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l/tlje vetkenninaen

W ij moeten vandaag over dé jonge»
ren spreken. Onze opwekking tot

de lezers en lezeressen van „Arbeid",
die zich zo in de leeftijd van tussen
achttien en vijf en twintig jaar bevinden,
om met hun moeilijkheden bij ons te
komen, heeft een rijke oogst van brie»
ven opgeleverd. Voor menigeen deed
zich hier een blijkbaar lang verbeide
gelegenheid voor om het hart eens uit
te storten en wij zijn dankbaar voor
het vertrouwen, dat uit zo menige open*
hartige brief sprak. Een deel van het»
geen men ons schreef, betrof gevallen
van persoonlijke levensmoeilijkheden,
zonder algemene, maatschappelijke kant.
Wij hebben daarop reeds per brief ge»
antwoord, daarbij naar ons beste ver»
mogen van advies dienende. Ook de
overige correspondenten, die ons be»
paalde vragen voorlegden, hebben wij
per brief reeds de nodige inlichtingen
doen toekomen. Voor deze kolommen
blijven dan de problemen over, die een
algemeen karakter dragen en dat zijn
er nog heel wat, ofschoon het geschre»
vene in hoofdzaak betrekking had op
.sociale ellende.
Eigenlijk zouden wij allen, die zo hoog
te paard zitten over de sociale ver»
houdingen in Nederland vóór wij in de
oorlog werden betrokken, eens gaarne
inzage willen verlenen van de door ons
uit de jongerenkring ontvangen corres»
pondentie. Wij althans zijn ops er op*
nieuw van bewust geworden, hoezeer in
de laatste tien jaar een jeugd zonder
uitzicht in ons land geleefd en geleden
heeft en hoe groot de nood, stoffelijk en
geestelijk, op het huidige ogenblik is.
Zeker, onze Hollandse jongens zijn uit
een goed hout gesneden. Zij hebben
moed en volharding, ondanks onophou»
delijke tegenslag. Maar diep in hun bin*
nenste knaagt de zorg voor een onge»
\visse toekomst, die voor te velen
generlei hoop biedt op een redelijk be*
staanspeil en de mogelijkheid om op
behoorlijke voet een gezin te stichten.
Maar laten wij liever de jongeren zélf
aan het woord. Eerst een brief van een
jongen landarbeider, die werkloos is:

„Wat ik te vertellen heb is niet veel.
Net zoveel als elke jonge- werkloze u
kan vertellen. Nu dan: zomers werk ik
in de tuinderij en dan werk ik van
's morgens zes uur tot 's avonds zes
uur. Zaterdags tot vier uur. Twee jaar
geleden verdiende ik daarmede zeven
gulden; nu dit jaar misschien tien gul»
den, als alles goed gaat natuurlijk. Mijn
leeftijd is 22 jaar, dus een leeftijd om
toch eigenlijk een behoorlijk loon te
verdienen, 's Winters verdien ik niets;
dan ben ik werkloos en dan heb ik,
zoals u waarschijnlijk wel zult weten,
twee gulden steun. Dat is zogenaamde
bijslag voor jongeren. Nu, daarvan geef
ik mijn moeder een gulden, dus houd ik
zelf een gulden over. Daar mag ik wat
te roken voor kopen en om de twee
weken een keer naar de bioscoop. Aan
verenigingen kan ik, hoe graag ik dat
zou willen, niet meedoen, omdat ik geen
geld heb." ,
Tot zover de brief, die wij niet verder
in alle bijzonderheden zullen volgen.
Genoeg zij, dat de vader van dit gezin
ziek is geworden, waardoor men „in de
steun'' is geraakt. Dit betekent natuur»
lijk vermindering van het toch al niet
grote gezinsinkomen, maar bovendien
heeft men den jongen ook nog zijn twee
gulden ontnomen naar aanleiding van
het feit, dat het gezin, waartoe hij be»
hoort, thans deel uitmaakt van het gilde
der steuntrekkenden. Terecht toont onze
briefschrijver zich somber gestemd. Ten
eerste over zijn winterwerkloosheid, ten
tweede over het feit, dat de toch al
geringe inkomsten nu nog verder ge»
slonken zijn. „Kan u zich indenken —
zo vraagt hij — hoe zwaar wij het heb»
ben? En toch houden wij de kop er
voor. Reken maar van ja, want er zal
een betere tijd konien!"
Dit geloof in een betere tijd treffen wij
trouwens bij heel wat briefschrijvers
aan, waaronder er zich verscheidene
bevinden, die nog een stuk dieper in
de misère zitten dan onze werkloze
tuinman.
Doch het is ons niet te doen om een
opsomming van maatschappelijke ellen»
de. Daarom laten wij een leeftijdgenoot
van den vorigen briefschrijver aan het
woord, die ons in een geheel andere
toonaard schrijft:
„Ia „Arbeid" van Vrijdag j.I. las ik met
voldoening het artikeltje „Aan' de jon»

geren". Op het ogenblik ben ik 21 jaar.
Ik ben mijnwerker en ben trots op mijn
vak, omdat ik weet, dat de gemeen»
schap met mijn werk gebaat is. Maar
ik werk niet alleen in de mijn. Mijn vrije
tijd verdeel ik tussen de bond, t.w. de
Alg. Nederlandse Mijnwerkersbond en
de geheelonthouding."
Dit laatste punt blijkt den jongen mijn»
werker bijzonder na aan het hart te
liggen. Er wordt in zijn omgeving nogal
een stevig glas bier gedronken. „Als ik
Zaterdags en Zondags zo door de stra»
ten van ga, dan zie ik zo
ontstellend veel jonge mijnwerkers,- die
half om zijn. Wat die jongens dan voor
liedjes zingen en praatjes verkopen, is
niet mooi meer", aldus ónze correspon*
dent, die zich overigens volstrekt geen
fanatiekeling toont, maar het belang
blijkt in te zien van een drankvrije
jeugd, als draagster van een toekomst,
waarin aan de arbeid een meer waar»
dige plaats zal zijn toebedeeld dan in
onze huidige samenleving.
Wij hopen van harte, dat deze jonge
mijnwerker er in zal slagen om in zijn
omgeving vruchtdragend werk te doen,
zowel wat de vakbondspropaganda be»
treft, als wat de. geheelonthouding aan»
gaaj:. In elk geval is het een heugelijk
ding te vernemen, hoe onze briefschrij»
ver, die diep onder de grond een
zware en gevarenvolle taak verricht,
daarbij gedragen wordt door het bewust»
zijn een nuttige factor in de gemeen»
schap té vormen. Dit besef is inder»
daad de grondslag, waarop ons aller
arbeid en eigenlijk ons gehele mensen*
bestaan behoort te berusten. Bewust •
dienstbetoon aan de gemeenschap door
de arbeid, die men verricht, maar ook
door hetgeen men verder nog, in zijn
vrije tijd, als sociaal denkend wezen tot
stand brengt.
Dat deze gezonde levensblijheid nog
vaak ontbreekt, behoeft wel nauwelijks
te worden gezegd. De oorzaken? Ach,
het is een eentonige geschiedenis. Tel»
kens weer zijn het de maatschappelijke
omstandigheden, die, met een wrede
onverbiddelijkheid, de omhoog wieken*
de, jonge levens knauwen. Vóór ons ligt
een brief van een jongen man, zoon uit
een arbeidersgezin, die Ieren zou om
het wat verder te brengen in de maat*
schappij dan vader en moeder. Dat was
voor het huisgezin een heel ding. Maar

reeds op de m.u.I.o.*school ging het mis.
De gezinsinkomsten kwamen voor een
belangrijk deel van vijf broers, die allen
op dezelfde fabriek werkten en, toen
de crisis zich deed gelden, naar huis
gestuurd werden. Nu moest de jongen
ook van school en aan de slag. Men
deed hem bij een drukkerspatroon,
waar hem een behoorlijke leergejegen*
heid werd onthouden, zodat hij niet de
nodige vakbekwaamheid opde,ed. Ten
slotte slaagde hij. er in de Grafische
School in Utrecht te bezoeken. Daartoe
moest hij iedere dag op de fiets vijftig
kilometer afleggen. Maar hij hield vol
en kreeg zijn diploma als handzetter.
Hiermede was dé hemel echter niet
voor hem geopend. Werkloosheid en
andere moeilijkheden deden zich voor.
Thans is hij 25 -jaar en geniet een netto*
inkomen van ruim twaalf gulden in de
week. Dit laatste echter heeft hij uit*
sluitend, aan de ontslag*verordening te
danken. Anders zou hij reeds lang op
de keien staan. Zijn toekomst is dus
uiteraard volkomen onzeker en aan het
vestigen van een gezin kan hij niet
denken.
Het studie»ideaal is reeds lang in rook
vervlogen. Als enig verlangen lokt hem
nog het droombeeld van een vaste be'
trekking tegen redelijk loon, hetzij in
het typografenvak, hetzij in administra*
tieve dienst. En zulks dan als grondslag
voor een toekomstig, zelfstandig ge*
zinsbestaan. De onmogelijkheid hiertoe
deelt hij echter met talloze anderen. Als
een rode draad loopt door heel onze
correspondentie de klacht, dat men een
jaar of 25 is geworden en niet voldoende
verdient om een eigen .gezin te kunnen
stichten, vaak zelfs niet om daarvoor te
Spareu. Dit is een onderwerp, waarop
wij nog afzonderlijk terugkomen.
Voor vandaag laten wij het bij deze
enkele, losse grepen, waarbij wij met
opzet niet vervallen zijn in een ten*
toonstelling van de zwartste ellende.
De werkelijkheid is trouwens, ook wan5

neer men niet met de schrilste beelden
werkt, al ernstig genoeg. Er bestaat, in
verschillend opziqht, veel nood onder de
jongeren, van wie toch de toekomst
komen" moet. Wie van al deze moeilijk»
heden kennis neemt, kan onmogelijk
met gevouwen handen blijven zitten.
Voor hen geldt slechts één gebod: de
hand aan de ploeg!

-@aen.dt

TONEELVOORSTELLINGEN

VREUGDE EN ARBEID

Programma: „Niet voor de poes 1" ie spelen door „De Voortrekkers".
De toegangsprijs voor onderstaande voorstellingen is ± ƒ0.35 per persoon,
alle rechten inbegrepen.
WADDINXVEEN. Zaterdag 15 Februari, „Het Centrum", aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: S. Pille, Henegouweweg 51 A; J. Dullemeijer, Zuidkade
86; M. van Hofwegen, Kleikade 14 en 's avonds aan de zaal.
HAARLEM. Woensdag 19 Februari, Stadsschouwburg, aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: Handels* en Kantoorbediendenbond, Brouwerskade 49; Bouw*
arbeidersbond, Gaelstraat 2; Metaalbewerkersbond, Frans Halsstraat 13;
Transportarbeidersbond, Turfmarkt 12; Arbeiderspers, Kruisstraat 17; H.B.B.,
Alexanderstraat 3. Dagelijks van 10—4 uur. 's Avonds aan de zaal.
Gratis plaatsbespreking 17, 18 en 19 Februari aan de Stadsschouwburg van
10—3 uur.

