont»
cijferen. Ingespannen werkte hij door.
Hij zag niet, hoe zijn collega's grinni»
kend naar huis gingen en hij merkte
niet, hoe het avondblad naast hem werd
neergelegd. Vrij spoedig vond hij de
sleutel van het geheim en na twee uur
ingespannen arbeid, had hij het bericht
ontcijferd.
Toen eerst bemerkte de volijverige Pen,
dat hij in een geheel verlaten gebouw

ensen, mensen, is me dat schrikken!
M
Nu heeft het toch werkelijk maar
een haa~r gescheeld of ik was op een zeer
ontijdig tijdstip van het wereldtoneel
verdwenen. Dan had u niets meer van
Blauwe van Zeeland vernomen, want
toen u in de krant onder de -gemengde
berichten las: „Kapitale boerderij afge»
brand", kon u niet vermoeden, dat deze
boerderij bijna het cjematorium van uw
schrijvende pieper was geworden. Dat
bericht van die verbrande boerderij was
juist. En ik neem dus aan, dat de kran»
ten u daarvan op de hoogte gebracht
hebben, maar u kon moeilijk weten, dat
het mijn tijdelijke woning betrof. En
toch is dat maar al te waar, heel de
boerderij met stallen, schuren en hooi»
berg is platgebrand. En het spijt me te
moeten zeggen, dat deze brand is ver»
oorzaakt door de zuinigheid van den
eigenaar. Mijn boer was maar pachter
van „huis en hof" en nu het de laatste
maanden zo spande met de petroleum»
voorziening heb ik hem dikwijls horen
zeggen: „Ik wou maar, dat ik electrisch
licht had in de schuur", want er was
geen olie meer voor de lamp • en zonder
licht kun je weinig beginnen op een
boerderij. Doch de eigenaar weigerde
halsstarrig zoveel geld uit te geven voor
electrisch licht, zodat tenslotte de boergenoodzaakt was bij een kaarsje te gaan
melken en hooi uit de kap van de schuur
naar beneden te brengen. Dit laatste is
de oorzaak van de ondergang van de
boerderij geweest. Ik heb het alles voor
mijn ogen zien gebeuren. Zoals u weet,
lag ik op de zolder en vandaar uit had

zat. Ontz,et keek Pen om zich heen,
greep de krant e n . . . . daar stond het
bericht, zijn bericht, in vette letters op
de voorpagina.. Pen zuchtte verlicht.
Gelukkig, ze hadden het niet gemist.
Maar hoe kon dat? Dit raadsel had Pen
spoediger opgelost dan het vreemde
bericht. Natuurlijk, de collega's hadden
hem een poets willen bakken. Ze hadden
het bericht gauw telefonisch opgenomen
en gezorgd, dat Pen steeds in gesprek
kreeg. Maar ze hadden het en dat alleen
vergoedde voor Pen alles. Hij had een
journalistenhart
Hieronder laten wij het verminkte
bericht, zoals Pen dat moest ontcijferen,
volgen. Ongetwijfeld zullen onze lezers
er niet zo lang over doen als redacteur
Pen. Niettemin zullen we iets mededelen
van hetgeen Pen ontdekte. Alle letters
waren volgens een bepaald systeem door

andere letters van het alfabet vervangen.
Merkwaardigerwijs evenwel waren de
beide letters m en z gelijk gebleven.
Met deze wetenschap zal het niet moei»
lijk zijn, het bericht verder te ont»
cijferen. Onze vraag luidt dan ook: „Hoe
stond het bericht in de krant?"

Ziehier de tekst van „Het verminkte
bericht":
BRUTALE ROOFOVERVAL
Amsterdam, — Dinsdag.
Uaehobmsbuop nbsou ae oop fbkhcjo
bssrsnobncj uovjooul sv lop spuonoob
50»dcbauop fcpglaboihokb M.Z. Lozo
foucr zaix, zscje uoqsspjwg sv McCp»
Icumsbuop, reeds vroeg naar het bank»
gebouw, teneinde enig geld uit de fbcpl»
gceh ho xcjop op zaix nobnsjuope sv
boae ho fouonop.
Pckqojwge qce xw onopqoj ap lo
gcmob, qccb lo fbcplgceh ehcch, of hij
werd van achteren aangevallen en op de
grond geworpen. Hqoo uomcegoblo
mcppop Iqspuop xom, splob folboauapu
rnoh oop bonsjnob, de brandkast te
openen. Met de dreigende revolvers voor
ogen, cixhho lo laboihokb xoh bcclzccm,
lo laonop xkp ejcu mccb ho jchop ejccp.
Deze hebben daar dankbaar gebruik van
gemaakt
Pc crjssv nep xkp qobg, xoffop zw lop
laboihokb ap zwp oauop ecro svuoejs»
hop, qccbkah xw jchob door het perso»
neel werd verlost.
Het vermoeden bestaat, Ich lo laonop
zaix boole loe pcixhe hsoucpu hsh xoh
uofskq xoffop nobeixcrh op hsop zw
uoop gcpe zcuop xkp ejcu ho ejccp,
eenvoudig op den directeur hebben
gewacht. Nep lo Iclobe sphfboogh hsh
psu hso ojg evssb, hoewel de politie
alles in het werk stelt, de beide mannen
aan te houden.
Voor de inzenders van goede oplos»
singen stellen we weder enige fraaie
boekprijzen beschikbaar.
Inzendingen worden ingewacht tot 20
Maart Adresseren aan de redactie van
„Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.
Op de omslag duidelijk vermelden: „Het
.verminkte bericht".

onze zolder. Plotseling lag ik inplaats
van in de rook in een draaikolk van
water. Ik spoelde weg, viel door een
plaats waar de zolder reeds doorgebrand
was naar beneden en kwam daar terecht
in een kruiwagen, die even later werd
weggesleept omdat hij de brandweer»
mannen in de weg stond. Een paar
dagen heb ik daar buiten in een plas
water rondgedobberd in die kruiwagen.
Lekker was het niet, maar vergeleken
bij de vuurdoop toch nog aanvaardbaar.
Voor den boer en den eigenaar onder»
ik een goed gezicht op het hooi in de tussen is deze zaak een hele strop. Ze
schuur. Op een goede morgen kwam waren alle twee verzekerd, maar voor
Jaap, de oudste zoon van den boer, in de. waarde, die de boerderij en het vee
de schuur en begon hooi naar beneden vóór de oorlog hadden. En .nu zullen ze
te vorken. Om te kunnen zien wat hij straks^, met deze uitkeringen een nieuwe
deed, zette hij een brandend kaarsje op boerderij moeten bouwen, nieuw vee en
een van de balken, maar een punt van nieuwe inventaris kopen. Daar zullen ze
een prik hooi zwierde net langs de kaars lelijk bij te kort komen. De zuinigheid
heen, de kaars yiel om in het hooi en in van den eigenaar, die geen electrisch
minder dan geen tijd stond alles in licht wilde laten aanleggen, is dus wel
lichtelaaie. Tjonge, tjonge, wat heb ik erg misplaatst geweest.
het benauwd gehad! De rook verstikte Trouwens, verkeerd begrepen zuinigheid
ons zowat en beneden ons stonden de " nakt haast altijd onvoordelig uit.
koeien te loeien van angst. De dieren Ik vraag me nu maar af wat mijn toe»
stonden op een ouderwetse manier stevig komst zal zijn. Zal ik in deze miserabele
vastgebonden en in de paniek kon men kruiwagen verrotten, zal ik door een
natuurlijk de touwen en kettingen niet nachtvorst via de kou hetzelfde smade»
op tijd los maken, zodat de helft van de lijk einde vinden als ik bijna had
dieren in het vuur is omgekomen en wij," gekregen bij de brand via de hitte?
arme poters, die daar op de zolder lagen Het is niet onmogelijk. Maar ik vertrouw
te wachten tot het voorjaar aanbrak, op mijn gelukkig gesternte. Tot nu toe
werden gepoft Ik had reeds alle hoop ben ik alle gevaren te boven gekomen
opgegeven, toen ik boven het geknetter en mijn ervaring is, dat er altijd nog tijd
van het vuur uit het lawaai hoorde van genoeg is om te gaan wanhopen. Zo lang
een grote brandspuit. Eerst had men er leven is, is er hoop. En leven, dat
geprobeerd het vuur te stuiten met een doe ik nog! Ik geloof wel, dat mijn on*
handspuitje uit de omgeving, maar tijdige spruiten, waar over ik de vorige
gelukkig kwam er gauw een grote brand» keer sprak, door al mijn wederwaardig*
weerwagen uit de stad bij. Toen was het heden van de laatste week een flinke
wel al te laat om de boerderij te redden, knauw hebben gekregen, maar dat is
maar zelfs wanneer er niets meer te misschien wel gezond. U weet, aard»
blussen valt, willen brandweerlieden toch appelen, die zo vroeg uitlopen, dat is
altijd het laatste woord hebben en aan niets gedaan. Het water in de kruiwagen
deze hardnekkigheid heb ik het te is nu zowat opgedroogd en ik zou dus
danken, dat ik er het leven afbracht.
zeggen, dat mijn kansen begin'nen te
Ze hakten een gat in het dak om zo stijgen. Volgende week hoop ik u beter
rechtstreeks water te kunnen geven op nieuws te kunnen geven.
het brandende hooi Daarbij richtte een
BLAUWE VAN ZEELAND.
van de spuitgasten de straalpijp net op
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Waarheen
met uw kind

voor de
openbare
school!

D

e zorg voor het opgroeiende kind legt op de ouders een zware verantwoor*
delijkheid. Indrukken, opgedaan in het ouderlijk huis en de daar verkregen
levensgewoonten, zijn niet zelden beslissend voor den gehelen lateren mens.
Als het goed is, dan spant ieder ouderpaar zich in om aan zijn kinderen een zo
goed mogelijke opvoeding in het gezinsmilieu mede te geven. Onmiddellijk sluit
hierbij evenwel aan de vorming tot nuttig lid der samenleving, waarin de taak
van de school is gelegen. Gezinsopvoeding en schoolopvoeding zijn dan ook twee
nauw verbonden schakels. Het spreekt daarom vanzelf, dat de ouder, die zich alle
moeite geeft om in de huiselijke kring aan de kinderen een zo goed mogelijke
geestelijke en lichamelijke verzorging te verschaffen, er prijs op stelt, dat, wanneer
eenmaal de leerplichtige leeftijd is aangebroken, de schoolopvoeding geschiedt op
een wijze, die harmonieert met de leiding, welke de gezinskring geeft. En hierbij
komt vanzelf de vraag „openbare" of „bijzondere" school aan de oide.
Een oude vraag, waarover, in de loop
van tientallen jaren, eindeloos veel
gesproken en geschreven werd. En toch:
een vraag, die altoos weer nieuw is,
wanneer het geldt een beslissing te
nemen ten aanzien van een kind, dat de
leerplichtige leeftijd heeft bereikt. Het
Landelijk Corriité voor de Openbare
School schrijft ons ter zake, dat het vol*
komen begrijpt, dat er ouders zijn, die,
op grond van hun geloofsovertuiging,
menen, dat zij in geweten verplicht zijn
hun kinderen aan een confessionele
school toe te vertrouwen. Het comité
gaat zelfs verder en verklaart dat het
voor een keuze, die op deze gronden
berust, eerbied koestert

In de practijk evenwel ziet men factoren
van gans andere aard bij de schoolkeuze
optreden. Een groot aantal kinderen,
wier ouders allerminst door beginsel»
overwegingen worden gedreven, komt
nochtans op de bijzondere school
terecht. Hiervoor zijn verschillende oor*
zaken aan te wijzen, die wel eens een
nadere beschouwing verdienen. Daar is
dan allereerst het feit, dat een alle
perken te buiten gaande propaganda van
het bijzonder onderwijs bij vele ouders
een verkeerd begrip heeft gewekt om»
trent het wezen van de openbare school.
Jacht op subsidie en ook de zucht om
het Nederlandse volk gaandeweg meer
en meer in kerkelijk*politieke zin te

beïnvloeden speelden hierbij een rol.
Daar kwamen andere factoren bij. De
openbare school was in menige stad en
in menig dorp vaak gehuisvest in ,een
oud gebouw en toegerust met oude leer*
middelen. Hier stak dan de fonkelnieuwe
bijzondere school al dadelijk gunstig bij
af. Voorts waren er gemeentebesturen,
met een in meerderheid kerkelijk*poli*
tieke richting, die kans zagen de open»
bare school steeds zoveel mogelijk te
beknibbelen, waartegenover, door een
handige toepassing der wetsartikelen,
dan een veel kwistiger bedeling van het
bijzonder onderwijs placht te staan. Een
en ander leidde er toe, dat niet zelden
de bijzondere school uiterlijk een aan*
genamer indruk maakt en het is dit
uiterlijk, dat vele ouders tot de keuze
van de bijzondere school voor hun kin»
deren brengt. Ook in die talrijke ge»
vallen, waarbij de beginselen allerminst
in het geding zijn.
Er zijn nog wel meer voorbeelden aan te
voeren, waarin dergelijke niet»principiële
overwegingen van invloed bleken te zijn.
Soms is de afstand van huis naar school
gunstiger, of ook wel speelt gemakzucht
een rol, omdat de bijzondere school een

kleuterklasfe blijkt te hebben, waardoor
het jongste kind tegelijk met een ouder
broertje of zusje mee kan. Niet over«
gaan, een slecht' rapport en de over*
weging, dat de bijzondere school „netter"
zou zijn, blijken voor heel wat ouders al
evenzeer beslissende factoren. Andere
ouders vinden de bijzondere school weer
prettiger, omdat men het daar wel eens
wat minder nauw neemt met het ten
onrechte thuis houden van kinderen. Zo
valt er een bonte reeks van oorzaken
aan te voeren, die stuk voor stuk niets
met beginselen hebben te maken en er
niettemin toe leiden, dat kinderen, die
in feite op de openbare school thuis
horen, toch op de bijzondere school
belanden.
Dit verschijnsel heeft ten slotte zelfs
ook in confessionele kringen de aan»
dacht getrokken. Het zijn de besten uit
de wereld van het bijzonder onderwijs,
die zich de vraag hebben gesteld of de
bijzondere school wel gebaat is met deze
toevloeiing van kinderen uit huisge*
'zinnen, waar men zijn keuze niet op
principiële gronden heeft gedaan. lm»
mers, het is duidelijk, dat juist in deze
bijmenging van aan het bijzonder onder*
wijs wezensvreemde elementen een
gevaar schuilt voor de zuiverheid van
het karakter der confessionele school.
Wie al deze feiten en verschijnselen
onbevangen beziet, zal moeil,ijk tot een
andere slotsom kunnen komen dan dat
het hoog tijd wordt om te bevorderen,
dat de ongezonde aanwas van het bij»
zonder onderwijs wordt ingedamd Aan
de dwaze concurrentie tussen de open»
bare en de bijzondere school moet een
einde worden gemaakt, alsook aan de
behendige bevoorrechting der bijzondere
school, die helaas in zo menige ge*
'meente plaats vindt. Daarnaast zal aan
de ouders het inzicht dienen te worden
bijgebracht, dat de schoolkeuze een
gewichtige aangelegenheid is, waarin niet
op grond van allerlei bijkomstigheden
een beslissing mag wor.den genomen. De
openbare school, die de overheidsschool
is en die, krachtens haar karakter de

Vervolg:
school!

Aandacht

voor de

openbare

eendracht van de natie bevordert, moet
daarom telkens weer in het middelpunt
oer belangstelling worden geplaatst.
Hetgeen een niet al te zware taak is,
nademaal het allerminst voor de ouders
een offer betekent, wanneer zij hun kind
laar de openbare school sturen. Veeleer
mag het voor ieder kind een voorrecht
heten deze als nevenmilieu van opvoe»
ding te mogen betreden. Juist in een
tijd, waarin gestreefd wordt naar een
Samenbundeling van de krachten van
ons volk, kan de openbare school, door
haar natuurlijke instelling, een bijzonder
belangrijke rol vervullen. Immers, de
Grondwet eist, dat het openbaar onder*
wijs wordt gegeven met eerbiediging van
ieders godsdienstige begrippen, terwijl
de onderwijswet bepaalt, dat het schools
onderwijs, onder het aanleren van ge»
paste en nuttige kundigheden, dienstbaar
moet worden gemaakt aan de ontwik»
keling van de verstandelijke vermogens
der leerlingen, aan hun lichamelijke op»
voeding en aan hun opleiding tot alle
Christelijke en maatschappelijke deugden.
Bovendien ïs bepaald, dat de onderwijzer
zorg heeft te dragen, dat in de school
niets gebeurt wat strijdig is met de
godsdienstige begrippen van anders»
denkenden.
Er wordt dus voor gewaakt, dat in de
openbare school de eerbiedwaardige
gevoelens van ieder staatsburger worden
ontzien, terwijl toch ook positief op het
Jcind wordt ingewerkt, wat betreft het
aankweken van de burgerdeugden, die
voor een goede en welgeordende samen*
leving onmisbaar zijn.
Doch er is meer. Het oude individua»
lisme eri de groepsgeest behoren tot het

verleden. Een nieuw gemeenschapsbesef
rijst op. Is het dan gewenst om des»
niettemin zijn kind te doen opvoeden in
een afgebakend groepsmilieu?
Wij
kunnen ons voorstellen, dat ook confes*
sionele ouders tot het inzicht zullen
geraken, dat deze vraag niet voetstoots
bevestigend mag worden beantwoord.
Maar voor de ouders, die hun kinderen,
op gelegenheidsgronden naar de bijzon»
dere school zonden of zouden willen
zenden, ligt de figuur uiteraard geheel
anders. Wanneer zij oog hebben voor de
tijdsontwikkeling en voor het streven
naar een zo groot mogelijke eenheid des
volks, dan kan hun keuze moeilijk an*
ders dan ten gunste van de openbare
school uitvallen.,
Deze toch is een school, die ons volk
als eenheid ongerept laat. Voor haar is
de eenheid der natie, zonder onderscheid
van geloof en gezindte, doel van de op*
voedkundige arbeid. Dit nu is voor de
bijzondere school niet mogelijk. Krach*
tens haar aard en wezen moet zij de
jeugd opvoeden in de geest van de eigen
religieuze kring, terwijl de openbare
school daarentegen ten opzichte van
iedere religie de nodige objectiviteit in
acht neemt.
Wij hebben, op verzoek van het Lan*
delijk Comité voor de Openbare School
op al deze punten nog eens de aandacht
gevestigd, in de verwachting, dat hierin
voor menig ouder stof tot bezinning zal
liggen, wanneer hij straks voor zijn kind
een school zal moeten kiezen. Dan zal
niet langer om allerlei kleine redenen,
de bijzondere school worden bevoor*
recht. Immers, indien het gaat om begin»
selen en om een breed inzicht in de
toekomst van mens en maatschappij, dan
zullen de niet*confessionele ouders als
een gesloten eenheid hun kinderen zen*
den naar de openbare school, het onder»
wijsinstituut van gans de Nederlandse
volksgemeenschap.

Medische
(Vragen voor deze rubriek richte men
tot den medischen medewerker van het
Weekblad „Arbeid", Postbus '100, Am*
sterdam.)

vragen

zoeterhelkse pap (pudding) met weinig
suiker;
's Avonds: een glas melk of karnemelk.
Nu zullen vlees, lever en vis niet steeds
verkrijgbaar zijn, al zal iemand, die een
J. d. J. te N. Na wegname van het dergelijk dieet moet volgen, kunnen
gezwel aan de eierstok is, .practisch proberen om brood*, suiker* en bloem*
zonder uitzondering, de ziekte uit het bonnen te ruilen voor vlees*, eier* of
kaasbonnen. Voor de distributie van
lichaam verwijderd.
ziekenvoedsel komen lijders aan colitis
C. W. te A. Bij het samenstellen van een alléén in aanmerking, wanneer ze zéér
eiwitrijk dieet, zoals dat tegenwoordig sterk in lichaamsgewicht zijn achteruit»
wel bij colitis wordt gegeven, brengt gegaan.
men de hoeveelheid suiker, biscuit, Dan bestaat nog de mogelijkheid om
beschuit en wittebrood tot een minimum verschillende peulvruchten als extra*
terug en gebruikt in de plaats daarvan eiwitbron te benutten. Peulvruchten be*
hangop, kwark, kaas, karnemelk, tapte* staan voor pl.m. 50 pet. uit koolhydraten
melkpoeder, vlees en lever. Het rantsoen en voor 25 pet. uit eiwit. Of ze goed
kaas en vlees (lever) zal men dus ten worden verdragen, is een persoonlijke
volle benutten, de extra»voorziening met kwestie; ze kunnen tot hinderlijke gas*
eiwitten moet aan de genoemde melk* vorming aanleiding geven.
producten worden ontleend. Zéér ge* Tenslotte kan men, zowel door de
wenst is het, om bovendien — zo moge» groente als in de saus of jus, kwark en
lijk — nu en dan magere gekookte vis te magere melkpoeder verwerken. 25 gr.
gebruiken. Een dergelijk rantsoen, dat magere melkpoeder komt in eiwitwaarde
helaas vrij duur komt, kan er als volgt en trouwens ook in overige voedings*
Uitzien:
waarden ongeveer overeen met -i ons
Ontbijt: hangop van | 1. karnemelk (met vlees. Wanneer men in wat gésjnolten
een rauw geraspte appel erdoor), l boter melkpoeder — met een ongeveer
sneetje bruin brood, gewoon gesmeerd, ge'ijke hoeveelheid bloem gemengd —
niet kaas;
strooit en het mengsel onder het roeren
11 uur: glas karnemelk met een sinaas» verhit, kan men een smakelijke bruine
appel;
saus bereiden, die, naar behoefte, door
Koffieboterham: 2 sneetjes bruin brood, er (bij kleine scheutjes tegelijk en
gewoon gesmeerd, belegd met 50 gr. steeds roerende) water bij te gieten, op
lever of 50 gr. kwark of 35 gr. garnalen de gewenste dikte kan worden gebracht.
°f 50 gr. mosselen of 35 gr. sardines of
l ei of 50 gr. worst; l glas melk (cho* M. Z. te A. „Dooie" vingers en blauw*
colademelk of koffie), l appel;
gekleurde nagels alleen 's morgens en
Middagmaal: vlees, lever of nier, zo bij een lage temperatuur, zijn hinderlijk,
mogelijk ook nu en dan eens 300 gr. maar niet gevaarlijk. Ook bestaat er ver*
magere gekookte vis (aan visvlees zon* moedelijk geen direct verband tussen
der graten 150 gr.) of taptemelkpoeder deze verschijnselen en de operatie, die
of kwark;
bij u aan de maag heeft plaats gehad.
3 aardappelen in de schil gekookt;
Mogelijk kan uw huisdokter u ook hier*
groente, die het jaargetijde oplevert, voor een goede raad geven.
maar steeds gaarne ook een gedeelte van
de groente rauw, dus b-v. een salade van F. W. en S. R. te A. „Bustepillen en
rauwe andijvie of veldsla en een paar *crème" zijn kwakzalversmiddelen, waar*
Plakjes gekookte biet, een kleine portie van geen baat te verwachten is. Wan*
Seraspte rauwe wortel of geraspte rauwe, neer ze al aan de gezondheid geen
schade doen, doen ze het aan de porte*
koolraap, enz.:
c
a- 150 gr. yoghurt of karnemelkse of monnaie.

R. M. v. G. te A. Een blijvende verwij*
dering van haren op de kin kan bereikt
u orden door middel van electrolyse. Een
fijn, in de haarzak gebracht naaldje
wordt hierbij langs electrische weg tot
gloeien gebracht en vernietigt stuk voor
stuk van elk haar de haarpapil, van*
waaruit het haar groeit. De rnethode
'ijkt prachtig, maar ook een ervarene op
dit gebied raakt hoogstens een zestiental
papillen, wanneer hij twintig haren heeft
bewerkt. Meer dan twintig haren kunnen
in één zitting niet worden behandeld.
Bovendien kunnen dicht op elkaar
staande haren niet tegelijkertijd bewerkt
worden, daar dan wondjes en lelijke lit*
tekens ontstaan. Ten slotte gaan de wol*
haren in de buurt van de haren tenge»
volge van de electrolytische behandeling
sterker groeien, zodat ze, evenals de
haren, waarvan de papil niet geraakt
werd, later nog weer moeten worden
verwijderd. De behandeling is dus enigs*
zins pijnlijk; vrij langdurig en kostbaar.
Een andere methode, die u zelf kunt
toepassen, is het telkens opi»euw af*
schuren van de huid met puimsteén;
daarna met boorzalf invetten. De haren
worden door deze bewerking langzamer»
hand dunner en zwakker.
Chemische middelen, die het haar op*
lossen, zijn niet aan te raden; ze werken
prikkelend op de haarpapil en veroor*
zaken daardoor een sterkere groei van
de haren.
E. v. R. v. O. te 's Gr. De voetjes van
uw flinken knaap van bijna 3 jaar staan
blijkbaar naar buiten en de knietjes
naar binnen. De kans op het krijgen van
platvoeten bestaat daardoor. De steun»
zolen, die hij van den specialist kreeg,
dienen al om dit te voorkomen. Zelf
kunt u hiertoe ook veel bijdragen, door
nooit lange wandelingen met uw zoon
te maken. Wél moet hij veel buiten
spelen, maar nooit lange tijd achtereen
zijn voetjes belasten. Een prachtige oefe*
ning voor hem is om 's zomers met
blote voeten op grof grint of op kort»
gesneden gras te lopen: hij trekt dan zijn
voetje zoveel mogelijk rond, om aan*
raking van het gevoelige middengedeelte
van de voetzool te voorkomen. Andere
gymnastiek is op deze leeftijd nog niet
nodig.
W. M. te A. Uw huisdokter of een chi*
rurg kunnen u van de wrat op uw neus
afhelpen. Met „middeltjes" bereikt u
geen duurzame verwijdering. Roken ver*
oorzaakt altijd, ook bij geheel gezonde
mensen, slijmafscheiding in de lucht*
wegen. Mét de slijm worden de inge*
ademde asdeeltjes weer uit de longen
verwijderd. Zolang de bronchitis duurt,
is het daarom wel beter het roken
achterwege te laten
H. S. te H. Niet voluit ondertekende
vragen kunnen niet in behandeling
worden genomen.
M. S. te L. Vriendelijk bedankt voor
uw brief.
A. de V. te G. Een operatie komt bij
een zweer in de maag of in de twaalf*
yingerige darm eerst in aanmerking,
wanneer een deskundige behandeling met
rust, dieet en medicamenten heeft plaats
gehad en niet tot herstel heeft geleid.
Hieru.it volgt al, dat er steeds een goede

De fluisteraars
Brave lezers, lezeressen,
'k Fluister hier wat in uw oor.
Maar u moet vooraf beloven
't Blijft een „onderonsje" hoor!
U moet weten, 'k heb een nichtje
Dat voor twee jaar is getrouwd,
Met een man, die bij het spoor is
En van w.ien ze heel veel houdt.
Nu, dat nichtje heeft een meisje
Van 's morgens vroeg tot 's
[avonds acht
Die heeft voor een week geleden
Voor 't eerst haar vrijer f/iuisge*
[bracht
En die vrijer, moet u weten,
Die zijn zwager heeft een nicht;
En dat nichtje heeft een tante
En die tante lijdt aan jicht.
Langs die omweg kwam 'k te
[weten "

DRAAG GEEN
BREUKBAND!
Na veeljarïge ondervinding is een
Breukverband-Apparaat gemaakt, hetgeen
alle Breukbezwaren wegneemt.
10 DAGEN OP PROEF!
Wanneer U bij Uw breuklijden bijna alles
zonder succes hebt geprobeerd, aarzel dan niet
van dit aanbod gebruik te maken. Waar alle
andere behandelingen hebben gefaald, hebben
wij de beste resultaten met het Brooks Luchtkussen-Apparaat kunnen bereiken. Dit Apparaat
brengt onmiddellijke verlichting. U kunt zich
weer bewegen en arbeiden als voorheen.