FILMVOORSTELLINGEN
Programma: Hoofdfilm „De School des Levens" met Kiithe von Nagy, Theo
Lingen en Hans Moser.
De toegangsprijs bedraagt ƒ0.25 voor georganiseerden en ƒ0.35 voor
ongeorganiseerden.
GÖRREDIJK. Zaterdag 15 Februari, „Schansburg", aanvang 7.30 uur n.m.
Voor de kinderen een uitstekend verzorgde kindervoorstelling om 2 uur
's middags.
Toegangsprijs voor kinderen ƒ0.15, voor begeleiders ƒ0.25. Kaartverkoop:
D. Keuning, Schoolstraat 279; bij de boden der vakbondsafdeelingen en des
avonds aan de zaal; voor kinderen 's middags aan de zaal.
HARLINGEN. Dinsdag 18 Februari, Schouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: M. de Graaf, Jac. Bac.straat 13; bij de penningmeesters der
aangesloten vakbondsafdelingen en 's avonds aan de zaal.
GROUW. Woensdag 19 Februari, Hotel Oostergoo, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: A. Hondema, Molenstraat; G. Koopstra, Raadhuisstraat;
J. Sjoerdsma, Parallelstraat 782 en 's avonds aan de zaal..
STAD VOLLENHOVE. Donderdag 20 Februari, Nutsgebouw, aanvang 7.30
uur n.m.
Voor de kinderen een uitstekend verzorgde kindervoorstelling om 4 uur n.m.
Toegangsprijs voor kinderen ƒ0.15, voor begeleiders ƒ0.25.
Kaartverkoop: W. Jongman, Vismarkt 313; H. Mans>veld, Visserstraat;
T. Oosten, Kerkplein en 's avonds aan de zaal..

DOESBURG. Zaterdag 22 Februari, Concertzaal, Kocpoortstraat, aanvang
8 uur n.m.
Voor de kinderen een uitstekend verzorgde kindervoorstelling om 3 uur n.m.
Toegangsprijs voor kinderen ƒ0.15, voor begeleiders ƒ0.25.
Kaartverkoop: J. Nieuwenhuis, Herenstraat 18; bij de penningmeesters der
aangesloten vakbondsafdelingen en 's avonds aan de zaal.

ZONDAGMORGEN-BIJEENKOMSTEN
DEN HAAG. Zondag 16 Februari een filmvoorstelling van „Robert Koch"
(De strijder tegen de dood), met Emil Jannings, in het Odeon Theater,
Herengracht, aanvang 10.30 uur.
De toegangsprijs bedraagt ƒ0.35 voor georganiseerden én ƒ0.50 voor on*
georganiseerden:
Kaartverkoop voor georganiseerden: Buffet Volksgebouw en kantoor Bestuur*
dcrsbond, Prinsegracht 73; Handels* en Kantoorbediendenbond „Mercurius",
Prinsegracht 33; Metaalbewerkersbond, Prinsegracht 72; Schildersgezellcn*
bond, Huygensstraat 10; Toonkunstcnaarsbond, J. P. Coenstraat 22, 's mor*
gcns aan de zaal. Voor ongeorganiseerden kaartverkoop vanaf 14 Februari.
ROTTERDAM. 16 Februari, toneelvoorstelling „Niet voor de Poes !",
te spelen door „De Voortrekkers", in gebouw „Odeon", Gouvernestraat,
aanvang 10.30 uur. Toegangsprijs 35 cent per persoon, alle rechten inbegrepen.
Kaartverkoop: R.B.B., Van Vollenhovenstraat 35; de secretariaten der aan*
gesloten organisaties en 's ochtends aan de zaal, op vertoon bewijs van lid*
maatschap N.V.V.
DEN HAAG. 16 Februari, filmvoorstelling „Robert tfoch" met Emil Jannings
in het „Odeon*theater". Tevens optreden der „2 Pico's", accordeonsvirtuozen.
Aanvang 10.30 uur. Toegangsprijs ƒ0.35 per persoon (alle rechten inbegrepen).
Kaartverkoop: Buffet Volksgebouw en kantoor Bestuurdersbond, Prinse*
gracht 73; Handels* en Kantoorbediendenbond „Mercurius", Prinsegracht 33;
Mctaalbewerkersbond, Prinsegracht 72; Schildersgezellenbond, Huygens*
straat 10; Toonkunstenaarsbond, J. P. Coenstraat 22 en 's ochtends aan de
zaal, op vertoon bewijs van Lidmaatschap N.V.V.
AMSTERDAM. 23 Februari, filmvoorstelling „Julika", met Paula Wessely en
Attila Hörbiger, tevens optreden der „2 Pico's", accordeon*virtuozen, in het
City»Theater, aanvang 10.30 uur.
Toegangsprijs ƒ0.35 per persoon (alle rechten inbegrepen).
Kaartverkoop: Amsterdamse Bestuurdersbond, Frederiksplein 14; Ambte*
naarsbond, Sarphatistraat 92; Bouwarbeidersbond, De Kempenaerstraat 51;
Diamantbewerkersbond, Plantage Franselaan 9; Fabrieksarbeidersbond, Haar*
lemme.r Houttuinen 10; Handels* en Kantoorbediendenbond, P. C. Hooft*
straat 179; Bond van Hotelperspneel, Stadhouderskade 126; Metaalbewerkers*
bond, 2e Jan van der Heijdenstraat 101; Meubelmakersbond, Da Costa*
kade 69; Bond van Overheidspersoneel, Stadhouders-kade 126; Transport*
arbeidersbond, Stadhouderskade 139; Typo* en Litografenbond, Leliegracht 47
en Bond in de Vocdingsbcdrijven, Sarphatikadc 21 en 's ochtends aan de
zaal, op vertoon van bewijs van lidmaatschap N.V.V.

Foto voorpagina: „Arbeid" (Charles Breijer)



Foto's: „Arbeid"
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„Arbeid" stelt, naar men weet, belang in
de wijze, waarop zijn lezers hun vrije tijd
besteden. Wij lieten u reeds kennis ma»
ken met den timmerman, die zichzelf
houten beelden leerde snijden. Ditmaal
vragen wij uw belangstelling voor een
nog merkwaardiger persoonlijkheid: de
timmerman, die vioolbouwer werd.

E en blanke sneeuwlaag ligt over het
oude stadje aan de Waddenzee en

geeft aan onze avondlijke wandeling
langs de gracht een bijzondere bekoring.
Af en toe scheert een snelle schaatsen»
rijder voorbij. Het gekras van de ijzers
°ver het ijs en een enkele verre voet»
stap zijn de enige geluiden, die de stilte
Verbreken. Het is nog vroeg, maar Har»
Hngen lijkt wel te zijn ingeslapen onder
de donkere sterrenhemel. Alleen in de
hoofdstraat is wat vertier van jongvolk,
Reisjes en knapen, die wat rondslentè»
ren en hun opgehoopte levensenergie
bijwijlen een uitlaat verschaffen door
'uid stemgerucht of een gierende1 lach.
Maar ook deze klanken verstommen
^eldra en dan liggen de brede straten
uitgestorven, met hier en daar een enke»
'en voorbijganger, die zich huiswaarts
spoedt, als schaamde hij zich voor dit
buitenissig langs de weg zijn.
Ongetwijfeld speelt de verduistering
uierbij een rol, want het karakter van
havenstad heeft vanouds aan de Har»
"ngers een levendigheid geschonken, die,
bijvoorbeeld, het stijf»deftige Leeuwar»
den mist. Toch is ook hun wezen
beheerst door een sterke trek naar bin»
^n. Hun temperament wordt in be»
dwang gehouden door een strenge zelf»
tucht, die hen toegankelijk maakt voor
de diepere en waardevolle dingen van
het leven.
Eigenlijk moet men Harlingen gezien en
aangevoeld hebben om een verschijning
!*'s de vioolbouwer Atze Sytsma te
^unnen begrijpen. Ziedaar nu een dood»
gewone stadstimmerman, wiens karwei
'''et eens in het fijnere werk ligt, maar
?Je al zijn vrije tijd besteedt aan de
ller te lande slechts zeer schaars be»

kunst van de vioolbouw. En
niet, bij wijze van een vrij stunte»-dit

t. *»«^ Lf U IJ V* |LJ/

'ge liefhebberij, maar met een aanzien»
'Jke mate van succes. Nu behoeft men

Been deskundige te zijn om te kunnen
egrijpen, dat er bij het bouwen van een
•ooi heel wat komt kijken. Reeds de
°rm van het instrument stelt bijzon»
ere eisen van kunstvaardigheid. Dan zijn

"r n°g de factoren, die op het verkrijgen

van een gctede klank invloed doen gel»
den. Kortom, het is een nobele kunst en
de faam, welke enkele meesterbouwers
van het verleden zich verwierven, zegt
genoeg omtrent de moeilijke mogelijkhe»
den, die dit vak biedt.
Hoe is nu deze Atze Sytsma tot de
keuze van deze wonderlijke vorm van
vrijestijdsbesteding gekomen? De onmid'
dellijke aanleiding hiertoe was, gelijk
zulks zo vaak het geval is, een , zeer
eenvoudige. De zoon des huizes speelde
viool. Het was slechts een goedkoop
instrument — een gemeentewerkman
kan zich nu eenmaal geen kromme
sprongen veroorloven! — maar men was
er tevreden mede. Totdat ook bij de
oudste dochter het verlangen naar het
vioolspel ontwaakte. Het feit, dat hier»
voor aanschaffing van een tweede
instrument wenselijk was, maakte, dat
men in den huize Sytsma zich toch nog
wel even bezon. Vader Sytsma nam de
viool van zijn zoon in de hand, bekeek
het ding eens goed en als een flits ging
het door hem heen, dat hij wel kon
proberen zelf een viool voor de kleine
meid te maken.
Dat ogenblik ligt nu tien jaar in het
verleden. Over de moeilijkheden, die
zich bij de verwezenlijking van deze
inval voordeden, zullen wij hier niet
uitweiden. Want de nieuwbakken viool»
bouwer wist letterlijk niets £lf van de
techniek van het werk, dat hij ging
ondernemen. Het was hem zelfs onbe»
kend of het hout van deksel en bodem
krom getrokken dan wel uitgesneden
moest worden. Ook de vervaardiging
van de krans, de techniek van het lak»
ken en wat er bij bouwen van een viool
nog meer komt kijken, waren voor hem
even zovele geheimenissen. Nu is het
merkwaardige evenwel dit, dat Atze
Sytsma stap voor stap, zuiver intuïtief,
de juiste wegen vond, met het gevolg,
dat er ten slotte een instrument voor
de dag kwam, dat aan redelijke eisen
beantwoordde. Daarmede was meteen
een onvergankelijke liefde voor het
nieuwe handwerk gewekt. Het aan»
geboren inzicht, dat hem aanvankelijk

uitsluitend tot gids was geweest, werd
nu aangevuld door een grondige boeken»
studie, waarbij de pas beginnende viool»
bouwer tot zijn verrassing ervoer, dat
hij in de theorie telkens weer de beves»
tiging vond van wat hij uit eigen intuï»
tie al wist.
Thans, tien jaar later, worden de violen,
die Atze Sytsma bouwt, alom gewaar»
deerd door hun goede hoedanigheden
én hun nobele klank. Daar het werk
nog steeds uitsluitend in vrije uren
wordt verricht, is de productie natuur»
lijk niet zo heel groot, maar een drie
dozijn instrumenten bevindt zich toch
alreeds in gebruik bij vaklieden en
leken, die aan hun viool bepaalde eisen
stellen. Het ideaal van den vioolbouwer
van Harlingen is natuurlijk,-dat hij zich
eenmaal geheel aan deze bezigheid zal
kunnen wijden. Een goede viool moet
echter heel wat kosten en de kring van
hen, die zich zulk een aanschaffing kun»
nen én willen veroorloven, is uiteraard
beperkt. -.
Zodat het voor Sytsma bij een liefheb»

berij is gebleven. Overdag kan men
hem als timmerman aan het werk zien
bij het maken van bruggen, beschoei*
ingen en dergelijke karweien meer,
waaraan iedere fijnheid vreemd is. Maar
in de avonduren, wanneer de stilte
over Harlingen is gedaald en deze
Friezen tot zichzelf inkeren, dan wijdt
hetzelfde handenpaar zich aan de bij
uitstek fijne geheimenissen van de
vioolbouw.
Atze Sytsma zelf ziet zijn neiging als
een tegenwicht van het grove werk,
waarmede hij zijn dagelijks brood ver»
dient. Maar als wij verder met hem
praten, dan horen wij, dat het zien van
een viool al vele jaren lang een bijzon»
dere bekoring op hem oefende. Vorm
en kleur van het instrument boeiden
hem vaak zozeer, dat hij het luisteren
naar het spel erbij vergat. Ook leeft er
nog een jeugdherinnering in hem. Het
timmervak leerde hij op een Fries dorp
bij een ouden vakman, een fijnzinnigen
kerel, vol liefde voor zijn handwerk. Als
zoon uit een landarbeidersgezin was
Atze eigenlijk niet vsior „een vak" be»
stemd, maar de knutselgrage knaap, die
gaarne in de timmermanswerkplaats van
het dorp rondhing, had zich de genegen»
heid van den ouden timmerman ver»
worven. En deze werd zijn pleitbezor»
ger, met als gevolg, dat Atze's ouders
zich het offer getroostten om van zijn
hulp af te' zien en hem een vak te laten
leren. In die leerjaren was het ook, dat
de timmermansjongen een wat ouderen
maat kreeg, die op een goede dag, even»
wel zonder veel resultaat, probeerde....
een viool voor zich in elkaar te knut»
selen. Dat maakte toen grote indruk op
hem, doch aan navolging van dit voor»
beeld dacht hij niet.
Twintig jaren gingen voorbij. Jaren,
waarin de herinnering aan dit jeugd»
voorval bleef sluimeren naast de stille
aantrekkingskracht, die het instrument
al die tijd op Atze Sytsma bleef oef enen.
Totdat het -verrassende uur kwam, waar»
op de voldoening aan een eenvoudige
gezinsbehoefte hem de weg wees naar
de scheppende daad, waarin deze zoon
van het Friese land zich zou bevrijden
van de geheimzinnige bekoring, die, zo
vele jaren lang, het enkele zien van een

op hem had uitgeoefend^



Eerst toen begon zijn reizen en trekken.
Hij deed een reis naar de Borinage. het
Belgische mijndistrict, waar de kunste*
naar in onmiddellijk contact kwam met
de ruige mijnwerkers. Daarop volgden
tientallen reizen door Nederland en in
den vreemde. Hij ging aan het zwerven
door België, Frankrijk, Luxemburg, En*
geland, Oostenrijk, Bosnië en Zweden.
Overal tekende en schilderde hij. Hij
nam zijn modellen zó van het werk. den
.mijnwerker zó uit de Schacht gekomen,
den arbeider zó uit de fabriek.
Van artistiek toeschouwer werd hij
wetenschappelijk vorser naar het wezen
der dingen. Hij volgde de ontwikltelings*
gang der nijverheidsproducten. van
grondstof via half» naar eindproduct.
Hij schilderde het houwen van steen'
kolen in de Borinage, het delven van
erts in Westfalen, het gloeien van ijzer
in de hoogovens van IJmuiden, het
steken van turf in de Peel.
In al die jaren verzamelde hij honder»
den schilderijen en etsen, duizenden
voorwerpen en werktuigen, half=produc*
ten, eindproducten, karrevrachten vol
schijnbare rommel, die in werkelijkheid,
ieder op zichzelf, iets interessants ver*
tellen konden van - het proces van de
arbeid.

Het Museum ontstaat
Voor het eerst werd die eerbiedwaar*
dige collectie van dezen aartssverzame*
laar in 1922 in het Stedelijk Museum
voor het publiek tentoongesteld. Deze
tentoonstelling werd door circa 20.000
personen bezocht.
Een jaar later werd een vereniging op*
gericht, die zich ten doel stelde, een
Museum van de Arbeid op te richten en
in stand te houden. In afwachting daar*
van werd de collectie*Heijenbrock on*
dergebracht in een paar lokalen van het
Veiligheidsmuseum. Daar is zij gebleven
tot begin 1929. toen deze verzameling
kon worden overgebracht naar haar
tegenwoordige plaats in een school, die
welwillend door het gemeentebestuur
van Amsterdam aan de vereniging werd
afgestaan.
Het oorspronkelijke van Heijenbrock's
werk is niet geweest de oprichting van

Wie is hei die de zwarte voren
in golvend goud verandren doet,
Wie mesten en wie maaien 't koren,
Wie is het die de wereld voedt •—?
Dat zijn de paarden en de ploegen,
Dat zijn de zweters en de zwoegers,
Dat zijn de zaaiers van het zaad....
Dat is de daad!

Wie graaft de glinsterende kolen,
Wie schept het schitterende zout,
Wie haalt uit diepe, duistre holen
Het gele, glanzend zachte goud —?
Dat zijn die in het donker graven,
Dat zijn de slovers en de slaven,
Dat is de zwarte kameraad....
Dat is de daad!

(Uit: „De 'Daad" van C. S. Adama
van Scheltema)

D at overdachten wij, toen wij voor de
onaanzienlijke, ruw geverfde deur

met het eenvoudige opschrift stonden te
wachten, om te worden toegelaten.
Was het, daar, dat het groo.tse en ver*
hevene uit werkplaatsen en fabrieken,
de sombere statigheid van zwartwoU
kende reuzcnschoorstenen, de felle
pracht van gesmolten en gloeiende me*
talen -uitgroeide tot een machtig epos
van de arbeid?
Was het daar, dat een man, die door
de hele wereld rondgezworven heeft,
zijn kunst in dienst stelde van de cultu»
rele en sociale problemen van deze tijd?

Een schilder vertelt
Toen maakten wij kennis met den
„schilder van de arbeid", met Herman
Heijenbrock, de ongewoon vitale per»
soonlijkheid, die dit jaar zijn 70ste ver*
jaardag hoopt te vieren.
Als kind woonde hij in Rotterdam. Zijn
vader had daar een bakkerij. Daarin zou
hij, na het verlaten van de school,' wor*
den genomen. Maar de aanleg van dezen
mens maakte, dat hij zich daar niet in
kon schikken.

Vader van het Museum van de Arbeid
Niet, dat de handenarbeid zijn liefde
niet had. Niets is minder waar. Zijn
verder levenswerk is niets dan één

' grote liefdesuiting voor de arbeid van
die stille werkers, wier namen niemand
kent, maar zonder wier arbeid onze
samenleving niet mogelijk zou zijn.
De havenwerken trokken hem aan, het
geroezemoes van de bedrijvige Maas*
stad. Daar was het, dat de grondslag
werd gelegd voor de uiting van zijn
diepere aanleg, zijn grote liefde tot de
natuur in het algemeen en tot de arbeid
in het bijzonder.
Hij liep de werkplaatsen in, ondervroeg
de arbeiders, informeerde naar het hoe
en waar van alle dingen. Later zien wij
hem als schildersmaatje decoratief werk
doen, in café's en voor het toneel. Als
zeventienjarige werd hij als leerling
ingeschreven op de Rotterdamse. teken*
academie, waar hij enkele jaren bleef.
Daarna tekende hij voor de kranten,
schilderde toneeldécors. Van Rotterdam
trok hij naar Noordwijk, om zich in een
rustige omgeving te wijden aan en te
leren van „het grootse model: de
natuur". Daar bleef hij enige tientallen
jaren gevestigd. Samen met prof. Van
Rees stichtte hij in Hilversum een volks*
theater met vaklui en dilettanten door*
een in een oude, vertimmerde boerderij. foto's. „Arbeid"



E E N B O E K voor u? Kinderen van de
Middernachtzon

I n zijn nieuwste boek „Kinderen, van
de Middernachtzon" voert Jef Last

ons mede naar het hoge Noorden, waar
hij ons doet delen in het leven van de
eenvoudige vissers en boeren, van wier
ruig en sterk bestaan hij in een bonte
reeks van ongelooflijk rake schetsen op
bijzonder boeiende wijze te vertellen
weet. Eigenlijk is dit boek een samen*
bundeling van een reeks krantenartike»
len en, door het aanbrengen van enige
besnoeiingen, zou de schrijver een aantal
herhalingen hebben kunnen vermijden,
die nu wat slordig aandoen, evenals de
spelfouten, die hier en daar het boek
ontsieren. Maar dit zijn ten slotte toch
maar nauwelijks storende vlekjes, op
een groot en gaaf geheel. Jef Last ver»
staat bij uitstek de kunst om, met
weinige rake woorden, mensen voor ons
te doen opleven en verhoudingen te
tekenen. Men snuift de zilte zeelucht
in, als hij van het bestaan der matrozen
vertelt. De doordringende vislucht der
Lofoten wordt ons evenzeer tot werke*
lijkheid als de bekoring, die uitgaat van
het skuen door de stille berglandschap»
pen. En een simpel schetsje als „Geluk,
dat Voorbij ging" is eenvoudig een
juweeltje van vertelkunst.
Wij drukken hier enkele bladzijden af,
waarin Jef Last ons medeneemt op de
visvangst:

„'s Morgens half zes vaart de vloot uit,
kleine schepen van acht tot hoogstens

vijftien meter lengte, met een röefje
voorin, een Dieselmotor en even voor
de tweede mast een hoog opgebouwde
stuurkast, die juist plaats voor één man
biedt. Het weerbericht voorspelt sterke,
tot storm toenemende bries uit het zuid»
oosten. Aan dek, naast het luik, staan
zes balies met opgeschoten beuglijnen,
iedere haak geaasd met dikke moten be»
vroren haring. Aan de andere kant van
het luik staan zes lege balies voor de
beug, die wij gaan zoeken. Onmiddellijk
buiten de baai begint ons schip te dan»
sen en te springen of het een paard
was. Witte buisgolven stuiven over de
plecht heen.
Aan bakboord en stuurboord breken
branders op de zwarte koppen van
onderzeese klippen. De motor puft en
jakkert. Als zij het opgaf zouden wij,
daar deze boten niet zeilen kunnen,
binnen vijf minuten op de klippen
lopen, als geen andere .boot ons te hulp
kwam. Rustig, alsof ze thuis waren,
zitten de vier matrozen in lij van stuur»
kast of roefje, ze hebben niets te doen
voordat we 'de, de vorige dag uitgezette,
beug hebben gevonden. Ik kijk .voor me
uit en begrijp niet hoe het mogelijk zijn
kan, met enkel de klok, het kompas en
een slordige kruispeiling op de rotsen
als hulpmiddel, de dunne stok met hél
vlaggetje van ons joon in deze wijde
waterbaaierd en tussen zoveel andere
drijvende beugen te vinden. Maar als we
ongeveer een uur gevaren hebben, wenkt