Foto C. E. Braakt

Het Apparaat wordt nauwkeurig volgens Uw
maat gemaakt — er wordt dus met het individueele karakter van Uw breuk rekening gehouden. Vandaar de bijzonder gunstige resultaten.
Wij zenden het U met den absoluten waarborg,
dat het U zal voldoen of wij zenden U het geld
terug. Daar het U op 10 dagen proef wórdt
toegezonden, hebt U ruimschoots de gelegenheid te beoordeelen of onze belofte waarheid
. bevat. Schrijf dus nog heden en stuur onderstaande coupon in, waarop onze geïllustreerde
brochure U gratis wordt toegezonden. Wanneer
U die gelezen zult hebben, zult U de overtuiging hebben in Uw eigen belang deze proefneming te moeten doen. Vul dus onderstaande
coupon in en post die nog heden.
—

Gratis Informatie-Coupon

—

Brooks Breukapparaten Bedrijf
Singel 25 < 176 ) Amsterdam
Gelieve mij te zenden, franco per. post,
in onbedrukte enveloppe; zonder eenige
kosten of verplichtingen mijnerzijds. Uw
geïllustreerd boek betreffende Uw Breukverband - Apparaat, en Uw 10 dagen
gratis proef.
Naam f —...
Adres i _...

kans bestaat op volledig herstel zonder
operatie. Of een operatie blijvende ver»
betering zal brengen, hangt af van de
plaats, waar de zweer zit. Bij een voN
ledig onderzoek bestaat het „leeg*
pompen" van de maag uit het laten in»
slikken van een slang, waardoorheen de
maag kan worden uitgespoeld. Dit is een
volkomen onschuldige bewerking, die
alleen de eerste keren door onwennig*
heid soms benauwd is. U behoeft daar
werkelijk niet tegen op te zien. Kwak»
zalversbehandeling is verloren tijd. Ho»
nioeopathie heeft bij deze ziekte geen
voordelen boven allopathie. Uw kost
bevat te weinig vitamine C, te we':ng
vitamine B' en misschien ook te weinig,
vitamine A. Op. de lange duur houden
deze onvolkomenheden van de voeding
weer de genezing tegen. Correctie kan
gebeuren óf door het volgen van een
ander dieet óf door het gebruik van de
genoemde vitamines in de vorm van
medicamenten bij het oude dieet. Uw
klachten doen wel het meeste denken
aan een zweertje in de twaalfvingerige
darm. Het is niet ongewoon, dat een
dergelijk* aandoening u juist in dé
vacantie met rust laat. Mijn advies is:
Iaat u door een specialist grondig onder»
zoeken en raden,
•i»
A. J. te V. Een middel voor afdoende
ontharing van de benen is er niet. Het
aantal haren is daar veel te groot om
langs electrische weg behandeld te
kunnen worden; zie mijn antwoord aan
R M. v. G. te A. in deze rubriek.

Wat ik hier aan u verhaal
En dat kan ik u wel zeggen
Het is waar hoor, allemaal!
Vindt u dit begin wat gek soms?
Heus, het is toch niet zo mal •
Zo beginnen alle praatjes.
Roddelpraatjes zonder tal.
Allerlei geruchten hoor je
Van alles wordt er zo geklikt
En het wordt door al die luitjes,
Nog een beetje aangedikt.
Al die malle roddelpraatjes
Gaan vaak door 't gehele land.
Zo wordt dan een nietig mugje
Dikwijls tot een olifant!
Laten wij elkaar beloven:
Alle praatjes aan de kant!
Beter is het te gaan werken
Aan de opbouw van ons land.
Dat 's de opdracht aan ons allen
De grote taak voor u en mij
Door dat altijd té bedenken
Dragen wij ons aandeel bij

De lichamelijke opvoeding
van den arbeider op het plattelan
•

H

et tempo, waarin zich onze moderne
technische cultuur heeft ontwikkeld,
is verschillend geweest in de grote
steden en op 't platteland. In de steden,
als centra voor industrieën, onder»
nemingen en openbare instellingen', ont»
stonden eerder en in ruimere omvang de
mogelijkheden voor de bevolking om zich
te ontwikkelen op de gebieden van mu»
ziek en andere kunst, van onderwijs en
lichaamscultuur. De agrarische gebieden
zijn in dit opzicht enige stappen ten
achter gebleven.

Met betrekking tot de lichaamscultuur
wordt dat duidelijk uit enige volgende
voorbeelden:
Het onderwijs in lichamelijke oefening
op lagere scholen werd het eerst inge»
voerd in de grote steden en het had
reeds een zekere omvang bereikt, toen
op het platteland nog vrijwel iedere
maatregel ontbrak. De wettelijke ver»
plichting tot het onderwijzen van licha»
melijke oefening op alle dagere scholen,
welke l Januari 1941 van kracht is ge*
worden, kan worden beschouwd als iets,
dat in de voornaamste plaats kan strek»
ken tot het inhalen van de achterstand
van het land bij de steden. Met de ont»
wikkeling van gymnastiek en sport in
verenigingsverband is het gelijksoortig
gesteld. De stimulerende werking van
omvangrijke demonstraties
en van
belangrijke sportwedstrijden deed zich
hier in verwijderd verband gelden.
Om het tekort aan lichaamscultuur in
onze agrarische gebieden goed te praten
is de vanzelfsprekendheid van de ge»
zondheid en kracht van zijn bevolking
verzonnen. Bij voorkeur verheerlijkt men
daarbij het idyllische van het leven op
het land en tracht men de bevolking te
doen zien als zeer na aan de natuur én
haar gezondheid scheppend vermogen
verbonden. Een dergelijk volk zou geen
behoefte hebben aan het bevorderen van
lichaamscultuur. Het dorpskind zou geen
behoefte hebben aan schoolgymnastiek,
omdat het zoveel in de vrije natuur ver»
keert, die op ongezochte wijze tot ont»
wikkeling bijdraagt.
Dergelijke voorstellingen doen denken
aan het verheerlijken en romantiseren
van het .platteland in de tijden, die aan
de Franse Revolutie vooraf gingen. Men
kent ze nog van de Sèvres»vazen. van
schilderijen en van antieke waaiers;

Hos. l t/m. 4: foto's „Arbeid"

herders met steekjes en kant»versierde
jasjes; herderinnetjes me,t wjjdsgeplooide
rokken, met sierlijke herderinnestaf en
bloerrituiltjes.
De werkelijkheid is steeds anders ge»
weest, zowel in 'de tijd . der Duitse
boerenopstanden en in die van de
Jaquerie, als thans. Een werkelijkheid,
die bestaat in harde arbeid voor groot
en klein. Kinderarbeid speelde een voor»
name rol. De commissies tot wering ran
schoolverzuim hebben er hun handen
aan vol gehad. Het kind was steeds een
goedkope arbeidskracht en voor de arme
boeren en boerenarbeiders een onmis»
bare hulp bij de verzorging van vee en
akker.
De algemene gezondheidstoestand van de
landarbeiders en hun gezinnen was heel
wat minder gunstig, dan men wilde doen
geloven. Lage lonen, harde arbeid en
soms zeer éénzijdige en sobere voeding

behoren niet bepaald tot de meest gun»
stige levensvoorwaarden.
Het kind van den landarbeider en van
de kleine plattelandssneringdoenden en
huisarbeiders heeft evenzeer behoefte
aan lichamelijke opvoeding als het stads»
kind.
Volgens onderzoekingen door Erismann
is de verhouding, die hij tussen lengte»
groei en groei van de borstomtrek vast»
stelde, bij 11» tot 16»jarige dagloners
ongunstig. Uit een vergelijkende studie,
die Simon in 1912 te Baden bij militie»
plichtigen instelde, bleek, dat de ücha»
melijke gesteldheid van landbouwers,
boerenarbeiders, dagloners en fabrieks»
arbeiders niet sterk varieerde. Gemid»
deld behoorden van deze categorieën
slechts 30,3 pet. tpt 37,6 pet. tot hen, op
wie de kwalificatie „krachtig" van toe»
passing is. Voor het overige werden zij
in 45 pet. der gevallen aangeduid als
„zwak" en in 21 pet. als „zeer zwak of
minderwaardig".

Een pleidooi echter voor lichameüjk'e
opvoeding, ook voor den landarbeider,
houdt meer in. Lichamelijke opvoeding
immers beoogt een algemene geestelijk*
lichamelijke ontplooiing in ruimste zin,
gepaard gaande aan een bewustwording
van menswaarde.
In dit alles ligt opgesloten, dat de doel»
stelling zich uitstrekt tot orgaanfuncties,
bouw, houding en juist bewegen en tot
het beleven van de waarden, die volgen
uit begrip lichaamssport.
Het opvoeden van de houding en vaa
het zich»bewegen vs voor de plattelands»
bevolking wel zeer noodzakelijk. Het
leven en de arbeid van die groep veroor»
zaken een zekere stijfheid van houding
en van beweging, die kenmerkend wordt
aangeduid als „boers".
Te beginnen met de jeugd, moet er een
einde worden gemaakt aan de achter»
lijke verhoudingen, welke ten aanzien
van de lichamelijke opvoeding van onze
plattelandsbevolking bestaan. Daarnaast
moeten de jongere dagloners, landarbei»
ders en boeren in de gelegenheid worden
gesteld om in grote omvang deel te
nemen aan gymnastische oefening, wa?.r'
bij lenigheidsoefeningen, die houding en
beweging op de juiste wijze beïnvloeden,
alsook aan athletiek, de sport der bewe»
gingsbeheersing, aan zwemmen, voetbal
en andere sporten, welke de kracht en
de gezondheid van het lichaam vermeer»
deren en nieuwe krachten in de geest
wekken.
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Er zou een dik boek vol argumenten geschreven kunnen worden over de onmisbaarheid van een levensverzekering. Maar
voor den man van organisatie en vader van
een gezin is dat noodelooze moeite, Eén
woord is voor hem genoeg: plichtsbesef. „De
Centrale" in den Haag is de verzekeringsmaatschappij voor de georganiseerde arbei' ders en heeft een keur van eenvoudige en
gemakkelijk betaalbare tarieven. Vraag eens
om een bezoek van onzen vertrouwden agent
die U alle inlichtingen en zeker een geschikt
advies kan geven.
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Onze wedstrijd

Iets over de bouw
.van problemen
Een probleem moet altijd wat méér zijn
dan een of andere slag, die men ter
oplossing aanbiedt. De „bouw" van een
vraagstuk moet dan ook aan bepaalde
regelss voldoen. Men kan die regels
streng naleven of wat meer soepel zijn.
In het laatste geval zal men den pro»
bleemmaker een kleine „zonde" tegen
die regels graag .vergeven. Immers, waar
gewerkt wordt, worden fouten gemaakt
en het is niet altijd zo gemakkelijk om
een mooi vraagstuk altijd een mooie
stand te geven
Aan welke regels moet een vraagstuk
dan voldoen? Bij de bespreking van de
oplossingen van onze wedstrijdproblemen
zullen wij steeds — waar dit nodig is —
opmerkingen plaatsen. In het algemeen
geldt dit: er is al heel wat bereikt, als
de problemist zijn werk aflevert in een
stand, die natuurlijk is en eigenlijk in
een partij zou kunnen voorkomen Ook
wordt de waarde van zijn werk ver*
hoogd, als er geen zetten verwisselbaar
zijn. Neem bijv. vraagstuk no. 2 in
klasse B (ons blad van 31 Januari). Wit
kan hier zowel met 44—39 als met 25—20
beginnen. Die zetten zijn dus verwissel*
baar. Daar het een voorbeeld is om
beginnelingen in te leiden, hindert dit
niet. Later moet men dit echter zien te
voorkomen.
De volgende stand gaat hier iets dieper
op in.
Zwart

Wit

Zwart: 7 schijven op 7, 13, 14, 19, 23,
24 en 26.
Wit: 7 schijven op 27, 28, 32, 33. 38,
40 en 48.
„Wit lokt een foutzet uit "
Dit is een mooie stand, die zo uit de
partij schijnt weggelopen.
Als wit een foutzet van zwart wil uit»
lokken, dan moet het ook aannemelijk
zijn, dat zwart die fout maakt. Het moet
er dus op lijken, dat die zet zwart voor*
deel kan brengen en het verkeerde van
zwart's antwoord moet er dus niet dik
bovenop liggen.
De afwikkeling is nu als volgt: Wit
speelt 40—34. Zwart kan nu als volgt
denken: „Ik speel 13—18. Wit kan dan
niet 48—42 of 48—43 spelen, want dan
volgt zwart 26—31, wit 27X36, zwart
18—22, wit 28X17, zwart 23—29 en
19X48 met winst voor zwart. Ziet wit
dit, dan kan hij bijv. 28—22 spelen en
dan kan zwart zijn spel nog redden met
14—20, wit 22X13, zwart 19X8, wit
48—42, zwart 8—12, wit 27—22, zwart
26—31 (ook 20—25 is goed), wit 22—17,
zwart 12X21, wit 33—29, zwart 24X33,
wit 38X18, zwart 31—36, wit 42—37,
zwart 21—26 en zwart bereikt remise
door bij de volgende zet 26—31 te
offeren en met schijf 36 naar dam te
gaan."
De toestand is dus zó: De beginstand is
ongeveer gelijk en het spel zal dus wel
remise worden. Nu doet. wit een zet,

waarmee hij een kans waagt. Loopt
zwart er in, dan gaat wit winnen. Doet
zwart dit niet, dan is er nog geen man
over boord. Voor zwart is er wel reden
om met 13—18 te antwoorden, want die
kan ook niet winnen en zal toch graag
een kansje wagen. Het gaat er om, wie
het diepste ziet en de zet 13—18 wordt
voor zwart wel aantrekkelijk gemaakt.
Het verloop is nu:
Wit
Zwart
1. 40—34
13—18?
2. 27—22!
18X27
(Met ! wordt een goede, met ? een
zwakke zet aangegeven.)
3. 32X21
23X43
4. 48X39
.
26X17
5. 34—29
En zwart staat verloren. Op 14—20 of
24—30 speelt wit 29—23 en 33X2 Op
zwart 17—22 wint wit na 29X9 gemak»
kelijk.
Na de beginzet 40—34 van wit mag
13—18 van zwaft echter niet ook om
een andere reden dan de bovenstaande
fout zijn!