Vervolg: Bij Herman Heiienbrock
een Museum van de Arbeid. Zulke
musea zijn er al jarenlang in het buiten»
land en in een omvang, waarvan men
in Nederland voorlopig nog alleen maar
kan dromen. Maar het originele in het
werk van dezen maatschappelijken kun»
stenaar schuilt in zijn vermogen, om
geheel alléén zulk een uitgebreide col»
lectie bijeen te brengen en, bovenal, in
zijn manier van rangschikken van dit
alles: terugschouwend op de wordings»
geschiedenis van ieder product. Heijen»
broek zegt: „Ga bij de bewerkingsge».
schiedenis van elk product, dat in je
handen komt, de weg terug en je komt
steeds van het cultuurproduct bij de
natuur terecht: cultuur is eenvoudig op»
nieuw gerangschikte, vervormde natuur.
Het Museum van de Arbeid heeft zich
tot taak gesteld, het proces van de
arbeid' uit te beelden, de hoofdmomeh»
ten uit de geschiedenis van het werktuig
vast te leggen, het nauwe contact tussen
cultuur en natuur naar voren te brengen
en de volle aandacht te vestigen op de
betekenis van de arbeidsfactor in het
productieproces.
Het is op het ogenblik, dank zij de
medewerking van het gemeentebestuur
van Amsterdam, in een voormalig
schoolgebouw ondergebracht Een pas»
Sende omlijsting voor dit epos van de.
arbeid kunnen wij deze huisvesting

helaas niet noemen. Het ontbreekt er
ten enenmale aan de gelegenheid om het
tentoongestelde góéd tot zijn recht te
doen komen. Een rondgang door het
museum is, ook onder de huidige ver»
houdingen, nog altijd een lonend onder»
nemen. Maar .voor een Museum van de
Arbeid denken wij ons toch een groot»
sere opzet dan in deze omgeving kon
worden verwezenlijkt.
Aan Herman Heijenbrock komt onges
twijfeld grote dank toe voor het baan»
brekend werk, door hem op dit gebied
verricht. De Arbeid heeft evenwel recht
op een nieuw en op bredere grondslag
ingericht museum dan thans beschik»
baar is.
De verwezenlijking van deze gedachte
zou de kroon zijn op het werk van den
man, die het initiatief nam tot de stich-
ting van het eerste Museum van de
Arbeid in ons land.

1 „Mannen aan de hand-schenk".
Een schilderij van een ijzergieterij.

2 Cultuur is eenvoudig opnieuw gerang-
schikte, vervormde, natuur. Vun de

- primitieve „vuurboog" kwant men via
de handboor op de electrische boor.

3 Een hoekje van de afdeling: glas.
Op de voorgrond de spiegel van een
oude vuurtoren-installatie, waarbij men
nog olie-verlichting gebruikte.

de schipper uit zijn stuurhut en sprin»
gen de matrozen op; precies recht voor
ons, op nauwelijks een goede honderd
meter afstand, danst het joon op de
golven. Zachter dokkert de motor.
De boot, die nu bijna haar vaart heeft
verloren, stampt minder, maar wordt
door de schuins inkomende golven heen
en weer geslingerd als een stuk speel»
goed. Het is mij onbegrijpelijk, hoe de
mannen op het, door water overspoelde
dek, zonder zich vast te houden, staande
kunnen blijven. Eentje zit op de rand
van .de schuit, met zijn rug naar het
water, en schiet de ingehaalde beug op.
Twee man, in het midden, halen haar
binnen. Hun handen, in dikke wanten,
,rukken en trekken.
Twee dagen later, als het iets rustiger
weer is, zal ik zelf proberen mede te
halen, maar moet het reeds na een goed
half uur opgeven van vermoeidheid. De
vissers echter werken, zonder ophouden
door, één uur, twee uur, drie uur. Aan
de lijn, die zij binnen ' halen, is onge»
veer om de' vi j f t ig centimeter een dwars*
lijn met scherpe haak bevestigd, waar»
aan het aas zit. Soms blijven .de haken,
bij ongeluk, in de wanten steken, soms
haken zij door de want heen. Ik zie
Arne zijn hand met een vloek terug»
slaan, een haak is blijven steken, maar
zonder haar uit te halen werkt hij ver»
der, tot er een ogenblik iets minder vis
komt. Als hij de want van zijn hand
afstr'oopt, zie ik het bloed neersiepelen .
langs zijn polsen. Hij trekt de haak er
uit, zuigt een ogenblik op de wonde,
doet de want weer aan en vervolgt zijn
arbeid. Geen tijd voor jodium, " geen
tijd voor een verbandje. Maar ieder jaar
liggen tientallen vissers met bloedvergif»
tiging in het ziekenhuis van Balstad.
Wat doet het er toe, de beug moet bin»
nen en wij hebben haast, want de storm
neemt toe en hoe langer hoe hoger
worden de golven. Aan stuurboord staat
Sve-rre gereed om met een pikhaak de
kabeljauwen aan te slaan, die de lijn
opsleurt uit de diepte. In het doorzich»
tige water ziet men hun lichamen reeds
vamen diep, witachtig glanzend.
Het ene machtige dier na het andere
kwakt op het dek neer. Zodra de beug
een ogenblik leeg blijft, grijpt Arne de
dieren bij hun bek, snijdt met een rappe
streek van zijn mes de slagader door en
werpt ze het ruim in. Onvermoeid halen
de mannen. Het. is nu tien uur in de
morgen, eindelijk komt de laatste der
zes lijnen binnen, steeds hoger zeeën
storten ons tegemoet, maar nog kunnen
w-£ niet naar binnen. Geleidelijk, met
grote armzwaaien om te vermijden, dat

ze in de war raakt, gaat de klaar»
gemaakte beug te water, ledere tien
meter wordt een seizing bevestigd, met

. lucht gevulde ballen om de beug drijf
vend, of rotsstenen om haar op de ge»
wenste diepte te houden. Het tweede
joon gaat overboord ten teken, dat de
halve beug uitstaat. De wind raast laag
en gierend over het water en de ene
boot na de andere tuft ons voorbij in
de richting van de haven. Om half
twaalf is ook de laatste lijn uit; de
motor wordt op volle kracht gebracht
en onze boot wendt de steven. Nu we
voor wind en golven varen, is het mij
of ik me de kracht van de storm pas
goed bewust word. Ontzaglijke water»
bergen achtervolgen ons en omspoelen
ons met het witte schuim van hun
brekers. Boven op de golfkammen maalt
onze schroef als razend in het ledig,
een ogenblik later zinken wij zo diep in
een golfdal weg, dat de andere boten
niet meer te zien zijn.'. Dit zijn de ge»
vaarlijkste momenten, want een zee, die
zich over het achterschip en in de
machinekamer stort, doet deze boten
onherroepelijk zinken. Maar de BS 172
is een goed schip en bereikt zonder
moeite of averij de haven."
En ziehier wat Jef Last te zeggen heeft
tot- de stadse intellectuelen, die met alle
geweld dé boeren en de vissers naar de
steden willen doen, trekken, omdat zij
het daar „beter" zouden kunnen krijgen
dan in hun dorp en op het land:
„Wat zij, met al hun rationaliteit, ver»
gaten, was, dat een volk geen massa
is, maar een organisch geheel van stan»
den, zoals ook een menselijk lichaam
mismaakt is, dat niet zijn hoofd heeft,
zijn handen, zijn lichaam, iedgr met zijn

. eigen wel onderscheiden functies. Wie
een dezer standen verwaarloost of te
loor laat gaan, snijdt een levend deel af
van het volkslichaam en verminkt het.
Ik kijk naar deze vissers, zoals ze voor»
bijstappen in hun eenvoudige plunje, na
een dag van zware arbeid, met hun
operi, eerlijke, tevreden, vergenoegde
gezichten.
Hoe arm zijn ze, en hoe gevaarlijk is
hun leven!
En toch zijn ze trots op hun werk, 6n
toch laten ze hun jongens weer visser
worden en toch zijn ze niet te bewegen
hun armelijke dorpen te verlaten. Ook
dat is het kenmerk van een „stand",
dit ontbreken van minderwaardigheids»
gevoel, dat de strebers ontstaan doet, •
deze traditie, die meer waard is dan een
loonsverhoging, deze innerlijke zeker»
heid: niet minder nuttig te zijn in Gods
ogen dan de groten der aarde."

HOLLANDSE STEDEN
Arnhem

Ik houd zo van die donkre burgerheren
Die langzaam wandlen over 't Velperplein
In deze koele winterzonneschijn:
De dominé, de dokter, de notaris
En 't klerk je. dal vandaag wat vroeger klaar is.
Maar 't kan verkeren.

Zo onmiskenbaar ziet men aan hun kleren
Dat zij rechtvaardig zijn, terwijl de plicht
Die eedle lijnen groefde in hun gezicht:
De dominé, de dokter, de notaris,
Drievuldig beeld van al wat wijs en waar is.
Maar 't kan verkeren.

Op aarde valt voor hen niets meer te leren,
Zij zijn volkomen gaaf en afgerond,
Oudtliberaal, wantrouwend en gezond:
De dominé, de dokter, de notaris.
Voor wie de liefde zelfs zonder gevaar is.
Maar 'l kan verkeren.

Zij gaan zich nu voorzichtig laten scheren,
Om daarna, met ervaring en verstand,
Een glas te drinken op het heil van 't land:
De dominé, de dokter, de notaris.
'k Weet geen probleem dat hun na zes te zwaar is.
Maar 't kan verkeren.

Ik houd zo van die zindelijke heren,
Levende monumenten op het plein-
In deze veel te heldre winterschijn:
De dominé, de dokter, de notaris,
Die denken dat uw dichter niet goed gaar is.
Maar 't kan verkeren!

Uit: „Kaleidoscoop" door: J. Greshoff



MUZIlfllNTEN,
D I E Z I C H Z E L F J H E R V O N D E N

Werklozen-orkest
van Har m Smedes

E en merkwaardig man — deze jurist,
die er op een goede dag een lonende

advocatenpraktijk in het oosten des
lands aan gaf, om zich aan de muziek
te gaan wijden. „Ik zou er nog maar
eens goed over nadenken!" raadde hem
een welmenend ouder confrater, die den
jongen man wel mocht, maar deze zij»
sprong wat al te buitenissig vond. Wie
geeft nu een veilig bestaan, met een
zeker maatschappelijk aanzien en een
lonend inkomen prijs, ter wille van een
zo onzeker ding als de beroepsmatige
beoefening van de. muziek? Mr. Harm
Smedes had er echter tevoren heel goed
over nagedacht. Hij. kende het bestaan
precies, dat hem in de vriendelijke pro»
vinciestad, als ouder wordend gezeten
advocaat zou wachten. En misschien
juist, omdat hij zich dit zo goed kon
voorstellen, waagde hij de sprong.
Een tijdvak van harde studie brak nu
aan. Lessen in solozang, een versteviging
van zijn algemene muzikale vorming en,
bovenal, de orkèst»directie waren de
hindernissen, die genomen moesten wor»
den bij de omzetting in een waarachtig
vakmanschap van hetgeen tot dusver
slechts een 'krachtig ontwikkelde lief»
hebberij was.
„Ik heb er nog geen ogenblik spijt van
gehad", zo vertelde mr. Smedes ons in
een Alkmaarse ' gelagkamer tijdens de
pauze van een „Vreugde en Arbeid"*
concert, En dat wil op deze avond heel
•wat zeggen, want in de straten ligt
dikop sneeuw en het maken van orkest»
reizen in deze tijd van het jaar valt
niet mede. Waarbij dan nog komt, dat
de dirigent met zijn mannen de vol*
gende ochtend, in alle vroegte en duis»
ternis, alweder op sjouw moeten om in
een andere plaats van ons goede vader»
land een Zondagmorgen»concert te
geven. Maai1 dit zijn van die kleine on»
gemakken, waartegen mr. Harm Smedes
en de leden van het Nederlands Sym»
phonie Orkest niet opzien.
Ongetwijfeld heeft de lezer reeds eerder
van dit opmerkelijk muziekgezelschap
gehoord. Het dankt zijn ontstaan aan
een film. U weet wel, dat aardige
sprookje „Honderd mannen en een
meisje", waarmede Deanne Durbin de
harten van het bioscoopbezoekend
publiek veroverde. Wonderen, als in
deze film, gebeuren bij de oprichting
van een orkest van werkloze musici in
onze nuchtere, prozaïsche wereld helaas,
niet. Bergen van bezwaren-- zijn daarbij
te overwinnen. Maar dezelfde hard»
nekkigheid, die -hem alle hindernissen
deed nemen bij de sprong van de advo»
catuur naar het dirigentschap kwamen
mjr. Smedes te hulp bij zijn pogingen om
een aantal van zijn werkloze kunstbroe»
dprs de weg naar de muziek te doen
hervinden.
Men moet over'zulk een karwei niet

gering denken. Onder de werkloze
musici, die zijn pad kruisten, bevonden
zich mensen, die al zeven a acht jaar in
de steun liepen. Maar de liefhebberij
voor het vak hadden zij nog niet ver»
loren. Zo kwam dan twee jaar geleden
het. Nederlands Symphonie Orkest tot
stand. De gemeente Den Haag hielp een
handje door aan de deelnemers der
repetities, boven hun werklozensteun,
bij wijze van aanmoediging, een kleine
extra vergoeding toe te kennen. De weg,
die een handjevol toevallig samenge»
komen muzikanten van een geoefend en
gedisciplineerd orkest scheidt, kent
echter vele hinderpalen. Men heeft zich
nochtans door geen obstakels laten ont»
moedigen. Uit een los. samenhangend
troepje van door ontbering en teleur»

-stelling vaak ontwortelde mensen, groei*
de een vaste kern, onderling verbonden
door een gezond besef van solidariteit
en sterk gehecht aan den dirigent. Juist
deze gezamenlijke belevingen deden een
sfeer van kameraadschap en vertrouwen
ontstaan, die aan de prestaties van het
orkest zeer ten goede is gekomen. Er is
een periode geweest, waarin vijf maan»
den achtereen geen enkel concert kon
worden gegeven, terwijl mr. Smedes zijn
mensen ook generlei perspectief kon
bieden. Doch men kankerde niet en
bleef bijeen in trouwe'aanhankelijkheid.
Zo vierde het orkest kortelings zijn
tweede verjaardag met een balletmatinee
in een bijkans uitverkochte Amsters
damse Stadsschouwburg. Dwars tegen
alle waarschijnlijkheid in heeft het fan»
tastische idee om een Amerikaans film»
sprookje in de kille Hollandse werke*
lijkheid over te planten, getriomfeerd.
Het Nederlands Symphonie Orkest is in
de afgelopen twee jaar tot-een gezonde
ontwikkeling gekomen en heeft een

eigen taak in ons muziekleven gevonden. Men ziet het
niet optreden als concurrent van bestaande concert»
instellingen, maar het verschijnt daar, waar het voor
deze kunstinstituten materieel onmogelijk is zich te
doen horen. In de eerste helft van dit winterseizoen
stelde „Vreugde en Arbeid" het orkest van mr. Smedes,
bijvoorbeeld, in staat om in .onderscheidene plaatsen
des lands een tiental volksconcerten te geven. Voor de

werkloze musici, in geestelijke en in mate»
riële zin, een buitenkansje, terwijl
bovendien, op deze wijze, goede orkest»
muziek gebracht wordt binnen het be»
taal» en hoorbereik van velen, die daar*
van anders gespeend zouden blijven.
Bij deze concerten van „Vreugde en
Arbeid" verleende de verdienstelijke
dansgroep van Xanda Stradowska haar
medewerking, zodat het publiek niet
alleen iets te horen, maar tevens ook
wat te zien kreeg. Bovendien is het
Nederlands Symphonie Orkest een
trouwe comparant bij de voorstellingen
van het Nederlands Ballet, een instel»
ling, welker ontwikkeling daarom bijzon»
dere aandacht verdient, wijl ballet en
orkest samen misschien de voorlopers
kunnen zijn van de stichting ener
Nederlandse volksopera.
Die volksopera is namelijk een stok»
paardje van mr. Harm Smedes. Als hij
het even hardnekkig blijft berijden als
destijds zijn inval om een werklozen»
orkest te vormen, dan zien wij hem nog
slagen ook.
De twijfelaars ten spijt!



( r ragen voor deze rubriek richte men
'°f den medischen medewerker van het
Weekblad „Arbeid", Postbus 100. Am-,
sterdam.)

M. B. te A. De behandeling van throms
bose»benen kan moeilijk en langdurig
zün. Persoonlijke adviezen kunnen on=
"Hogelijk gegeven worden. Kunt u met
Uw huisarts niet eens overleggen of hij
de hulp van een specialist op dit gebied
sorns voor uw vrouw gewenst vindt?

*• G. te U. Bij een gezonde vrouw ont»
staat door het stoten van de. borst of
«oor het bijten van haar kleintje in de
tepel geen kanker. Toch heeft men vaak
waargenomen, dat kanker ontstaat op
Plaatsen waar betrekkelijk kort van te
voren gestoten of gedrukt werd. Het
"chaam is dan al niet meer gezond, maar

als het ware op een aanleiding
met de ziekte voor de dag te komen,

het stoten of drukken niet plaats
iehad, dan had de ziekte zich misschien
°P een andere plaats geopenbaard, maar
ieopenbaard had ze zich in die gevallen
zeker.

• de B. te A. Zuiver goud is te zacht
9*11 er ringen van te kunnen maken.
*^aarom smelt men het samen met een
*nder metaal, met zilver of met koper,
*ot een z.g. alliage. Het gehalte der
alliage aan zuiver (fijn) goud wordt aan»

•iegeven met het woord karaat. Zuiver
Boud noemt men 24»karaat. Achttien»

goud - - het enige goud, dat
ringen kan worden gebruikt —

Devat dus 18 delen fijn goud en 6 delen
Van een ander metaal. Is het bijmengsel
Zl'ver, dan noemt men de .alliage ook
^el wit goud; is het koper, dan spreekt
fiten van rood goud. Het kopergehalte
Van een gouden ring en van een gouden
arrnband geeft bij sommige mensen,
evenals bij uw vrouw, aanleiding tot een
Sroene streep op vinger en pols.

• &. te H. Insuline mag alleen gebruikt
*°rden op advies en* onder toezicht van
*en. arts. De toepassing ervan kan zeer
J^aardevol zijn als onderdeel van de be»
"«ndeling van een lijder aan suiker»
z'ekte. Hoelang insuline Op een koele
P'aats bewaard kan worden, moet u met
üw apotheker overleggen.

'S. te A. Uw ogen zijn een buitens
Bewoon waardevol bezit. Het bijziende
7~ d.w.z. het te lange en daardoor reeds
*wetsbare — oog kan door „Ogengym»
°astiek" alleen gevaar lopen. Houdt u
*erre van dergelijke kwakzalverij.

• d. Z. te G. Een „open hartje" is een
*8e aanduiding, die een groot aantal

^gelijkheden omvat. Het waarschijn»
"Jkste lijkt mij, dat de dokter een geruis
?.*£ het hartje heeft gehoord. Het tijde»

• optreden van een dergelijk geruis
^t bij jonge kinderen zéér vaak voor;
°k wel bij jonge mensen, zelfs kan het
°g bij' 50 pet. van alle recruten vast»

Besteld worden. Dit is dus een ver»
,,Rijnse! zonder betekenis. Een' werke»
'* gebrek aan het hartje kan slechts
"'den door even luisteren worden vast»

Daarvoor is in de regel een uit»
r'g onderzoek nodig, waarbij het

aken van een Röntgenfoto en van een
^ectrocardiogram veelal niet gemist kan

°rden. Maak u dus niet nodeloos on»
Berust.

tej
 J- K. te N. P. Nu het niet vanzelf

0
 epht is gekomen, moet ge onverwijld
raieuw met uw jongen naar den dokter

(j.
an- De resultaten van de inspuitingen,

Zij6 'l6 schoolarts u heeft aangeraden,
n 'n de regel heel goed, zodat een

gratie, die anders nodig zou zijn, kan
rden vermeden.

t\v"f *e ^' Nachtdienst vraagt onge»
>»i H d Vee' van het 8estel- Dat u zich

is j Prettig voelt in de nachtdienst*
Qan ook begrijpelijk en normaal.

tje
 te '«'Gr. „Maden" bij uw dochter»
' Va» 3 jaar behoeven, slechts dan be<

streden te worden, wanneer ze in een
groot aantal in de ingewanden van de
kleine aanwezig zijn. Wanneer u nu en
dan enkele maden bij de ontlasting
vindt, is het niet nodig daar iets aan te
doen. Zijn het er veel en heeft de kleine,
last van jeuk, dan rikoet u wél uw huis»
arts weer in de arm nemen. Welk
kuurtje deze ook zal kiezen, een her»
haling hiervan na drie weken is altijd
nodig om de nieuwe generatie van
maden te verdrijven, vóór deze opnieuw
eieren heeft gelegd; de eieren zijn n.l.
voor de gebruikte geneesmiddelen niet
gevoelig.

A. M. D. te K. U. Mag ik u voor de
beantwoording van uw brief verwijzen
naar wat ik de vorige 'week aan H. B.
te D. heb geschreven?

J. V. D. te D. Wendt u zich eens tot
een vrouwenarts. Uit wat u schrijft
meen ik te mogen opmaken, dat deze
uw vrouw van haar klachten kan be»
vrijden. Deze klachten worden niet ver»
oorzaakt door bloedarmoede.

J. L. te L. IJ. Zonder uitvoerig onder»
zoek is het niet mogelijk om uw klach»
ten te beoordelen. Ik kan u dus tot mijn
spijt geen advies geven.

T j. v. d. V. te V. Uw meisje, dat vroe»
ger „dauwworm" had, en nu asthma en
eczeem aan de handen, heeft waarschijn»
lijk het ergste langzamerhand achter de
rug. Deze narigheden plegen in de jaren,
die ze nu voor de boeg heeft, „te ver»
groeien".

R. J. K. te N. Honing en kamillen zijn
probate huismiddelen bij verkoudheid.
Haarlemmerolie is een bekend kwakzal»
versmiddel, dat 2 delen terpentijn en
l deel lijnolie bevat. Terpentijn is in
handen van den arts vaak een kostelijk
geneesmiddel, Haarlemmerolie is echter
niet ongevaarlijk voor nieren en inge»
wanden, zodat het zonder medisch
advies niet moet worden genomen.
Niet trouwen is goed, maar trouwen is
beter.

Af. W. te G. Het spijt mij, maar ik kan
op uw voorstel niet ingaan.

J. P. v. G. te R. Uw jongetje van 2 jaar
liet ik voorlopig niet met de poes spe»
len. Informeert u eerst eens — indien
deze weer open is — aan de Kliniek
Dierenbescherming, R. Rottekade 111,
Donderdags van 9.30 tot 10.30.