Oplossingen
Klasse A.
De cijfers tussen haakjes zijn de zetten
van zwart.
No. 3. (Van W. Polman. „De Dam*
school".
28—23 (19X28 A.) 10—5 (12X23 B.) 7—1.
A. Op zwart 12X1 volgt wit 23X14,
zwart 1X46, wit 10—5.
B. Op zwart 12X1 volgt wit 5X37.
De „varianten" A en B zijn andere ver*
dedigingen van zwart en moeten dus
aangegeven worden.
Dat wit ook bij de eerste zet 18—13 kan
spelen, vermindert de waarde van het
vraagstuk.
No. t. 27—22 (18X27) 37—31 (26X37)
42X11 (16X7 A) 34—30 (25X34) 40X18
(13X22) 28X26.
A. Op zwart 6X17, wit 28—22, zwart
17X37 wit 34—30, zwart 25X34. wit
40X18, zwatt 13X22, wit 38X32, zwart
37X28, wit 39—34 en 35X2.
In plaats van 28—22 kan wit ook eerst
34—30, 40X18 spelen en daarna 28—23
enz. Ook dit wint nog en geldt dus als
een goede oplpssing.
No. 5 (Van A. Lecocq).
32—27 (3—25 A.) 27—4 (25X48*) 4—10
(16X27) 10—37.
B. Op zwart 16X27. wit 4X31, zwart
25X48, wit 31-37.
A. Op zwart 3—14, wit 27—36
No. 6 (Van G. Abribat).
32—28 (24X35) 28—23 (19X28) 47—41
(36X47) 37—32 (47X50) 32X3 (35X44)
3X11! (16X7) 26X17 (7—12) 17X8.
De beide laatste kwamen het eerst voor
in „Le Jeu de Dames."

Deze keer voor klasse A twee standen,
die in partijen zijn voorgekomen en
waarin de oplossing, die nu van de op*
lossers wordt gevraagd, tijdens het spel
werd gezien en uitgevoerd. Later, bij de
oplossingen, zullen wij de namen van de
spelers vermelden.
Er wordt gevraagd een volledige uitwen
king van de mogelijkheden. Alle variant
ten, die van belang zijn, moeten dus
aangegeven worden. Als zwart zich op
verschillende manieren kan verdedigen,
is het dus niet voldoende om één enkele
zettenreeks aan te geven. Hier moet men
dus wel rekening mede houden, want
het zou niet billijk zijn tegenover de*
genen, die nauwkeurig alles aantekenen,
als wij ook oplossingen al? goed zouden
beschouwen, waarin een belangrijke ver*
dediging van zwart was verzuimd aan te
geven.
In vraagstuk no. 11 wordt dus onder
oplossing verstaan „alles aangeven, wat
zwart kan proberen om aan het nadeel
te ontkomen." En natuurlijk, wat wit
daarna speelt. Dat alles geldt als de op»
lossing. Er mag geen speld tussen te
krijgen zijn! Voor no. 12 geldt hetzelfde.
Een mooie taak voor de A»klassers. die
de wens uitten om een harde noot te
kraken te krijgen.
Ook de inzenders van klasse B hebben
twee vraagstukken, waarin de verschil*
lende verdedigingen moeten worden aan*
gegeven. (U weet wel, zoals bij xle
bovenstaande oplossingen met A en B!)
Twee leerrijke standen, met oplossingen,
waarvan zij genoegen zullen beleven.
Aan het eind vafl de wedstrijd zullen,
behalve de namen van de prijswinnaars
(vier in elke klasse, die een fraai boek*
werk ontvangen en daartoe een keuze
kunnen doen uit een boekenlijstje) ook
de namen worden gepubliceerd van hen,
die het hoogste puntenaantal behaalden.
KLASSE A.
No. 11.

Zwart

Wït

Zwart: 12 schijven op 3, 6. 8, 11, 12, 13,
14, 15, 18, 19, 24 en 26.
•Wit: 12 schijven op 28, 30, 32, 33, 35, 36,
37. 38, 39, 40, 45 en 48:
„Wit begint en wint (tegen de sterkste
verdedigingen van zwart in!) minstens
een schijf."
No. 12.

Zwart

JVo. 3. 25—20 (26X28) 20X18 (13X22).
39—34 (28X30) 35X4.

No. 5.. (Van Huguenin).
37—31 (26X46) 28—23 (46X35) 23X5
(35X19) 5X4.
No. 6 (Van G. Abribat. „Le Jeu de
Dames").
42-37 (36X47) 16—11 (47X22) 32—27
(22X39) 11X44.

Zwart: 2 schijven op 29 en 30.
Wit: 4 schijven op 37, 38, 39 en 40.
No. 12.

Zwart

Wit
Zwart: schijf op 24. Dam op 47.
Wit: schijf op 30. Dammen op 4 en 19.
Voor beide vraagstukken geldt: „Wit
begint en wint".
Oplossingen worden ingewacht tot uiter»
lijk 25 Maart.
Adresseren: Redactie Weekblad „Ar»
beid". Postbus 100, Amsterdam.
Op de omslag duidelijk „Damrubriek"
vermelden.

Onze puzzle No. 9

Klasse B.

No. 4. 37—31 (26X17) 19—13 (16X18)
13X4.
Verschillende oplossers zijn hier als
volgt gestruikeld: 19—14 (9X20) 32—27
(16X18) 22X11. Maar zwart maakt nu
gemakkelijk remise door te offeren met
12—17 en dan 20—24 te spelen.

Wit

Wit

Zwart: 8 schijven op 8, 11, 12, 15, 18,
20, 25 en 26.
Wit: 8 schijven op 23, 24, 28, 29, 31, 37,
40 en 42..
„Wit begint en wint"

Wij vestigen de aandacht van
onze in puzzles belangstellende
lezers op het artikel „Het ver*
minkte bericht", dat elders in dit
blad voorkomt. Daarin zullen zij
een puzz/e*opgave aantreffen, die
hun vernuft weer eens op andere
wijze beproeft dan bij de tot dus>
ver gepubliceerde
puzzles ge*
schiedde Als steeds worden enige
fraaie
boekprijzen
beschikbaar
gestald.
Inzendingen uiterlijk 20 Maart bij
de redactie van
Arbeid, Postbus 100, Amsterdam.
Op de omslag duidelijk vermelden:
Puzzle no. 9.

Oplossing
vlecht werk raad&el^
De oplossing van het vlechtwerk*
raadsel, verschenen in- „Arbeid"
van 14 Februari, is als volgt: De
gevraagde woorden zijn:.
Horizontaal: verdrag, monster,
goudkleurig, overleg, Tegelen, ko*
lome, fantast, intrede Stettin,
denkbeeldig, evenwel, telkens.
Verticaal: vennoot, gekreun, moei*
lijk, remedie, genegenheid, getin*
geling, Orleans, gelaten, familie,
trekbal, intrest, eertijds.
Toegekend zijn drie boekprijzen
en wel aan: A. Kalten, J. W.
Frisostraat 5, Kampen; J. P. v. d.
Velde, Singeldw.str. 17, Utrecht;
H. W. Bomert, Moleneinde 210,
Dwingeloo.
Hun zal een boekenlijstje worden
toegezonden, waaruit zij een keuze
kunnen doen.

LOTISICO TREKT 10 MAART'

MAANDAG |

KOOPT TIJDIG UW KANS!
BIJ DE BEKENDE
LOTISICO-AGENTSCHAPPEN

De trekking wordt gehouden i ïi. ovx>iil>. ond. notarieel toez. Louise de Colignystr. 2 te 's-Gravenhage. Enkele dagen na de trekking wordt de uitslag in dit blad bekend 'gemaakt:

NACHT
VUI
Geert had zijn broer wel een rammcling
kunnen geven om zijn blijkbare onvers
schilligheid tegenover Mijntje. Waarom
ging hij nu niet eerst naar zijn vrouw;
daar hoorde hij toch immers!
't Was waar, — als moeder daar was,
was alles goed. Dan konden zij, de
mannen, toch niet van dienst zijn. Maar
Geert voelde, dat Dirk nu bij Mijntje
behoorde te zijn, al kon hij het dan ook
niet overtuigend beredeneren. Tegelijk
had hij ontzag voor zijn broer, die zo
rustig kon kiezen tussen twee plichten:
óf naar zijn vrouw, óf op zoek naar zijn
broer. Voor Geert zou dal een keus
zijn geweest, die hem tot lang na de
beslissing met twijfel gefolterd zou
hebben. Dirk niet; — die vroeg alleen
maar waar hij het beste werk kon doen
en dan koos hij dat laatste, zonder aaw
zelen, zonder zich bezwaard te voelen
door het nalaten van het andere.
Toch was Dirk's zfekerheid niet zo
groot als Geert veronderstelde. Nu hij
Arie niet had gevonden en het er op
ging lijken of hij nodeloos die omweg
had gemaakt — ze zaten toch zeker
weer drie kwartier lopen van het dorp
af — begon hij te voelen, dat hij zijn
vrouw tekort had gedaan. En misschien
lag die aap van een jongen allang in
zijn bed. Zou Mijntje verlangd hebben,
dat hij dadelijk naar huis was gekomen?
Waarschijnlijk wel, al had ze dikwijls
genoeg gezegd, dat ze er geen mannen
bij in de buurt moest hebben. Maar ja,
dat was altijd geweest als het nog niet
zover was. Vrouwen waren zo ver*
draaid onberekenbaar — en hij had zelf
20 het land aan alles, wat met een
kraamkamer samen hing. Kwam dat,
omdat moeder bakerde en hij al zijn
leven over die vrouwengebeurtenissen
had horen praten. Kinderen krijgen was
toch vrouwenwerk. Moest hij dan thuis
zitten en machteloos het gekerm aan*
horen? Wachten — wachten tot het ein»
delijk achter de rug was? De verhalen
van moeder daarover hadden hem altijd
geërgerd. Al jaren geleden had hij ge»
zworen: kinderen wil ik wel hebben,
maar met 't geboren worden wil ik niks
te maken hebben.
„Ik zou toch weer dadelijk de deur uit*
gelopen zijn, als ik thuis .was gekomen
en het kind zou er nog niet geweest
• zijn. Ik had 't niet kunnen aanhoren",
dacht hij, terwijl hij met zijn lange, wat
schommelende passen naast den zvti)>
genden Geert voortstapte. „Alles goed
en wel", redeneerde hij verder met zich*
zelf, „maar dan was ik thuis geweest.
Dan wisten moeder en Mijntje, dat ik
in de buurt was en waar ik zat."
't Was toch niet goed geweest zo'n eind
uit de koers te lopen. Maar dat had je
altijd; als je ergens mee begon, nam het
je veel verdeï mee dan jezelf van plan
was.
,,'k Zou toch wel eens willen weten van
wie dat schot eigenlijk was", dacht Dirk
hardop, toen hij met zijn gedachten
weer teruggekomen was bij de reden,
waarom ze de polder ingetrokken waren.
„Als 't een schot was...."
„Vast wel! Wat zou 't anders geweest
zijn?"
..Ach, dat weet je niet. Zo dikwijls denk
je iets anders te horen, dan er werke»
lijk gebeurt. Moet je maar 's opletten."
„Kom nou, die veldwachters waren toch
niet voor niks op de ronde."
„Ze waren al in de polder lang vóór die
knal. Toen ik naar het station ging,
kwam ik ze tegen."
„Ik weet anders best wat een geweer
Voor een knal maakt."
Bijna snauwend nam Dirk het laatste
woord. Hij wilde niet toegeven, dat hij
helemaal op losse gronden de omweg
had gemaakt.

DOOR C. F. ROOSENSCHOON
„'t Machien draait", zei Geert een paar
minuten later, toen ze in de buurt van
het gemaal waren gekomen. „Wou je er
nog aanlopen? Misschien heeft Jaap
Groen wat gezien van Arie."
„Laten we maar doorlopen, 't Kost ons
gauw een kwartier als we met Jaap
gaan praten." Dirk had plotseling haast
gekregen om thuis te komen en hoe
dichter hij bij het dorp kwam, des te
groter werd zijn haast. Even later dacht
hij weer over die knal — was dat nou
een schot geweest of niet? Groen kon
't hem vertellen.
„Laten we toch maar even gaan", zei
hij, toen ze langs het hekje kwamen, dat
het stukje groene dijk, waarop het ge»
maal stond, afsloot van de weg en even
later kwamen ze de blinkende machine»
kamer binnen van het lompe, vierkantje
gebouwtje, dat nog steeds de „molen"
werd genoemd, al was die sinds lang
vervangen door een stoomgemaal.
„As je me nou...." zei Groen verbaasd,
terwijl -hij de oliekan zo scheef hield,
dat de traag*stromende, groenglanzende
straal een vet plasje op de grond
vormde, „jullie benne laat op pad,
jongens!"
„Ha, die Jaap", hadden ze alle twee
tegelijk gegroet. „Mot 't ijs weer
kapot?"
„Me wete watte rrie hebbe, maar niet
watte me krijge", filosofeerde de oude
machinebaas. „'t Water sting te hoog
toen de vorst begon. Nou mot 't eruit,
je weet nooit wat de dooi doet."
„Komme jullie zo maar 's an", ging hij
verder, toen de broers niets zeiden. „Ik
ben bang, dat de vrouw de koffie niet
klaar het. Ze heb d'r ontvangdag om
zo te segge Dingesdags en Donderdags
van twee tot vier." Groen, die in zijn
jonge jaren stoker op een oorlogsschip
was geweest, praatte graag en veel, als er
eens iemand naar zijn afgelegen „forte»
fekaasje" overwoei.
„Laat de vrouw maar slape, Jaap", zei
Dirk. „Nee, we ware op weg naar huis
en nou lope we zo maar effe binne."
„Dan benne jullie toch een end -buiten
de betonning, as 'k 't zo 's mag zegge."
„Dat komt — we hoorden een schot —
tenminste een knal. Daar waren we 't
nou net niet over eens. En daarom
wouwe we jou 's effe vrage wat 't nou
was. 't Moet een uurtje geleden in deze
buurt zijn geweest."
„Een schout*bij=nacht mot nooit vrage
waar de saluutschote vandaan komme,
as 't ie erges binneloopt."
„Nee, nou zonder gekheid."
„Goed dan — geen gekheid. Maar als
jullie nieuwsgierig benne, mot ik 't ook
wel weze. Al doe ik liever als de haan,
toen de vos in het kippehok kwam. Die
zei: horen, zien en kop dicht."
Een diepe rimpel van ongeduld groefde
zich in het voorhoofd van den jongen
zeeman vóór hem, maar Groen merkte
't niet. Gezapig mikte hij een straal
tabakssap door het spoelgat, verrolde
zijn pruim van de ene wang naar de
andere, veegde zijn mond af met de rug
van zijn hand en voegde er aan toe:
„In dienst was 't net zo; anders...."
„Groen, kerel", barstte Dirk los, „we
zijn niet* gekomme om praatjes te
maken. Ik kom net van m'n schuit en
m'n vrouw bevalt vannacht. Ik moest
nodig thuis zijn, maar we hebben zo'n
idee, dat Arie in de polde'r zwerft. Daar,
nou weet je 't en as jij nou wat anders
weet, zeg 't dan. Én as je niks weet,
zeg 't dan'ook! Dan gaan we meteen
verder."
Verbaasd over de uitval krabde Groen
achter zijn oren.
x

(Wordt vervolgd)
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Heem n AKKERTJE
De Nederlandsche Pijnstiller

De Radiogids
in prijs verlaagd

10

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

Adverteren doet verkopen

Ambtenaren en vast particulier personeel tot maandinkomen ZONDER BORG.
Wettelijk tarief. Vlug en discreet. i
Inlicht, en atwikk. monde!, of schriftel. l
Rotter<Iam-C.: Manritsweg 45:
,
Amsterdam-C.: Sarpliatistraat 36; .
's-Gravcnhage: Kiviervischmarkt 4.

(

VLOT DUITS in 3 mnd.
spr, lezen en sclir., compl. cursus v.a.
ƒ 2 50 Steno, Boekh., Talen, Opl. Ex.
Instituut „l'ROGRESS",
RENSSENSTRAAT 8 — A R N H E M .

E. H. S. A. I. D.

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

INSTITUUT VOOR MODEVAK- EN
KUNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN

MODEVAK- EN
«KÜNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN

Octrooi 47864

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

DAMES EN MEISJES MAAKT
NU ZELF UW KLEEDING THUIS

Zendt bon en 25 cent aan postzegels, bij voorkeur van 3 cent,
en U ontvangt een mooi boek
met ruim 100 maten en modeK
len en tevens een gratis apparaat, om U te laten zien, hoe
gemakkelijk onze methode is
om THUIS alle kleeding te
leeren maken en vermaken,
zonder teekenen of rekenen.
BON

Naam:

BON

No. 238
Naam: .

Adres:

Adres: .

aal> lnstltuut

Tolsteegsingel 54, Utrecht.

V O O R D E VROUW

Beste Riek,
Gelukkig al weer Maart. Nog een paar
•taanden en we zitten al weer ver in
het voorjaar.
Als je goed kijkt, zie je de knoppen al
aan de bomen. Ik weet niet of het jou
ook zo gaat als mij, maar is het niet of
je weer helemaal opleeft? Je hebt veel
meer zin in je werk en je bent veel meer
geneigd alles van de 'lichte kant te
bekijken.
Na je vorige brief heb ik hier en daar
eens uitgekeken ,of ik niet een geschikte
betrekking voor jullie Rie kon vinden en
ik geloof, dat ik daar erg gelukkig mee
ben geweest. Er is hier bij ons in de

buurt een jong onderwijzersgezin met
twee kleine kinderen, dat een meisje
nodig heeft.
Vanmiddag ben ik er even naar toe
geweest en het , leek mij bijzonder
geschikt voor jullie Rie. Mevrouw is zelf
ook altijd bij het onderwijs geweest en
het scheen mij toe, dat zij wel de tact
bezit om leuk met Rie om te gaan.
Rie behoeft niet meteen zelfstandig te
werken — mevrouw helpt zelf zo veel
mogelijk mee en als 's middags het werk
klaar is, kan Rie met de kinderen gaan
wandelen. Het lijkt mij voor haar ook
wel leuk zo'n beetje te moederen over
twee van die kleine kinderen, die zo

ZOLA's MEESTERWERKEN
(DE ROUGONS-MACQUARTS)
Uit het Frans vertaald door
J. J. Schwencke en W. J. A. Roldanus J r.

Compleet in 25 delen
gebonden in keurige linnen prachtbanaen
(8773 bladzijden druks)

PRIJS SLECHTS f

31.50

betaalbaar in maandelijkse termijnen
(franco door geheel Nederland).
_

In deze roman-cyclus heeft de beroemde baanbreker
van het naturalisme zich tot taak gesteld in de
beschrijving der lotgevallen ener gehele familie aan
te tonen, hoe de wetten der erfelijkheid en de invloed der omgeving op verschillende leden dier
familie inwerkten, hoe zij den een tot een groot
man, den ander tot een misdadiger maakten. Bewonderenswaardig is zijn trouwe schildering van de
menselijke ondeugden en hartstochten, zijn fijne
ontleding van het menselijk gemoed. Streng vasthoudend aan het beginsel der realisten, dat alles
wat de handelingen der mensen bepaalt, gezegd en
niet verzwegen mag worden, heeft Zola in zijn
meesterwerken „De Rougons-Macquarts" tonelen
geschreven, die bij sommigen ergernis, maar bij
velen bewondering opgewekt hebben voor zijn
genie, en wel zo, .dat zelfs een standbeeld voor
dezen genialen schrijver, dien kampioen voor recht
en waarheid, te Parijs werd opgericht.
1.
2.
3.
4.
5.

Het Fortuin der Rougons ...
Jacht naar Fortuin
De Buik van Parijs
De Verovering van Plassans
De Misstap van den Abt
Mouret
Zijn Excellentie Eugène
Rougon
7. De Kroeg
8. Een Bladzijde van Liefde
9. Nana
10. Burgerlui
11. Het Geluk der Dames ...
12. Levensvreugde
13/14. De Mijn (2 delen)
15. Het Werk
16/17. Het Land (2 delen)
18. De Droom
19. Het Dierlijke in den
Mensch
20. Het Geld
21/22. De Debacle (2 delen) ..
23. Dokter Pascal
24/25. Vruchtbaarheid (2 delen)

395 blz.
358 „
352 „
362 „
357 „
404
469
320
440
384
375
348
560
400
541
234

„
„
„
„
„
„
„

368
«6
628
351
651

„
„
„
„
„

„
„

Prijs van elk deel afzonderlijk f 1.30
\Vij geven nu een scheel volledige, onverkorte en getrouwe vertaling van ZMu's '
meesterwerken ,.I>E KOUUONS-MACQUARTS", duidelijk gedrukt op hou l v rij
papier en gebonden in 25 stempel handen voor sleohts f.'il ,30 betaalbaar in
maandelijkse termijnen. Bij afname van l\> boeken ƒ 1.— per maand, 18 boeken
f 1.50 por maand. 25 boeken t '-•— per maand. Franco toezending geschiedt
'inmiddellijk na ontvangst van onderstaand bestelbiljet door (3EBBOEUEK3
'S Uilgevers-Ma;)tschai>pij en Boekhandel N.V. te A'dani Singel 80
Telefoon 4(i4(K). Post-UIro No. 70310

BESTELBILJET
Ondergetekende verzoekt GEBROEDERS GRAAUW'S Uitg,-Mij, en Boekhandel NV.
te Amsterdam. Singel 80. ïranco te zenden:
Tan bovenstaande Zola's meesterwerken de navolgende nummers: l — 2. — 3. —
- 5. — C. — 7. — 8. — T. — 10. — 11. — 12/13. — 14. — 15/16. — 17 —
18. — 19 — 20/21. — 22. -- >3. — 24/25. — alle gebonden in keurige band en
betaalbaar in maandelijkse termijnen van ƒ....
Naam:
Volledig adres:
(Men gelieve bij bestelling de niet-verlanede nummers door te halen en In te
vullen welk bedrag men per maand wenst te betalen).

ongeveer dezelfde leeftijd hebben als die
twee peuters van jou.
Nu heb ik een plannetje bedacht. Als
jij nu' eens met Rie meegaat, om met
die mevrouw, ze heet De Vries, eens het
een en ander te bespreken? Het wekt
altijd vertrouwen als een moeder mee
komt. Een vrouw bespreekt verschillende
huishoudelijke aangelegenheden liever
met een volwassen vrouw, dan met een
jong meisje. Van een ander standpunt
bekeken vind ik het ook veel beter als
een moeder met het meisje mee komt.
Het is eigenlijk een wederzijds taxeren.
De moeder ziet al heel gauw of de
nieuwe omgeving geschikt is voor haar
kind. En de nieuwe mevrouw merkt, als
zij even met de moeder spreekt, al
spoedig uit welke omgeving het 'meisje
komt.
Voor het meisje wordt dan een band
gelegd, die haar gemakkelijker aan de
nieuwe omgeving zal binden.
Haar moeder en haar mevrouw hebben
immers met elkaar gesproken?.... Die
kennen elkaar nu.
Je zal het misschien overdreven van me
vinden, maar ik meen, dat het voor een
meisje, dat van buiten komt en in de
stad gaat werken, gewenst is, dat een
oudere vrouw met meer ervaring haar
bij het kiezen van een betrekking be*
hulpzaam is. Dit is absoluut noodzake*
lijk als het meisje helemaal niet weet in
wai voor gezin zij terecht Hcomt.
Het is en blijft natuurlijk altijd nog een
zaak van wederzijds vertrouwen. Maar
al kan je je bij zo'n eerste bezoek ver»
gissen — dikwijls blijkt later dat de
eerste indruk toch de juiste was.
Al te vaak laten de ouders de meisjes
alleen naar een stad gaan. Onkunde met
de -gevaren die hieraan zijn verbonden,
óf gemakzucht, zijn hier dikwijls de
oorzaak van.
Zo'n meisje gaat dan meestal, omdat zij
in een vreemde stad geen tehuis heeft,
voor dag en nacht dienen. Zij heeft
echter ook haar vrije avondjes.
Alléén uitgaan is niet leuk als je niet
weet waar je naar toe moet.
Heeft zij een mevrouw getroffen, die
zich er ook voor interesseert, waar het
meisje haar vrije avond doorbrengt, dan
zal alles wel goed gaan, dan zal die er
wel voor zorgen, dat het meisje haar

* Helpt elkaar
Een Amsterdamse lezeres schrijft ons,
da* met overleg in de huishouding nog
veel is te bereiken.
S/opgaren van oude kousen
Nu wij zuinig moeten zijn met onze
textielpunten en met de kaartjes wol is
onze Amsterdamse op het idee gekomen
om - wanneer de voeten niet meer
gestopt kunnen worden, de benen der
kousen uit te halen. Met een dubbele
draad stopt ze dan de kousen en sokken,
die nog wél het repareren waard zijn.
Lakens worden slopen
Van oude lakens kan men van het goede
gedeelte slopen maken, welke nog heel
lang kunnen worden gebruikt.
Een smakelijke cacaodrank
Van chocoladestrooisel zet deze le/eres,
als ze geen thee meer heett, een, vervan*
gingsmiddel. Een trekpot voor 8 flinke
koppen, 2 lepels strooisel. 5 suiker'epels
suiker, een kopje melk en voor dt rest
kokend water heeft men nodig. De drank
zetten als thee
Vervolgens verstrekt deze lezeres, die
wij erkentelijk zijn voor haar uitvoerige
brief, ons nog de volgende wenk voor
het koken van
Karnemelksepap.
Vele huisvrouwen hebben er iffoeite nee,
dat de pap bij het koken doorloopt Dit
kan worden voorkomen ben liter karne*
of zoete melk neemt nten met dfie lepels
maizena. De melk niet eerst aaninMKen,
doch met de eierklopper flink roeren.
Opzetten en blijven roeren, tot de pap
kookt. Dat duurt maar vijf minuten.
Zachte zeep maken
Hen lezeres uit Bolsward schrijft ons:
Als men twee stokken huishoud* of Sun*
light*zeep met een komkommerschaat

avond gezellig kan doorbrengen. Maar er
zijn helaas ook dames, die er niet naar
vragen waar het meisje op vrije avonden
naar toe gaat. En dit is nu juist van
belang. Ontmoet zo'n meisje per ongeluk
den verkeerden vriend of vriendin, dan
komt zij door haar .onwetendheid zo
gauw op plaatsen, die zij beter ver*
mijden kan.
Is het meisje thuis te strak gehouden en
wordt haar in de stad de vrije teugel
gelaten, dan weet zij soms van brood*
dronkenheid zelf .niet wat zij doet.
Wat dat betreft, hoef je voor Rie geen
zorg te hebben, die heeft hier haar te*
huis, waar zij als lid van ons gezin zal
worden behandeld.
Ik zal je eerlijk vertellen, dat ik het wat
prettig zou vinden als je Rie zelf bracht.
We kunnen dan weer eens gezellig
samen babbelen. Je zal wel bezwaar
maken tegen de reiskosten. Als het goefl
weer is, kan je eigenlijk best op de fiets
komen. Schrijf mij dan even hoe je
precies rijdt, dan kom ik je een eind
tegemoet.
Ik tracteer jullie in de stad op een kop
koffie. Daarna gaan we naar huis om
brood te eten. Ik zal zorgen, dat ik zo
goed als niets te doen heb. Terwijl jij
dan m»t Rie naar mevrouw De Vries
bent, verzorg ik het eten. Dat maak ik
tegenwoordig het liefst zo laat mogelijk
klaar.
Als jullie dan weer terugkomen, ben ik
weer geheel tot je beschikking. Wij
kunnen dan weer eens een ouderwetse;
gezellige dag samen hebben, als je op
mijn plan ingaat
's Middags na het broodeten lopen we
nog even de stad in. 's Avonds is daar,
ten gevolge van de verduistering, geen
aardigheid meer aan. Er zijn heel veel
zaken die al om vijf uur sluiten — óók
nu het wat langer licht wordt.
Vergeet je vooral je broodbonnen niet?
En denk je er om, dat Rie al haar
distributiebescheiden meebrengt? Je kan
tegenwoordig beter je portemonnaie dan
je bonnen vergeten!
Nu beste meid, ik verheug me al op je
komst.
De groeten van huis tot huis en in liet
bijzonder van je
COR.
Werkendam, 5 Maart 1941.

fijn schaaft, daar l liter kokend water
op giet, vervolgens 2 minuten roert met
een houten sleefje en daarna op een
koele plaats wegzet, dan heeft men de
volgende dag ongeveer 2 pond zachte
zeep voor de keuken of voor de was.
Als de kachel niet wil branden
Nu men geen petroleum heeft, is het
soms een hele toer om de kachel, des
morgens aan te maken, aldus schrijft ons
een lezeres uit Molenend (Fr.). Men kan
de kachel echter heel goed aankrijgeh
met kamferballen. Men doet een paar
ballen in de kachel en steekt ze aan met
een lucifer''— een paar houtjes er op en'
de kachel brandt.
Afgerafeld garen bruikbaar maken
Indien men afgerafeld garen op een
houtje windt en daar kokend water over
giet, een en ander een tijdje laat staan,
dan is het garen later weer heel §oed
te gebruiken, aldus dezelfde Friese
lezeres.
Tochtige huizen.
Is ons huis erg tochtig, dan kunnen we
van kranten lange repen vouwen en die
langs de kieren bevestigen.
In de voetenzak
We kunnen ook een voetenzak maken,
die, opgevuld met kranten, ons heerlijk
warme voeten bezorgt.
£n als vuilnisbakivoering
In een vuilnisbak met kranten gevoerd.
dan zal het vuil geen sporen nalaten.
Voor vele dingen goed
Met een prop krantenpapier kunnen we
voorts, vóór we het huis binnengaan,
onze schoenen van modder en sneeuw
reinigen. De huisvrouw zal dan niet zo
over het inlopen behoeven te klagen.
Aangeslagen koper kan men met oude
kranten stevig afwrijven. Als het niet
al te vuil is, zal het koper na deze
krantenljehandeling weer netjes worden.