C. d. W. te S. Colitis (ontsteking van de
dikke darm) is een ziekte, die moeilijk
scherp is te Orngsenzen. Ze is helaas
gekenmerkt door het optreden van reci»
dieven. Omdat men veejal geneigd is,
het effect van een tijdelijke genpzing toe
te schrijven aan de invloed van een
bepaald dieet, komt men er gemakkelijk
toe om bij iedere nieuwe ziektesperiode
het dieet nóg strenger te maken, d.w.z.
het rantsoen nóg meer te beperken. in
de mogelijkheden van afwisseling. Dit
betekent een groot gevaar. De lijder aan
colitis heeft méér behoefte aan eiwit,
aan mineralen en aan vitamines dan een
gewoon mens. In de laatste tijd wint de
overtuiging veld, dat een dieet met véél
eiwit, 'véél vitamines en véél mineralen
en weinig koolhydraten veel beter wordt
verdragen dan het koolhydraatrijke
dieet, arm aan mineralen en aan vita»
mines, dat vroeger algemeen werd ge»
geven en dat u ook thans gebruikt. Het
maagpoeder, waarvan u meent een gun»
stige invloed te ondervinden, lijkt mij
op den duur voor u niet onschadelijk.
Het zuur van de maag, waarbij de ver»
tering een zeer belangrijke rol speelt,
wordt door het maagpoeder steeds voor
een gedeelte uitgeschakeld. Dit is bij
colitis zeker niet gewenst. In uw geval
stelde ik mij dus weer eens onder be»
handeling van uw huisarts.

A, v. W. te S. Zonder onderzoek is een
oordeel over de aard van uw bronchitis
niet mogelijk.

Vriendelijk verzoek
Inzenders van oplossingen van
puzzles, raadsels en damproblemen
wordt verzocht steeds op de
voorzijde der briefkaart of op de
briefomslag duidelijk de rubriek
te vermelden, waarvoor de inzen;
ding bestemd is. Bij de puzzle ook
steeds het nummer zetten! En
nimmer andere mededelingen voor
redactie of administratie bij de
oplossingen insluiten.
Klachten over de bezorging richte
men aan de administratie van
„Arbeid", Postbus 10Q, Amsterdam.

Ambtenaren en vast particulier perso-
neel tot maandinkomen ZONDER BORG.

I Wettelijk tarief. Vlug en discreet. i
Inlicht, en afwikk. mondel. of schriftel. l

Rotterclam-C.: Man rits weg 45;
, Amsterdam-C.: Sarphatistraat 36; ,

's-Gravcnhage: Riviervischmarkt 4.

Koopt bij onze adverteerders

Zoo verkouden
als een snip?

Had dan ook bijtijds Asplrln geno-
men! Zorg steeds Aspirln bij de
hand te hebben, hel onovertroffen
middel bij verkoudheid en griep.

DE MAN EN DE VROUW
Bewerkt door

Dr. B. C. GOUDSMIT en C. P. F. TER KÜILE, Arts
Geautoriseerde uitgave in 3 linnen prachtbanden met gouden stempels

Zesde druk

1840 PAGINA'S met 942 ILLUSTRATIES en 48 PLATEN

PRIJS/ 14.45 Betaalb.. in maandelijkse
termijnen van ƒ 1.— rf~

meer naar verkiezing.

Alhoewel van het standaardwerk
„DE MAN EN DB VROUW" reeds
25.000 exemplaren werden ver-
kocht, bleef de vraag dermate
aanhouden, dat wij besloten
wederom een nieuwe goedkope
druk het licht te doen zien.
Het succes van dit werk moet
voornamelijk worden toegeschre-
ven aan de juiste keuze en be-
handeling der onderwerpen, welke
zodanig zijn, dat een ieder, on-
verschillig van welke richting,
opvoeding of studie, zonder be-
zwaar of moeilijkheden, de tekst
kan volgen en in zich opnemen.
Op duidelijke en populaire wijze
wordt door mannen en vroxiwen
van naam het gehele menselijke
leven beschreven. De inhoud
laten we hieronder beknopt vol-
gen, opdat een indruk van het
volledige en belangwekkende van
dit werk te krijgen is.
Inhoud Ie deel: De Man en de
Vrouw. Inleiding. — De Man,
Lichaamsbouw. Het geestelijke
leven. Het gevoelsleven. De man
als ftind — als jongeling — als
echtgenoot — als vader — als
weduwnaar — ongehuwd — als
grijsaard. De Vrouw. Lichaams-
bouw. Schoonheid der vrouw. —
Het geestelijk leven. Het gevoels-

leven. De vrouw — in de ontwikkelingsjaren — als echtgenote — als moeder —
als weduwe — ongehuwd — als oude vrouw. — Inhoud 2e deel: De Man en de
Vrouw in betrekking tot elkaar. Inleiding: Hoofdlijnen der betrekking tussen
Man en Vrouw! De beschavingsgeschiedenis der liefde. Hygiëne in 't hxiwelijk.
Ziekte en huwelijk. Maatseh. positie en huwelijk. Kinderzegen en huwelijk. De
wettelijke basis van het huwelijk. Huwelijksgebruiken. •— Inhpud 3e deel: De Man
en de Vrouw in betrekking tot de hedendaagse Maatschappij. De man als hoofd
der familie. De huisvrouw. De man en de vrouw in hun maatsch. positie. De beide
geslachten bij de aristocratie — bij de arbeiders — bij de boeren. De beide ge-
slachten bij de verschillende rassen en nationaliteiten

Iedere koper ontvangt bovendien een prenileboek, getiteld:

Grootte der boeken: 26x17y2 c.m.

DE MIJN (Cerminal)
fraaie Nederlandse uitgave van EM1LE ZOLA's meest beroemde roman, keurig
gebonden in linnen band. 460 bldz. druks, formaat 20 x 14 c.M.
Spoedige bestelling van deze buitengewone aanbieding is gewenst. Het complete
werk en premieboek worden direct na ontvangst van onderstaand besteltailjet
franco toegezonden door GKBR. GBAAüVPs Uitgevers-Maatschappij en Boekhandel
N.V. te Amsterdam — Singel 80 — Telefoon 46460 — Postgiro No. 70310.

• - _^^__

B E S T E L B I L J E T
Ondergetekende verzoekt GEBR. GRAAUW's UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ EN
BOEKHANDEL N.V..Amsterdam, Singel 80, franco te zenden:

DE MAN EN DE VROUW
door DR. COUDSMIT en TER KUILE

compleet in drie delen, gebonden in 3 linnen stempelbanden,
met premieUoek: DE MIJN (Gërmlnal) door Emile Zola, gebonden in linnen band,
volgens aanbieding in Arbeid van 14 Febr.' 1941,
voor de prijs van ƒ 14.45 en wenst dit bedrag te betalen in maandel. termijnen

van ƒ *)

NAAM:

VOLLEDIG ADRES: '.
*) S.v.p. duidelijk aangeven welk bedrag per maand betaald, zal worden.



Twee schijven op één. ii\n

I n slotstanden met een dam tegen twee
schijven is de kracht van de dam het

grootst, als ze een lijn bezet, die de
beide schijven op hun tocht . naar de
damlijn moeten passeren. Bij het be»
treden van deze lijn worden de schijven
geslagen. Het bezit van de dam is in
deze stellingen dan ook beslissend.
Maar hoe te spelen, .als de schijven niet
op één lijn staan? In deze gevallen kan
de speler'met de twee schijven dikwijls
wel remise bereiken. Maar niet altijd.
Een hulpmiddel om tot winst te komen
•wordt m de volgende stelling aan»
gewend. Dit is een stand, die men als
slot van vele eindspelen zal tegenkomen
en waarin men meermalen kan nagaan
of de oplossing van een probleem ook
werkelijk rie weg naar winst aangeeft.

Zwart

Wit
Zwart: twee schijven op 14 en 27.
Wit: één dam op 17.

Het is duidelijk, dat als de beide schij»
ven niet tegelijk door de dam bedreigd
kunnen worden, de partij met remise
zal eindigen. Wit moet ze. dus in een
ongunstige stelling drijven. Hij begint
met 17—3. De zwarte schijf op 27 kan
nu niet doorlopen naar dam, want op
zwart 27—32 volgt wit 3X20, zwart 32—
37, wit 20—47 met winst.
Na wit 17—3 "speelt zwart dus 14—19,
wit 3—9, zwart 27—32 en nu volgt van
wit de zet, waar het op aankomt, n.l.
9—4.
Zwart wordt nu belet 32—37 te spelen.
Dan wint wit eenvoudig door 4—10.
Behalve 32—37 heeft zwart nog de vol*
gende zetten:
Ie. Zwart 32—38. Dan wit 4—10, zwart
19—24, wit 10—15 en wit wint.
2e. Zwart 19—24. Dan wit 4—10 en ver»
volgens weer 10—-15.
3e. Zwart 19—23. Nu speelt wit niet
4—10, maar 4—15, waarna zwart ver»
loren staat. Op zwart 32-̂ 37 volgt wit
15—10. Op zwart 23—28 volgt wit 15—
42, zwart 32—37, wit 42X26, zwart 28—
33, wit 26—21, zwart 33—39, wit 21—49.
Wit komt dus nog precies op tijd om te
kunnen winnen.

Onze wedstrijd
De oplossingen der vraagstukken uit het
nummer van 31 Januari zijn:

Klasse A:
No. l (van J. Vardon te Caen).
32—27, (23X32), 36—31 (26X37), 39—33,
(17X26), 44—39, (32X21), 34—30, (24X
35), 38—32, (37X28), 33X4.

No. 2 (van A. Raymond te H"erville).
49—44, (40X49), 38—32, (45X18), 50—44,
(49X19), 48—43, (15X24), 27—21, (18X
28), 32X3, (16X27), 3X6.

Klasse B:
No. T (van M. Coe).
44—40, (45—50). A. 34—30, (25X45),
43—39 en wit wint, omdat zwart alleen
nog 50—44 heeft.
A. Op zwart 25—30 volgt wit 34X25,
zwart 45X34, wit 33—29, zwart 34X23
en wit 25—20.

No. 2.
25—20, (15X24), 44—39, (35X44). 33—28,
(23X34), 50X6.
De cijfers tussen haakjes zijn de zetten
van zwart.

Klasse A
No. 5

Zwart

WitWit
Zwart: schijt op 16. Dam op 3.
Wit: drie schijven op 21, 26 en '43.
op 32.

Dam

No. 6
Zwart

Wit
Zwart: 1Ü schijven op 8, 14, 16, 17, 18,
19, 21, 24, 29 en 36.
Wit: 10 schijven op 26, 30, 32, 37, 38, 40,
44, 45, 47 en 49.

Klasse B
No. 5
Zwart

Wit
Zwart: 7 schijven op 10, 11, 12, 13, 19, 21
en 26.
Wit: 7 schijven op 24, 28, 32, 33, 37, 40
en 41.

No. 6
Zwart

Wit
Zwart: 6 schijven op 17, 18, 19, 29, 34
en 36.
Wit: 7 schijven op 16, 28, 32, 38, 41, 42
en 43.

Voor alle vraagstukken geldt: „Wit bet
gint en wint".

Oplossingen voor de wedstrijd worden
ingewacht tot uiterlijk 28 Februari. Er
worden, zoals reeds werd medegedeeld,
fraaie boekprijzen beschikbaar gesteld.
Adresseren: Redactie Weekblad Arbeid.
Postbus 100, Amsterdam. Op de omslag
duidelijk vermelden: „Damrubriek".