Wat de pot schaft

J

Tapte melkpoeder ais éoedkope hulp ba
We hadden het de vorige keer over
taptemelkpoeder, dat ons zo prachtig
v
an dienst kan zijn om voedzame pappen
te bereiden
Ik zou bij die twee punten: „taptemelk»
Poeder" en „voedzaam" nog even langer
willen blijven staan
J weet natuurlijk al wel. dat we ons
lichaam moeten verzorgen met bepaalde
voedingsstoffen? En ook hebt ü mis»
schien gehoord, dat een voeding alleen
dan voldoende kan worden geacht, als
olie voedingsstoffen er in vertegenwoor»
digd zijn? Dat móet wel zo, want iedere
voedingsstof heeft in het lichaam een
eigen taak te vervullen en geen enkel
Schakeltje'in het grote geheel van onze
Voeding mag ontbreken of zelfs maar
gebrekkig aanwezig zijn.
Een van de stoffen nu.- die voor ons
Onmisbaar zijn, is het eiwit. In normale
Omstandigheden zijn we gewend het te
vinden in wat we dagelijks aan melk,
a
an kaas, aan niet te duur vlees, aan
goedkope vissoorten, aan peulvruchten,
en nu en dan aan eieren ontlenen.
'n de distributietijd is het onmogelijk
°m de benodigde hoeveelheid op de ge»
wone wijze te verkrijgen, en we komen
dus in de noodzakelijkheid om uit te
2
>en naar hulpmiddelen, waaraan we
vroeger misschien niet zouden hebben
gedacht, maar die wel degelijk tot het
gewenste doel — het-behoud van onze
iezondheid — kunnen leiden.
Taptemelkpoeder is één van die hulp»
lïiddelen: het bevat zóveel eiwit, dat we
•'O gr. (k ons of l klein theekopjej per
Persoon van gelijke waarde kunnen
rekenen als 100 gr. (l ons) vlees.
Wat leert ons dat voor onze voedsel»
bereiding?
Dat we in een stamppot — het gerecht,
dat in elk gezin toch zeker een paar
maal in de week gebruikt wordt — de
portie worst of vlees kunnen vervangen
door taptemelkpoeder; dat we in een
8
oep, waarvoor we anders gewend
waren vlees te gebruiken, hetzelfde
"ïiddel kunnen toepassen; dat we, wan»
°eer de keus .van de maaltijd valt op
a
'zonderlijk voorgediende aardappelen
er
> groente, de eiwïtwaarde tot de juiste
hoeveelheid kunnen vermeerderen door
°ij de aardappelen een saus te bereiden
daarin taptemelkpoeder is verwerkt.
Geven we bovendien de aandacht aan
"et zoveel mogelijk bewaren van het
e
iwit, dat in aardappelen en in groente
te vinden is, met andere woorden, koken
w
e de aardappelen in de schil en gieten
^e van de'gekookte groente geen drup»
Pel water weg, dan zal de maaltijd in
z
'jn geheel ons voldoende eiwit bezorgen,
°ok al zijn we niet in staat om er het
thans zo dure vlees en de bijna niet ver»
* r ijgbare vis een rol in te laten spelen,
Een paar voorbeelden, die in de eerst»
Volgende weken nog met succes kunnen
borden toegepast, geven de volgende
fecepten, alle berekend voor 2 a 3 per»
8
onen.
Voedzame hutspot zonder vlees
, H kg. aardappelen, f kg. (IJ pond) wor»
telen, 250 gr. (l pond) uien, 150 gr. (H
°ns of 3 kleine theekopjes) taptemelk»
Poeder, 60 gr. (3 afgestreken eetlepels)
vet, wat zout.
Probeer dit gerecht eens met onge»
s
childe aardappelen; boen ze dus goed
a
f (b.v. met een aluminium pannen»
s
Pons), neem er de ergste putten uit
Cn
snijd ze dan in parten: de schil wordt
*odoende in kleinere stukjes verdeeld en
Za
' in 't geheel niet hinderlijk zijn. Doe
de aardappelen in de pan met zoveel
Wa
ter, dat ze halverwege onder staan;
e
g er de gesnipperde wortelen en uien
°P. strooi er wat zout over en breng

onze eiwitvoorziening
dan alles samen vlug aan de kook (op
een flinke gasvlam dus b.v.). Temper de
vlam en laat groenten en aardappelen
op een zacht vuur in de goed gesloten
pan gaar worden (niet langer dan J uur).
Meng intussen het melkpoeder met een
klein scheutje water tot een glad, vloei»
baar papje; giet dit bij de gaargekookte
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OVERMAZEN

Eerst een praatje

Even kijken, wat „Arbeid" deze
week geeft. Misschien is er iets
voor me bij.
Neen, maar. Bof ik even? Daar
staat iets in over mazen. Even
kijken, of ik er wijs uit worden
kan.
Sinds mijn schooljaren heb ik het
niet meer gedaan. Ik ben het cian
ook. glad vergeten. Gek hé? Ik. heb
het wel honderd keer geprobeerd,
maar nooit werd het goed.
En nu ik het hier voor me zie, is
het net of ik weer in de schoolbanken zit. Weet je wat Jan, geef
jij die wol eens uit mijn mandje!
Dan begin ik direct. Gauw je ellebogen overmazen. Een pak van mijn
hart, dat het nog kan. Elven kijken.
Beginnen bij tekening I. Aanhechten. Natuurlijk! Ik moet eigenlijk
lachen, zo eenvoudig als ik net nu
vind. Dat een mens dat nou zelf
niet bedenken kon.

bestanddelen en stamp dan alles door
elkaar onder toevoeging van het vet
Voedzame^ stamppot van koolraap
zonder vlees
H kg. aardappelen, l kg. koolraap, 150
gr. (li ons of 3 kleine theekopjes) tapte»
melkpoeder, 60 gr. (3 afgestreken eet»
lepels) vet, wat zout.
Vo'lg de bereidingswijze uit het vorige
recept, maar vervang de wortelen met de
uien door de in reepjes gesneden kool»
raap. Reken ook voor het gaar worden
van dit gerecht niet langer dan J uur.
Voedzame soep zonder vlees
l kg. aardappelen, 250 gr. (J pond)
savoyekool, plukje selderij, l uit, j 1.
water, 150 gr. (ÏJ ons of 3 kleine thee»

Ik zal nu meteen de hiel van je
kous maar onderhanden nemen.
Die wordt ook zo dun, en als het
eenmaal een gat is, heb ik er dubbel werk aan.
En dan dat truitje, dat me eigenlijk niet meer staat, omdat het zo
vaal lijkt. Het was eens mooi grijs.
Maar nu zal ik op de zakjes wat
overmazen. Ik heb hier nog een
mooi kleurtje groen en rood. En
dan maak ik ook iets aardigs langs
de hals, en langs de mouwtjes.
Hè, ik begin er reuze zin in te
krijgen. O, ja, wacht, die wanten
geef ik ook een opfrissinkje, dan
zien ze er weer wat fleurig uit.
En weet je wat? Ik zal dit stukje
weer uit de krant knippen en in
mijn map bij mijn hele verzameling bewaren. Want dat doe ik al
een paar jaar. Alles wat me geschikt
lijkt, knip ik uit en bewaar ik. Het
komt altijd te pas.

En nu de practijk!
Wanneer de mouw van een trui b.v.
bij de elleboog of de hiel van een
kous dun begint te worden, is het
verstandig deze direct over te
mazen. Dat voorkomt stoppen, dat
toch nooit zo netjes staat.
Overmazen wil zeggen, de breisteek
precies zo nawerken, zodat het
werk er als gewoon breiwerk uit
blijft zien.
Overmazen wordt ook als versiering
gebruikt, b.v. op handschoenen,
truien en japonnen. De motiefjes
maast men dan over met een andere
kleur wol.
Figuur I. Hierop is het aanhechten aangegeven, l op l neer.
Dit gebeurt In een steeK, d.w.z. in
een V-vorm. Wanneer men zo ongeveer 3 dwarslusjes-op de naald
heeft, trekt men de draad door.
Nu wordt de naald dwars onder
de steek doorgestoken. Men zorgt
daarbij altijd l steek tussen draad
en naald te laten liggen, één toer
over te slaan dus, dat is de toer,
die steeds nagewerkt moet worden.
De naald wordt doorgetrokken en
nu valt de draad precies over de
rechterhelft van de steek.

kopjes) taptemelkpoeder, 60 gr. (3 af»
gestreken eetlepels) vet of margarine,
wat zout.
Snijd de ongeschilde maar goed schoon»
geboende aardappelen in parten en breng
die met de gesnipperde ui en de fijn
gesnipperde of grof geraspte kool in i 1.
water vlug aan de kook; laat ze vervol»
gens op een zacht vuur verder gaar
worden, niet langer dan } uur. Stamp
.de aardappelen met dé groente tot een
gelijke brij en verdun die geleidelijk (op
het vuur) met de overige l i 1. water.
Meng het melkpoeder aan met het
laatste scheutje water en giet het ook in
de soep; voeg er de fijngesneden selderij
bij en laat alles samen nog even zachtjes
doorkeken. Maak de soep af met zoveel
zout als voor de smaak nodig is.

Nu onderaan insteken, precies waa~
we begonnen zijn. en ? lusren op
de naald nemen. Vooral ze -en
goed recht te blijven, dus niet b.v.
een toer te zakken. De naal(' wee.'
doortrekken, waardoor de gphele
steek gevormd is. Nu weer bovenaan insteken, precies tegen c'e steek,
die klaar is, en daar ook 2 lussen
op de naald nemen, dan doortrekken.
Zo werkt men door, beurtelings
onder- en bovenaan 2 lussen opnemen, zie voorbeeld 2. Hier is ook
aangegeven hoe men moet insteken als de toer af is, voor het
„omkeren" dus.
Aan het eind staat daar l en 2.
Als men gewoon doormaasde, zou
men bij l uit moeten komen, maar
voor het omkeren steekt men nu
zó in, dat men l lus hoger, dus
bij 2 Uitkomt, dan zo de naald
doortrekken.
Voorbeei^ - Het werk moet nu
onderstboven genomen worden, zoals voorbeeld 3 aangeeft. Nu even
goed op de werkdraad letten! De
2e steek o n d e r de draad wordt op
de naald genomen. De werkdraad
zit in het midden van de steek.
De naald doortrekken, dan weer
bovenaan 2 lussen opnemen. Bij
deze Ie steek krijgt men aan de
bovenkant dus l lus van het gewone breiwerk en één overgemaasde lus op de naald. Nu gaat alles
weer gewoon, beurtelings boven- en
onderaan insteken, de naald steeds
dwars en tegen de vorige steek aan.
Voorbeeld 4 laat weer het omkeren
zien voor de volgende toer. De
naald gaat nu evenwel één toer
omlaag.
Voorbeeld 5 geeft het begin van de
3e toer te zien.
Voorbeeld 6 laat zien hoe een o vergemaasd stukje er uit ziet als het
klaar is.
Tussen, Ie, 3e en 5e toer blijft aan
het begin l steek onbewerkt en J-i
het eind tussen 2, 4e en 6e toer
enz.
Daardoor worden de kanten van
het overgemaasde deel niet zo c»ik
en is de overgang naar het ge\. ^ne
breiwerk meer geleidelijk.

Babbeltje
VAN OOM NIEK
Beste neven en nichten,
Geweldig! Wat een rekenmeesters en
rekenaressen zijn jullie allemaal.
Daar kreeg ik me toch een serie berekeningen
lieve deugd nog aan toe: sommen met hele getallen en breuken. Niet
maar van die gewone breuken — niks
hoor, tiendelige waren er ook bij. En zo
wat elke som begon met een verhaal. „U
fopt geen Friese Jantjes, Ook Niek",
schreef een van mijn neven. En toen begort-ie te rekenen, zó zwaar, dat ik er
haast pijn in mijn hoofd van kreeg. En
de uitkomst?
Die was fout. „Het
boekenworm-raadsel was nogal gemakkelijk", schreef <ï«» andere neef. Maar het
is nog de vraag of ik het goed heb. Nu2
dat was voor Oom Niek helemaal geen
vraag. Hij zag dadelijk, dat de neef zich
had vergist. „De geschiedenis van de
Boekenworm was wel een ^beetje pittig",
vond weer een. ander. Ze was zó pittig,
dat de oplossing...... fout was. „Dat raadsel heeft me heel veel hoofdbrekens
gekost", bekende me een nicht. „Maar ik
heb het toch gevonden"...... Helaas
ook die vondst was de goede niet.
Moeten jullie eerst eens horen, wat voor
verschillend» uitkomsten ik wel kreeg toegezonden. Misschien vind je je eigen uitkomst hier ook wel bij. Dat zou jammer
zijn, want de getallen, die nu komen
zijn
geen van alle goed. De boekenworm heeft afgelegd: 2; 22.898; 11; 23,
24. 18; 19; 18 123/.125; 18 84/100; 18,984;
21,60; 2>,998; 22,96; 22 49/50; 22,98. En
dat waren nog alleen maar centimeters.
Ook in millimeters. kreeg ik uitkomsten:
22 c.m. 94/5 m.m., 18 c.m. 9 9/10 m.m.
enzovoort!
Weet je, wat nu de oorzaak van al die
foutieve oplossingen is? Jullie zijn waarschijnlijk rnaar dadelijk aan het rekenen
geslagen, zonder je eerst goed voor te
stellen, hoe de boeken in de kast stonden.
Ik had duidelijk gezegd: links staat deel
I en rechts staat deel II, dus netjes, zoals
het hoort. Bladzijde 1000 staat dan vóóraan in het tweede deel. De worm at dus
eerst door de kaft van deel I, dat is l
centimeter. Dan door de bladzijden van
öeel I, dat is 10 centimeter. Vervolgens
door de tweede kaft van deel I, Veer
J centimeter. Daarna door de kaft van
deel II (l centimeter) en dan
is-ie
al bij bladzijde 1000. In totaal heeft hij
dus
Dertien centimeter
afgelegd. Je ziet wel, dat er geen breuken
bij te pas komen. Het was een raadsel,
waar je alleen even heel goed bij moest
opletten.
Hieronder geef ik nu nog een tekeniügetje, dat alles misschien nog duidelijker
maakt.
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Omdat dit raadsel blijkbaar zo lastig was,
heb ik er maar twee prijzen voor beschikbaar gesteld. De goede oplossers hebben
flit keer dus een heel mooie kans gehad.
De gelukkigen zijn:
Corrie Okhuijsen, m., 10 jaar, Linnaeusparkweg 86 II, Amsterdam.
Frans Bloemendaal, j., 9 jaar, Spiegelstraat 12, Bussum.
Ik vond het prettig, dat ik ook nog een
paar gemakkelijke raadsels 1 had gegeven.
„Wat moeder doet is altijd goed" — zo
was de oplossing van het ene. En do
woordjes waren: water, strijd, taart,dood,
gom, mees. de en lei.
De prijs voor de goede oplossing won:
Annie Wijers, m., 12 jaar, Bronkhorsterweg A 75, Steenderen.
Voor het lettergreepraadsel —- de aanhouder wint — kreeg de prijs:
Arie Bakker, j., 12 jaar, Graaf Florisstraat
14, Schiedam.
De prijswinnertjes gefeliciteerd1. Aan alle
anderen betuig ik mijn oprechte deelneming — vooral, als zij een verkeerde
oplossing hadden ingezonden. Een vol-

gende keer beter, moet Je
dan maar denken.
Nu kunnen we dadelijk aan
Het nieuwe prijsraadsel
beginnen.
Verscheidene
keren is mij al gevraagd:
geeft u eens een kruiswoordpuzzle, Oom Niek.
Die vragers krijgen nu hun
zin. Daar komt-ie.
De omschrijvingen van de
in te vullen woorden zijn.
Horizontaal:
5. Iemand, die bij ons
logeert en die wil onthalen.
7. Ladder.
9. Gebruikt de visses*
10. Grond.
13. Bovenste gedeelte van
het dak.
14. Frans woord voor danser (als je geen Frans
kent, mag je in het
lijstje kijken, dat ik
hierbij geef).
15. Rouwstof, zwart gaas.
18. Schaaldier, dat, gekookt, vuurrood is.
20. Is — net als boter —: op de bon.
22. Wordt bij de sneeuwsport gebruikt.
23. Wagen.
24. Kleine gang.
25. Doet de zee, als het vloed1 is geweest.
26. Meisjesnaam.
28. Stuk brood of wond (laatste letter
weglaten).
29. Titel van een sultan. Bekend uit een
sprookje waarin de sultan in een
ooievaar wordt veranderd.
32. Tegenovergestelde van zwakke.
34. Groente.
36. Honderd vierkante meter.
33. Bepaalde manier van schrijven; wijze.
39. Loflied.
40. Aanwijzend voornaamwoord,
41. Iedereen.

de postzegel snaren voor de volgende keer.
Alleen de goede oplosser heeft een kans
op een prijsje.
Willem Boontjes, Schagerbrug. Alles op
z'n tijd Wim. Heb je je schaatsen — ook
de riempjes — goed: ingevet? De jongens
hebben een paar keer naar me gegooid.
Als ze hier zien, dat je een bril op hebt,
gooien ze niet. Doen ze dat bij jullie óók?
Maartje Knoop, Rotterdam, is altijd erg
ongelukkig
met het winnen van prijzen bedoelt -ze. Dat is oom Niek óók. Hij
heeft nog nooit de honderdduizend gewonnen en
hij zou hem zo graag willen hebben!
Rieka i>. d. Poorte, Veessen. Dat is zeker
een mooi koppel bü jullie. Oom Niek
moest z'n hoofd schudden over het plagen van die juf. Maar
hij heeft er
.ook om gelachen. Geen wonder dat ze
kwaad was.
Verticaal:
Hannie Schade, Amsterdam. En nu doe
1. Onguur knaagdier.
je als m'n andere neven en nichten: je
2. Hebben dieren wel — mensen niet. zit al op ,jArbeid" te wachten. Hoe raad
3. Frans woord voor bloemen (zie op- ik dat zo!
merking bij 14 horizontaal.
Corrie Montfoort, Leiden. Dat zeg ik altijd
4. Lopen kippen in.
tegen m'n zoons ook: .je huiswerk gaat
5. Kleur.
Eerst je huiswerk af. Als er dan
C. Iemand die bijna doctor is maar nog voor.
nog tijd is, komt Oom Niek. Ik zou niet
een proefschrift moet schrijven.
eens voor willen gaan!
8. Kajuit.
Freddie A-méling, Stratum-Eindhoven. Wat
11. Meisjesnaam, afkorting van Annie.
jammer, dat het onderwerp, d'at je in
12. Vloer van een schip.
„Wat jammer" behandelde zo bekend is.
14. Medelijden.
Ik vond het gedicht wel leuk. Nu plaats
15. Met cijfers werken op school.
ik het liever niet. Jammer er maar niet
17. Niet rond.
over. Een volgende keer meer succes,
19. Ooievaar.
Fred.
20. Niet fris (van een kleur).
Corrie Klop, Rotterdam. Lange brieven
21. Tegenovergestelde van dapper.
lees ik graag. Ik heb al eens meer gezegd:
27. Oude bewoners van ons land.
alle jongens en meisjes mogen meedoen:
28. Ergens hard tegen aan komen.
30. Als 10 horizontaal. Nu de e weglaten. hoe meer hoe liever.
31. Engels woord voor ver. (Zie het
lijstje, als het nodig is).
32. Frans woord voor zijn,
33. Kant van het water.
35. Gaan we elke week in om schoon te
worden.
37. Riviertje bij Amersfoort.
39. In ortte.
41. Voegwoord.

Jannie Kat. Goed Jannle, schrijf elke
week. En zet dan je adres en leeftijd óók
in je brief.
Jacóbus en Johannes Patie, Groningen.
Jarige jongens hebben altijd een schreefje voor.
Jacób Braire, Den Haag. Schrijf ik je
naam goed1? Want je hebt gelijk: erg
mooi schrijf je nog niet. Doe goed je best
op je schrift, dan wordt het wel beter. J9i
wat vader doet, is ook altijd goed. Vooral
als-ie je een beetje helpt. Wat jou, Jacob.
Elly Coolman, Spijk. Ja, die slimme gast
was een slimrnerd. Had je een goed cijfer
voor dat opstel?
Jacques Beesemer, Amsterdam. Ik zou
maar geen extra bloc-note in huis halen.
Sjaak. Oom Niek had zich niet versproken. Er zijn wel eens kinderen, die een
handje geholpen moeten worden. Daar
hoor je niet bij. Is je zusje zo verlegen?
Ini Looman, Doetinchem. Voor het eerste
raadsel was je niet te oud. Dat heb je
zeker wel gemerkt. Ik ben er blij om, dat
jullie allemaal' weer uit de lappenmand
zijn. Je had goed opgelet bij den zendeling.
Wim Meenderink, Haarlem. Het idee van
je raadsel was wel goed. Alleen
zo is
het misschien te moeilijk. Ik zal het bewaren. Wel bedankt.
Ko Duwel, Heerlen. Ja, Limburg is prachtig. Zorg er maar voor, dat je een flinke
schilder wordt.
Jannie Planken, Leerdam. Je moet meedoenj meisje. Nu krijg ik zeker geregeld
een brief van je?
Y. Tjerkstra, Harlingen. Hoe kan je nU
vergeten, de oplossingen-in te zenden?
Lisa Nimis, Haarlem. Jij vraagt meer. dan
ik weet. Je raadsel komt wel eens van
pas. Ik heb liever de zomer. Fijn als j<
een vader hebt, die soep kan koken. Je
gedichtjes vond ik leuk.
Allemaal de groeten van

OOM
Postbus 100, Amsterdam-C.
P.S. Inzendingen voor Kruiswoordraadsel
en voor de Schoonschrijfwedstrijd
uiterlijk op 19 Maart.

Als je geen Frans of
Engels kent
mag je onderstaand lijstje raadplegen.
Het Franse woord voor danser is
danseur; voor bloemen: fleurs;
voor zijn: son. Het Engelse woord
voor ver is far.
Een paar looordjes, die ook misschien erg moeilijk zijn: 6 vertikaal drs. en 39 vertikaal: oké.
OOM NIEK.

KNUTSELRUBRIEK

Jullie willen wel geloven, dat Oom Niek
er één heel werk aan heeft gehad, voor
hij die kruiswoordpuzzle in elkaar had
gezet? Laat me daarom niet in de steek
en stuur zo veel mogelijk oplossingen in.
Dan heb ik plezier van mijn werk. Een
paar woorden geef ik afzonderlijk op een
lijstje. Dat lijstje mag je alleen gebruiken, als je geen Frans of Engels kent.
Kinderen, die het kruiswoordraadsel toch
nog te moeilijk vinden mogen meedoen
aan
De schoonschrijf-wedstrijd
Zij moeten daarbij tevens goed: kunnen
raden. Want van onderstaand stukje
heeft Oom Niek de regels door elkaar
laten zetten. Die moeten nu in de juiste
volgorde én keurig netjes worden overgeschreven.
Hier beginnen we dan:
maakt nooit veel fouten. Vooral cijfers
sommen. Ik heb hier mijn best op gedaan
wij daar goed onze best op doen, valt het
en ik hoop, dat Oom Niek er tevreden
wel mee. Een goed handschrift is een
aanbeveling. Iemand die mooi schrijft,
later zelf niet meer kan zien of je een
7 of een 4 schreef, maak je fouten in je
moéten wij duidelijk schrijven. Als je
Mooi schrijven is niet zo moeilijk. Als
over kan zijn. Mijn naam is
mijn adres
Ik zend dit werk in voor de 19de Maart.
Nu wordt het toch hoog tijd om. met
de beantwoording der briefjes
te beginnen.
Wim Willemsen, Amsterdam. Ja, in die
zesde klas is het aanpakken. Als je zeker
weet, dat je raadsel fout is, kan je beter

^JSTRIBUTIE
/

Wat we nu gaan maken, is iets, waarmee
moeder erg blij zal zijn. Het is een bergplaats voor distributie-bonnen.
Wij moeten er veertien lege lucifersdoosjes voor gebruiken. Tien voor de
romp, twee voor het onder- en twee
voor het bovenstel.
De romp-doosjes plakken we volgens de
tekening aan elkaar. Er omheen plakken
wij een mooi stuk pakpapier van de
breedte van de doosjes, zó dat de laatjes
nog schuiven kunnen. In het open vak
onderaan komt een reepje gebogen wit
papier, welke met de zijkanten aan de
doosjes aan weerszijden vastzitten. Bovenop komen de twee beplakte doosjes

waarvan de breedte gedeeltelijk 'samefl'
valt met de lengte van de romp-doosje*
Daarachter komt het reepje wit papiere
waarop staat: Distributie-bonnen. &n
onderste doosjes plakken wij evenzo, ee
eindje uit elkaar, onderaan vast.
Met splitpennetjes maken wij knopjfe8
aan de doosjes van de romp. Op &
doosjes schrijven wij: Kaas, Meel, enz-e1
zodat de soorten bons een eigen vaW
hebben en het geheel is klaar.
Je kunt alles nog een aardig kleurtj'
geven en ik wed, dat moeder erg blij zi
zijn, dat je haar op deze manier zo
aan een bonnen-bergplaats hebt

DE AVONTUREN VAN
Kare/r/e en de kolen

•

f en grappige tekenfilm

•

K A R E L T J E K R A A N Mededeling

Beeld: Jan Lutz

•

Regie en tekst: N. J. P. Smith

van het N. V.V.
8e verantwoording: stichting „Winterhulp
Nederland" van 21 t.m. 27 Februari 1941.

„Niet spelen onderweg, Kereltje. Tante
Ko zit in de kou."

, vadertje."

Achtenóp dan maar.

„Hallo, Kareltje.l"
„Pas op m'n kolen, Wimpie!"

„Daar heb je het nou al."

Arme tante Ko!

VREUGDE EN ARBEID
TONEELVOORSTELLINGEN
Programma: Een blijspel uit het volksleven „Niet voor de Poes
t" te spelen
door „De Voortrekkers", medespelenden: Minny Erfman, Mien v. d. Lugt Melsert,
Adri Dozy, Ko van Sprinkhuyzen, Piet Rienks, Lou van Dommelen, Karel Baars,
Henri Menning. Spelleiding: Adriaan van Hees. De toegangsprijs voor onderstaande
voorstellingen is f 0.36 per persoon, alle rechten inbegrepen.
's-HERTOGENBOSCH. Zaterdag 8 Maart, „Casino", Parade, aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop: C. Schreuders, Zuidwal 46; C. M. Pieters, v. IJselsteinstraat 18 en
's avonds aan de zaal.
BREDA. Zondag 9 Maart, „Concordia", van Coothplein, aanvang 7.30 uur.
Kaartverkoop: C. Tops Jr., Vondelstraat 46; bij de besturen van de vakbondsafdelingen en 's avonds aan de zaal.
MAASTRICHT. Maandag 10 Maart. Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Brouwersweg 53; St. Antoniusstraat 19: Aert v. Trichtweg 36;
Bogaardstraat 21 en 's avonds aan de zaal.
TILBURG. Woensdag 12 Maart, Stadsschouwburg, Heuvel Tilburg, aanvang 7.30
uur n.m.
Kaartverkoop: Bij de boden van de vakbondsafdelingen en 's avonds aan de zaal.
EINDHOVEN. Donderdag 13 Maart, Gebouw „Voorwaarts", aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: Café „Voorwaarts", Stratumschedijk 35; M. Griep, Edelweisstraat
134; bij de boden der vakbondsafdelingen en 's avonds aan de zaal.
SITTARD. Vrijdag 14 Maart, „Ober Bayern", aanvang 7 uur n.m.
Kaartverkoop: J. Huntelerslag, Timorstraat 71, Geleen; K. Kluwstra, Rijksweg 14a,
Geleen; H. Doornbos, Kerkhof laan, Lindeheuvel; A. Vlak, Vouwerweg 8, Sittard;
bij den zaalhouder „Ober Bayern", Sittard en 's avonds aan de zaal.
WAUBACH. Zaterdag 15 Maart, zaal van J. Dörenberg, Steenenkruis, aanvang
7 uur n.m.
Kaartverkoop: J. Rozema, Gulikstraat 53, Eijgelshoven; J. Koedam, Reeweg 58,
Waubach; J. de Bie, Hovenstraat 9, Waubach; V. Caamo, Kantstraat 37.
Waubach; P. Boerjan, Prins Hendrikstraat 9, Nieuwenhagen; bij de boden der
yakbondsaf delingen; bij de Béstuurdersbond en 's avonds aan de zaal.
BRUNSSUM. Zondag 16 Maart, „De Burcht", aanvang 7 uur n.m.
Kaartverkoop: bij de besturen der vakbondsafdelingen ea. 's avonds aan de zaal.