AAN SHAKESPEARE

Veel operaliefhebbers kennen de „Faust"
van Gounod beter dan de „Faust" van
Goethe, die er het materiaal voor lever»
de. Zo is het met veel opera's, die aan
beroemde letterkundige meesterwerken
ontleend zijn en. . . . daarvan eigenlijk
maar een héél klein beetje „heel" lieten.
De Duitse dichter Goethe heeft met zijn
„Faust" tal van componisten aan het
werk gezet: Gounod, Berlioz, Boito,
Zöllner, Spohr en Schumann, om enkele
der bekendste te noemen. Zijn „Wilhelm
Meister" werd bovendien tot Thomas'
.opera „Mignon" en zijn „Leiden des
jungen Werther" leverde opera«stof aan
Massenet. Ook Schiller heeft heel wat
materiaal voor opera«libretto's geleverd,
zonder het te wet'én.'Verdi componeerde
b.v. „De Rovers" en „Don Carlos".
Maar van geen enkelen schrijver voor
het toneel zijn zóveel werken tot opera»
libretto's herschreven als van den groten
Engelsen dichter Williarn Shakespeare.
Rossini en Verdi gebruikten beiden zijn
„Othello", Verdi en Nicolai zijn „Vro»
lijke vrouwtjes van Windsor". De
„Hamlet" van Thomas, „Romeo en

.Julia" van Gounod, „Macbeth" van Ver»
di zijn nog maar de allerbekendste van

PUZZLE-RUBRIEK Puzz/e Ho.

VLecktwerkrcLddsei
In deze figuur woorden in te vullen van
de volgende betekenis:
Van links naar rec'hts:

1. Overeenkomst tussen twee staten
3. Gedrocht
5. De kleur van goud hebbende
7. Nadenken; beraad
9. Plaats in Limburg

10. Volksplanting, nederzetting
11. Persoon met een verbeeldingskracht

sterker dan zijn onderscheidings»
vermogen

13. Plechtige inkomst
Stad in Duitsland aan de Oostzee15.

16. Slechts in de verbeelding bestaan"
17. Echter, niettemin
18. Elke keer
Van boven naar beneden:

1. Compagnon
2. Gekerm, gesteun
3. Lastig
4. Geneesmiddel
5. Goedgunstige gezindheid
6. Voortdurend getingel
7. Stad in Frankrijk
8. Lijdzaam, kalm, berustend

11. Gezin
12. Zekere stoot bij het biljarten
13. Rente
14. Vroeger, voorheen

een eindeloos aantal Hamlet's, Romeo s
en Macbeth's van alweer vergeten corn*
ponisten.
Als Shakespeare eens had kunnen be»
leven, wat alle schrijvers van opera>

teksten met zijn meesterwerken hebben
bedreven, zou hij van ergernis gestorven
zijn. Zoals de zaken nu staan, ligt M
echter sinds 1616 begraven in Strat»
ford»on»Avon.
Deze Engelse plaats heeft door de jaren
heen een grote aantrekkingskracht <•
honderdduizenden Shakespeare»be\v'onde«
raars gehad. Ook de Duits»Italiaanse
componist Ermanno Wolf«Ferrari bracht
er eens een bezoek, in gezelschap v*n

den dirigent van een klein orkest uit een
Italiaans provinciestadje. Ze lieten z'c'1
door een gids rondleiden en kwamen
ook in de bekende kerk.
„Dit is het graf van Shakespeare!" weeS

de gids plechtig.
De muzikant naast Wolf=Ferrari ga'
echter geen tekenen van herkenning.
„De man, die „Othello" schreef etl

„Hamlet" en „Romeo en Julia!" lichtte
WolfsFerrari toe.
Toen begon het in het brein van den
kleinen musicus te dagen.
„Juist, ik weet het al!" antwoordde M
opgelucht. „Dat is die libre-ttist!'

Oplossingen van bovenstaande puzzle worden ingewacht tot uiten
26 Februari. ,£
Adresseren: Redactie weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam. Op °
omslag duidelijk; „Puzzle nummer 6" vermelden. Als prijs wordt wcdero
een fraai boekwerk beschikbaar gesteld.

Oplossing Puzzle No. 3
De oplossing van het lettergreepraadsel, verschenen in „Arbeid" van 24 Januari.
als volgt: De gevraagde woorden zijn: ... ^
Eermetaal, eikenhout, niettemin, boodschap, onderhoud, ongedurig, medelij1* ^
voorbarig, aanstonds, lentebode, torenvalk, neushoren, inclusief, erbarming,
gevend. j( ^^
Het gevraagde spreekwoord luidt: „Een boom valt niet met de eerste slag • fl
gekend zijn drie boekprijzen en wel aan: L. B. Baard, Soestdijksekade 71—
Haag, Jenny Dubois, Wilhelminasingel 72, Maastricht; A. Smit, Amalia van S
straat 9 b, Groningen. . efl.
Hun zal een boekenlijstje worden toegezonden, waaruit zij een keuze kunnen
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Aanvulling yan ons

Broodrantsoen

M oeilijkheden met de broodbonnen?
Ja, die zijn er in een gezin met

opgroeiende kindenen allicht; het meest
daar, waar verschillende • gezinsleden
Overdag zijn aangewezen . op meegeno»
men pakjes boterhammen, die nu een»
maal moeilijk door ander eten kunnen
^orden vervangen.
Zullen we met elkaar eens een paar
oplossingen voor dit probleem beden»
ken? Niet voor ieder gezin zal dezelfde
maatregel kunnen gelden en het zal
daarom goed zijn op enige variatie van
mogelijkheden te rekenen.
Uaar is ten eerste de pap als vervanging
Voor een gedeelte van het brood.
Ik begin daarmee, omdat ook buiten de
rantsoeneringstijd om, het gebruik van
PaP inplaats van brood in menig gezin
'en doodgewoon verschijnsel kan ge»
n°emd worden. Op 't platteland vooral
z°u men de „avondpap" niet graag mis»
Sen, terwijl 's winters ook in de stad de
gewoonte nogal eens wordt gevolgd om
m 't ontbijt een bord warme pap op te
"ernen.
Een vreemde maatregel is de pap dus
In 't algemeen niet.
Alleen rijst nu de vraag, of in deze tijd
de toepassing mogelijk is:
Kunnen we er voldoende melk voor
kopen? Kunnen we met ons beperkt
brandstoffenrantsoen zo'n gekookt ge»
fecht dagelijks klaarmaken?
^Vat de eerste vraag betreft, moet ik
toegeven, dat melk op 't ogenblik te
duur is om er naar ' willekeur gebruik
Van te maken. Maar . . . . als 't allerbeste
niet mogelijk is, dan kunnen we toch
Zeker op één na 't beste kiezen? Voor
°ns geval zal dat hierop neerkomen, dat
%e de gort, de havermout of wat we
»an graanproducten kiezen, laten gaar
^orden in water en dat we er ten slotte
*at melk doorroeren of er op de borden
^at melk over gieten.
Waar het om gaat, is een goed ver»
Vangingsmiddel te geven voor brood, en
brood kan zich in deze tijd ook niet op
* bezit van melk beroemen; wél geeft
net ons de bestanddelen uit de tarwe
°' de rogge — eiwit en zetmeel — en
diezelfde bestanddelen vinden we ook
n onze met water gekookte pap.
Helemaal een „crisismaatregel" kunnen
*e zo'n pap óók niet noemen. Nog in
de tijd van onze grootouders werd de
^g begonnen met een ontbijt van in
*ater gekookte gort („gort uit de bus");
^e was dan de vorige dag in een z.g.
Sortbus in de waterketel vanzelf gaar
Se\vorden, ze werd' 's ochtends koud op
de borden geschept en met wat kokende
melk overgoten. Nog maar kort geleden
Ê0'd een dergelijk stevig ontbijt nog
'nige keren per week voor onze matro»
Zen, en we kunnen uit dit feit gerust
'k gevolgtrekking maken, dat hier geen
sPrake is van „babyvoeding" maar van
!jinke manskost.
'e ik nu ons tweede bezwaar van daar»

^v«n over 't hoofd, de lange kooktijd,
^je ons brandstof kost?
^een, want ik wil er u meteen bij ver»
•e'len, dat gort in water -- mits van
*ev°ren geweekt — niet langer danf\j . . . . . . .
® minuten op een klein pitje hoeft door
l6 koken; de pan wordt da
hoc
'•i.i ;i

oken; de pan wordt dan vlug in
**°oikist of kranten gepakt en blijft
< ;arin minstens 4 uur staan. Kookt u

's 's avonds xle gort vóór, dan vindt
, Ze 's ochtends klaar voor 't ontbijt;
'een moet u ze óf eventjes opwarmen.

wat melk aan de kook brengen om

U

ri'lA U '* 8erecnt héél voedzaam (eiwit»
*) maken, dan kunt u op voordelige
nier de melk vervangen door melk»
Qer. Daarover spreken we echter wel

^ s een volgende keer, want vandaag
ge,

e*en we de beschikbare ruimte nog
fuiken voor een paar recepten.

Ook moeten we nog even spreken over
de keus van onze pappen. Behalve gort,
die ons gelukkig niet al te karig is toe»
bedeeld, beschikken we over gortmout,
havermout, aardappelmeelvlokken, ha»
verbloem, grutten, rijst, rijstebloem,
gruttemeel, maizena, griesmeel, sago,
aardappelmeel, puddingpoeder, maca»
roni, vermicelli en -- op onze bloem»
kaart — over tarwe» en roggebloem en
over ongebuild tarwe» en roggemeel.
Gaat het er om, zoveel mogelijk werke»
lijk voedsel uit onze bonnen te halen,
dan houden we ons aan de minst ver»
fijnde soorten; we kiezen dus liever
gort dan gortmout, liever havermout dan
haverbloem, liever griesmeel dan mai»
zena en liever ongebuild tarwe» of rogge»
meel dan die beide producten in hun
verfijnde vorm van tarwe» of rogge»
bloem. .

Wisselen we op die manier verstandig
onze bonnen in, dan kunnen we niet
alleen dagelijks aan een van de brood»
maaltijden een bord pap tot aanvulling
geven, maar we kunnen er bovendien
zeker van zijn, dat we in de door ons
gekozen graanproducten voedsel in huis
hebben gehaald, dat minstens met het
brood op één lijn kan worden gesteld.
Wie er vast eens de proef mee wil
nemen, kan beginnen met de volgende
recepten; de volgende keer vertel ik u
dan nog, hoe we taptemelkpoeder kun»
nen inschakelen bij de bereiding van
voedzame pap.

Gort in water gekookt (A personen)
200 gr. (2 ons of 2 kleine theekopjes)
gort, 4 maal zoveel water als gort (in
dit geval dus 8 kleine theekopjes),
snuifje zout.
Laat de gewassen gort l a 2 dagen in
de voorgeschreven hoeveelheid water
weken; breng ze met hetzelfde water
aan de kook, laat ze op een zacht vuur
20 minuten doorkeken en pak dan vlug
de pan in de hooikist pf in kranten.
Laat de gort minstens 4 uur ingepakt
staan; warm ze dan even op of schep
ze zó op de borden en giet er wat
kokende melk over. Gebruik er verder

wat suiker of wat stroop bij (vooral niet
veel, want dan gaat de pap gauw tegen»
staan!).

Havermout in water gekookt (4 pers.)