CABARET-VOORSTELLINGEN
Een cabaret-programma onder leiding van Rodi Roeiers, e.a. sullen optreden: Mr.
Wïlliam (met zijn twee caricatuur-poppen) en clown Barto.
De toegangsprijs bedraagt f 0.25 voor georganiseerden en ƒ 0.35 voor ongeorganiseerden, alle rechten inbegrepen.
DIEREN. Zaterdag 8 Maart, Hotel „De Sluis", aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Bij de bestuursleden der aangesloten organisaties en 's avonds aan
de zaal.

FILMVOORSTELLINGEN
Programma: Hoofdfilm „De School des Levens", met Kathe von Nagy, Theo
Lingen en Hans Moser.
De toegangsprijs bedraagt f 0.25 voor georganiseerden en ƒ 0.35 voor ongeorganiseerden, alle rechten inbegrepen.
MAURIK. Zaterdag 8 Maart, Zaal Van Toorn, aanvang 7 uur n.m. Na afloop bal.
Kaartverkoop: J. Pluim, Penningm. Fabrieksarbeidersbond; C. de Wjt, penningm.
Bouwarbeidersbond; J v. Tintelen, penningm. Landarbeidersbond; A. J. Tamboer,
secr. Fabrieksarbeidersbond; B. v. d. Linden, penningm. Landarbeidersbond Rijswijk; J. v. Mourik, secr. M.B.B, en 's avonds aan de zaal, en bij de boden der
aangesloten organisaties.
BODEGRAVEN. Dinsdag 11 Maart, Hotel van Rossum, aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: Bij de secretariaten der aangesloten organisaties en 's avonds aan
de zaal
NUMANSDORP. Donderdag 13 Maart, Hotel Cromstrijen, aanvang 8 uur n.m.

Totaal 7e verantwoording
/19.040.59
Hoofdbestuur Ned. Bond van
Arbeiders in het Landbouw-,
Tuinbouw- en Zuivelbedrijf ...
100.—
Hoofdbestuur Ned. Bond van
Personeel in Overheidsdienst
100.—
Idem bezoldigden
47.69
Hoofdbestuur Ned. Bond van
Arbeiders in de Voedings- en
Genotmiddelenbedrij ven
500.—
W. .V. te' A. ....'.
2.50
A. J. V. te L
0.35
H. C. de J. B. te M
5.—
Th. H. te E
1.58
Chr. de V. te E
2.08
Y. S. te L
2.—
W. U. te G
2.25
J. F. G. J. te A
1.75
H. H. te B
2.—
H. J. V. te L.
0.35
Hoofdbestuur Bond van Ambtenaren in dienst bij de Ned.
Spoorwegen
25.—
C. W. O. te A
2.25
G. L. te A
1.50
H. J. R. te A. .
0.30
J. B. G. te D
1.75
A. A. S. te A
0.30
A. C. S. te A
0.30
H. J. C. te A
0.60
Hoofdbestuur Ned. Ver. van
300.^.
Fabrieksarbeiders (sters) .
Totaal

ƒ20.140.14

Kaartverkoop: Bij de Bestuursleden der Landarbeidersbond en 's avonds aan
de zaal.
ZÜID-BEIJERLAND. Vrijdag 14 Maart, „Ons Huis", aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: A. v. Rietschoten, Molendijk 80b; A. Roos, Dorpsstraat 29; Joh.
Muller. Tuinweg en s avonds aan de zaal.
STRIJEN. Zaterdag 15 Maart, „Het Wapen van Strijen", aanvang 8 uur n.m.
Tevens wordt 's middags om 3 uur een uitstekend verzorgd kinderprogramma
gegeven Toegangsprijs voor kinderen ƒ 0.15, voor begeleiders ƒ 0.25.
Kaartverkoop: Bij de Bestuursleden van de Landarbeidersbond en 's avonds aan
de zaal.
HEINENOORD. Maandag 17 Maart, Verenigingsgebouw, aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: Bij de Bestuursleden van de Landarbeidersbond en 's avonds aan
de zaal.
LEKKERKERK. Woensdag 19 Maart, „Amicitia", aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Bij de bestuursleden der aangesloten vakbondsafdelingen en
's avonds aan de zaal.
Programma: Hoofdfilm „Het is heerlijk om verliefd te zijn" („Schön ist es verliebt zu sein"), met Herbert Ernst Groh.
VLAARDINGEN. Woensdag 12 Maart, Luxor Theater, aanvang 7.30 uur-n.m.
Kaartverkoop: A: Borsboom, Havenstraat 87; A. Boogard, Markt 8; G. van Houwelingen, Oosthavenkade 31; Volksgebpuw, Schiedamscheweg 12; bij de boden der'
aangesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.
Programma: Hoofdfilm „Koning en Kruier".
ZWARTEWAAL. Dinsdag 18 Maart, Café De Zon, aanvang g uur n.m.
Tevens wordt 's middags om 3 uur een uitstekend verzorgd kinderprogramma g%geven. Toegangsprijs voor kinderen f 0.10, voor begeleiders f 0.20.
Kaartverkoop: G. Bravenboer, Kerkpad 151 en 's avonds aan de zaal.

ZONDAGOCHTEND-BIJEENKOMSTEN
AMSTERDAM. Zondag 9 Maart. In onze vorige agenda stond vermeld een
variété-programma, dit wordt een filmvoorstelling met de Tobis-film „Allotria",
regie Willy Forst, met Renate Muller, Jenny Jugo, Adolf Wohlbrück, Heinz
Rühmann. Deze komische film wordt tevens opgeluisterd door samenzang en orgelspel onder leiding van Piet van Egmond. De voorstelling heeft plaats in het CityTheater, aanvang 10.30 uur. toegang 18 jaar.
Toegangsprijs bedraagt ƒ0.35 per persoon, alle rechten inbegrepen, voor leden
van het NV.V en huisgenoten op vertoon van bondsboekje.
Kaarten verkrijgbaar bij: Amsterdamse Béstuurdersbond, Frederiksplein 14;
Ambtenaarsbond, Sarphatistraat 92; Bouwarbeidesbond, De Kempenaerstraat 51;
Diamantoewerkersbond, Plantage FranscheJaan 9; Fabrieksarbeidersbond, Haarlemmer Houttuinen 10; Handels- en Kantoorbediendenbond, P C. Hooftstraat 179;
Bond van Hotelpersoneel, Stadhouderskade 126; Metaalbewerkersbond, 2e Jan
v. d. Heijdenstraat 101; Meubelmakersbond, Da Costakade 69; Bond van Overheidspersoneel, Stadhouderskade 126; Transportarbeidersbond, Stadhouderskade
139; Typo- en Litografenbond, Leliegracht 47; Bond in de Voedingsbedrij ven,
Sarphatikade 21; Bond in de Kledingindustrie, Reguliersgracht 80; Sehildersgezellenbond, Falckstraat 10 en aan het kantoor van ..Vreugde en Arbeid", Amstel
224—226.
DEN HAAG. Zondag 16 Maart .filmvoorstelling „De School des Levens", met
Kathe von Nagy, Theo Lingen en Hans Moser, tevens optreden van Tummers
Angela met een liedje en een praatje, in het Odeon Theater, aanvang 10.30
Toegangsprijs ƒ0.35 per persoon, alle rechten inbegrepen.
Kaarten verkrijgbaar voor leden van het N.V.V. en huisgenoten op vertoon van
bondsboekje bij: Buffet Volksgebouw en'kantoor Béstuurdersbond, Prinsegracht
73; Handels- en Kantoorbediendenbond „Mercurius", Prinsegracht 33; Metaalbewerkersbond, Prinsegracht 72; Schildersgezellenbond, Huygensstraat 10; Toonkunstenaarsbond, J. P Coenstraat 22 en 's morgens aan de zaal.
ROTTERDAM. Zondag 16 Maart, Gebouw „Odeon" Gouvernestraat, aanvang
10.30 uur.
Een filmvoorstelling met de bijzonder mooie Indische Cultuurfilm „Tanah
Sabrang", toegelicht door Mannus Franken.
• Toegangsprijs ƒ 0.35 per persoon, alle rechten inbegrepen.
Kaarten verkrijgbaar voor leden van het N^V.V. en huisgenoten op vertoon van
bondsboekje bij: Rotterdamse Béstuurdersbond, Van Vollenhovenstraat 35; bij
de secretariaten der aangesloten organisaties; Gebouw N.V.V., 's-Gravendijkwal i
en 's morgens aan de zaal.

BEKWAAM UZELF EN KOM VOORUIT!

Wel werk. moor
geen toekomst l

Vraagt raad aan zijn
vroegeren hoofdonderwijzer.

De bon
gepost

De raad luidt;
„VOLG EEN A.S.S.O.-CURSUS"

A-cursussen

Het doel bereikt! „Dit Asso-dlploma kan je
te pas komen; tegenwoordig wordt overal
naar diploma's gevraagd!"

Een prettige tijd
van interessante studie l

Verkeert gy in hetzelfde geval? Twijfelt g\j ook aan Uw toekomst? Beflenk dan, dat op slechte tijden goede tijden volgen. Zorg dan, dat gij
igereed zijt om TTw kansen te grijpen. Bereid C nu reeds voor. Werk aan
Uw ontwikkeling. Laat de lange winteravonden niet nutteloos voorbij
Igaan. Alleen de goed onderlegde man en vrouw zijn tegenwoordig bruikJbaar. De A.S.S.O. geeft reeds jaren met succes schriftelijke cursussen
voor hen, DDE ALLEEN LAGER ONDERWIJS HEBBEN GENOTEN.
Lees eens aandachtig nevenstaande cursusopgave. Kies er een uit, waarvoor U belangstelling hebt. Zend de bon in gesloten enveloppe, gefrankeerd met 7'/2-cents postzegel, of schrijf ons een brief. Wij sturen U inlichtingen en een prospectus met vele dankbetuigingen en aangestelden.
In het prospectus vindt U ook de andere cursussen van dezelfde letter.
U kunt dan alles eens overlezen. Het verplicht U tot niets!
RFI AMftRI ILf l Iedere dame of heer, die de lagere school heeft bezocht, kan onze
DCLHnuniJIVI duidelijke, schriftelijke lessen gemakkelijk volgen. Wij hebben ook
cursussen voor gevorderden. Laag maandelijks lesgeld. Boeken, atlassen, tekenbenodigdheden, enz. GRATIS. Na goede afloop diploma en hulp bü sollicitatie.

INSTITUUT VOOR
SCHRIFTELIJK ONDERWIJS
Dir. J. v. d. Bij - Hoofdonderwijzer

NIEUWE

PLEIN

31,

BIJ

HET

STATION,

ARNHEM.

Ik verzoek, zonder enige verplichting, gratis inlichtingen omtrent
de curstu voor:

.

—

B-cursussen:
Voor dames en heren:
* ALGEMENE ONTWIKKELING
(zeer uitgebreide cursus voor iedereen), \

praktijkdiploma boekhouden (dubbelboekhouden), handelskennis, handelsrecht, statistiek-, handelsrekenen, boekhpuddiploma's „Mercurius" en „Verenigingvan Leraren", landbouwboekhöuden,
landbouwkundig bedryfsleider/zetboer,
Nederlandse taal, Frans, Duits, Engels,
Nederlandse, Franse, Duitse en Engelsehahdelscorrespondentie, typen, stenografie (systeem „Groote"), spreken in het
openbaar, rekenen, meetkunde, algebra,
wiskunde, belastingconsulent, handschriftverbetering, beschavingsleer (goede omgangsvormen), E.H.B.O.

C-cursussen
auto-monteur, auto-techniek, garagehouder-vestigingswet, motor- en rijwielhersteller, auto-expert (voor verzekeringsinspecteur en taxateur), theorie
rijbewijs, auto-dieselmonteur, electriciën,
electrotechniek, diploma sterkstroommonteur V.E.V., diploma zwakstroommonteur V.E.V., radiomonteur, radiotechniek, radiocentral e-monteur, lasser,
lastechniek, machinist voor stoombedrijf,
voor motprbedrijf., voor electrisch bedrjjf.
voor officiële dip oma's land-, scheeps- en
zuivelmachinist, koe techniek, vliegtuigmohteur.vlie.gtuigtechniek.verwarmingsmonteur. verwarmingsinstallateur, metaalbewerking (smid-, machine-, constructiebankwerker, enz.), machinemonteur-fabrieksmonteur. loodgieter, erkend
gasfitter, erkend waterfitter, V.V.A.diploma's gezel en meester voor timmeren,
voor metselen, voor lood- en zinkwerken,
voor smid-bankwerken, voor machinebankwerken, voor automonteur, electrotechnisch-tekenen,
machine-tekenen,
bouwkundig-tekenen, meubel-tekenen,
scheepsbouwk.-tekenen.
m o d e-t e k e n e n,

Naam
-No..

Straat -

Woonplaats --

Voor heren: mlddenStandsdiploma, poli-.
tiediploma, marechaussee, leerling-verpleger, besteller, hulpkeurmeester (voor
slagers), manufacturenbrevet, kruideniersdiploma, warenkennis, etaleur, reiziger, administrateur, notarisklerk, makelaar-taxateur, effectenvak, inspecteur
verzekeringsmij., directeur van een wo*
ning- en assurantiebureau.
Voor dame»: middenstandsdiploma, leerling-verpleegster, manufacturenbrevet,
kruideniersdiploma, warenkennis, eta»
léuse, cassière, reizigster. privé-secreLeer dit
taresse. kindervervoor Uw
zorgster, kinderjuffrouw, assistente bü
kinderen:
een dokter of tandarts, fröbelonderwijzeres.

Leeftijd

jaar

ree l afn e-tekenen
en o n t w e r p e n ,
adspirant bouwkundig opzichter, bouwkundig opzichter, betonbouw, wegenbouw, filmoperateur, bedrüfsleider-werkmeester,gezel en meester-kleermaker, ena.