150 gr. (IJ ons of 3 kleine theekopjes)
havermout, 4 maal zoveel water als
havermout (in dit geval dus 12 thee«
kopjes), snuifje zout.
Breng het water met een snuifje zout
aan de kook, strooi er de havermout in
en laat die^p een zeer zacht vuur gaar
worden (15 a 20 minuten). Of wel: kook
ze 5 minuten vóór, pak dan het pan»
netje in hooikist of in kranten en laat
het daarin minstens l uur staan. Ga
verder op dezelfde wijze te werk als bij
de gort uit het vorige recept.
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Hiervoor is nodig een lapje stevig
fluweel of vilt van 40 cm. bij 60 &
62 cm. en daarvan kunt u dan een
chique dopje maken Voor jonge
meisjes schattig van een ruit, met
sjaal of das van dezelfde stof.
U kunt proberen fluweel wat stij-
ver te maken door de verkeerde
taant wat in te smeren met huis-
houdzeep, en dan er over heen

_ strijken met een goea warm ijzer.
Bij slap goed is het 't verstandigste
het lapje nog eens te knippen van
hoedengaas. dat men per meter
kopen kan.
Het 'wordt dus als het ware ge-
voerd met gaas. Middenvoor dicht-
stikken, dan de lap draaien, zodat
de naad in het midden komt.
Daarna de 'bovenkant dichtstikken
zoals voorbeeld 2 aangeeft.
Aan de onderkant een zoom inrij-
gen en doorstikken op i cm. breedte.
(Hoogte ± 3 cm ) Aan de ver-
keerde kant worden plooien inge-
stikt, zoals aangegeven, dus even
van elkaar af. Aan de voorkant
komen er dus zes en aan de achter-
kant wordt l plooi inyestïkt. Een
aardig speldje voltooit het geheel.
Een das. Een lapie van 22 a 24
.cm. 'lengte bij een breedte van 130
cm. Die 130 cm. wordt de lengte
van de das Aan weerskanten een
smal zoompje inslikken, de uitein-
den uttrafelen op ± 4 cm., zode.*,
franje ontstaat
Of een vierkant Lapje van dezelfde
geruite stoj van 50 of 55 c.m. in
't vierkant dus. Afweken door
zoompjes, omhaken enz. Dan een
punt omvouwen, zodat de vouw de
halswljdte haalt. Aan de uiteinden
een. poppenhaakje en oogje zetten,
waardoor het doekje middenachter
sluit
Baret, gemaakt van astrakan of
fluweel. De bol wordt gevoerd met
hoedengaas, oj heet dun linnen.
Rond dichtstikKcn.
Daarna het gaas op de bol rijgen.
Dt rand aan de bol stikken. Nu de
voering in elkaar itikken, precies
ats de baret De inga.no van het
hoofd omrijgen vastkruisen en de
voering- tegenzomen.
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VAN HUIS TOT HUIS
Beste Cor,

H et is al weer een week geleden, dat
ik je brief ontving. Wat gaat die tijd

toch razend vlug! Onder ons gezegd, heb
ik nog nooit zo naar het eind van de
week verlangd als tegenwoordig.
De kinderen gaan, nu ze groter worden,
zo razend veel kosten en in een gezin
is altijd wat nodig. Als de schoenen van
de één zijn gemaakt, is de broek van
den ander versleten of heeft een derde
weer nieuwe kousen nodig. Ik verstel en
«top tot in het oneindige, maar . . . . aan
aller komt een eind en dat einde kan
je met doelmatig repareren we,l' vers
schuiven maar niet tegenhouden.
Zo ging het ook met de kleren van Rie,
ze heeft een nieuwe mantel, een jurk en
schoenen nodig. Meid de schrik sloeg
me om 't hart toen ik haar schoenen
zag. Er zit geen zool meer onder. De
moeite van het maken zijn ze Tiiet meer
waard, omdat het bovenleer ook is verf
sleten. Toen ik er haar een verwijt van
maakte, dat ze me niet eerder over die
kapotte schoenen gesproken had, zei de
schat: „Ach moes, je had de schoenen
van de jongens pas laten maken en ik
weet dat je die al haast niet kan be»
talen. Daarom heb ik maar niets ge'
zegd."
Ik kan je wel vertellen, dat dit ant»
woord me toch goed deed, hoe erg ik
het ook vond, dat ze met zulke schoe»
nen op straat had gelopen. Ik vond het
prettig te merken, dat Rie zo met ons
meeleeft. Want ik zou heus geen kans
hebben gezien deze week weer een
schoenmakersrekening te betalen. M'n
schoenmaker zegt wel altijd: „Mens als
het je niet gelegen komt, betaal je de
volgende week", maar dat is juist iets,
waar ik niet aan beginnen \vil en niet
aan beginnen kan. Het is wel goed b&
doeld van den schoenmaker en het is
wel erg gemakkelijk en verleidelijk een
rekening een week uit te stellen, maar
uiteindelijk moet de man toch zijn een»
ten hebben.
Jan heeft vroeger zelf wel de schoenen
gemaakt. Maar als»ie zijn schoenmakers*
avondje had, deed je beter, een beetje
bij hem uit de buurt te blijven. Een ge»
zicht als drie dagen lelijk weer en zijn
humeur was nóg erger dan de rommel
die hij om zich heen had.
"k Geef onmiddellijk toe, het is geen
pretje, als je een hele dag hard hebt ge*
werkt, 's avonds nog eens te beginnen.
Ach, als het je vak is, dan gaat het nog,
maar Jan zat er zo mee te krukken,
ledere keer schoot zijn mes uit en meer'
malen timmerde hij op z'n vingers.
Hij deed een halve avond over één paar
schoenen en zat ondertussen op alles en
nog wat te mopperen. En hij deed het
nog niet goed ook — het schoonmaken
bedoel ik. De volgende avond was het
dan wéér een gemopper van je welste.
Dan klaagden de kinderen, dat het
precies was of ze scheef liepen. Ik heb
nu eenmaal een reuze zuinige man. Als
de zool door was, zette hij er geen hele
nieuwe zool op, maar dan plantte hij
over het kapotte stuk een lap leer. Dat
zo'n ongelijk stuk niet erg prettig loopt
wou Jan niet begrijpen. Hij werd spins
nijdig en noemde het een schandaal, dat
die apen van jongens aanmerkingen
durfden maken in plaats van te waar»
deren wat vader voor hen deed. Daar
sloofde hij zich nu voor uit Tot slot
werd de jongen naar bed gestuurd en
hadden wij een bedorven avond.
Toen Jan een keer geen leer kon krijs
gen, besloot hij er het schoonmaken
maar aan te geven. Sindsdien hebben
wij gelukkig weer rust.
Geloof anders - maar gerust, dat de
schoenen»reparaties in vele gezinnen "een
grote zorg • geven. Zo kwam Kees • deze
week' met een verhaal thuis, dat hij
haast niet kon vertellen. Zo moest»ie
lachen. „Moet u nou eens horen", bracht
hij er eindelijk uit. „Janus van den blik*
slager heeft een blikkie onder zijn
schoen en dat maakt een lawaai als hij
loopt, dat is niet mooi meer."
„Hoe komt dat blikkie dan onder zijn
schoen?" vroeg ik, omdat ik er -niets van
snapte.
„Heeft zijn vader gedaan. Janus had
kapotte zolen en toen heeft zijn vader

geprobeerd er een blikkie op te slaan,
maar dat gaat niet, want het blijft niet
zitten. Janus heeft het er later helemaal
af zitten te peuteren, wij hebben ons
naar gelachen."
Ik zag dien armen tobberd van een blik»
slager in gedachte op die schoenen ploe»
teren. De mensen hebben twaalf kin»
deren en een blikslager heeft het niet
breed. Ik kan me dus zo goed voorstel»
len, dat die man naar een oplossing van
het kapotte»schoenen»vraagstuk zocht.
Kinderen zijn wreed, zij lachen om el»
kanders leed. Het is hun niet kwalijk te
nemen, zij denken er niet bij na, hoe
diep ze iemand kunnen krenken. Ik
probeer dit er bij mijn jongens zoveel
mogelijk uit te krijgen, maar dat valt
niet mee. Juist omdat zij zo ondoor»
dacht zijn, vervallen ze steeds weer in
dezelfde fout.
Ik bracht Kees nog eens onder het oog,
hoe ik er over dacht.
„De vader van Janus heeft niet uit
weelde dat blikje onder die schoenen
getimmerd, maar omdat hij geen geld
had om leer of rubber te kopen", school»
meesterde ik. „Nu het met dit blikje
niet goed gaat, zal hij toch leer moeten
kopen, dus is het een tegenslag voor den
blikslager, zowel als voor Janus. Het is

nooit flink om iemand die tegenslag
heeft uit te lachen."
„Ja, maar u weet niet half hoe lollig
dat slepende blikkie klonk", was het
antwoord en roeftem wég was»ie weer,
de straat op.
Even later zag ik hem met Janus
krijgertje spelen.
Het gezin van den blikslager geeft
anders een duidelijk beeld, van wat er
gebeuren kan als je met een klein in»
komen en een groot gezin gaat „poffen".
Het begon daar eerst met een enkele
boodschap die aan het eind van de week
prompt werd betaald. Maar aan het eind
van de daarop weer volgende week
kwamen ze dat geld toch te kort en
toen begon het poffen opnieuw.
Zo zijn ze nu lelijk in de schuld komen
te zitten. Maar laat ik niet roddelen.
De blikslager en zijn vrouw zijn keurige
fatsoenlijke mensen en ik weet zeker,
dat, als zij het even kunnen doen, een
ieder krijgt wat hem toekomt, maar ik
weet óók, dat, als je met moeite met
je geld de week door kunt komen, het
vrijwel tot de onmogelijkheden behoort,
een achterstand in te halen. Die heb je
nu eenmaal gauwer gemaakt dan inge»
haald. Daarom haal ik nooit op de pof,
hoeveel moeite het me ook kost om
rond te komen.
Nu meid, mijn papier is vol; ik eindig
maar weer met de hartelijke groeten
van allen aan allen en in het bijzonder
van je
Harrelaar,. 11 Febr. RIEK.
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Toekomen niet de thee

Een lezeres te Amsterdam schrijft ons,
dat zij met haar theetoewijzing kan toe*
komen, door de droge thee eenvoudig
te malen. Zelf gebruikt zij daarvoor een
nieuw pepermolentje. Een oud molentje,

* Helpt elkaar
dat wil zeggen, een molentje, waarmede
reeds een keer peper gemalen is, kan
men daarvoor niet gebruiken, omdat de
pepersmaak die van de thee dan zou
overheersen. Er zijn ook speciale thee»
molens in de handel, maar die zijn voor
een gewoon gezin veel te kostbaar,
schrijft ons deze lezeres. Ook zonder
molen is het mogelijk, de thee te ver»
pulveren. Als we een stevige fles nemen,
is het mogelijk, de thee tot stof te
rollen. Leg de thee op de aanrecht of
desnoods op de broodplank en druk ze
fijn. Van de gemalen of tot stof gerolde
thee behoeft men maar de halve hoe»
veelheid te nemen, zonder dat de sterkte
van het zetsel minder is.-
Het is wél gewenst, de stofthee door een
zeefje te schenken.

Adverteren doet verkopen
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DE AVONTUREN VAN K A R ELTJ E K R A AN
Kareltje en de brand • Een grappige tekenfilm • Beeld: Jan Lutz • Regie en tekst: N. J. P. Smith

Dat wordt raak! Zet 'êm op, Kareltje! „De vlammen slaan eruit, meneer!"

„Ik zal jou /eren/" je wel, dat het écht was, agent?" „Je hebt kranig gehandeld. Karet.."



V O O R D E K I N D E R E N

BABBELTJE

van Oom Niek
Beste jongens en meisjes.
De vergelijking is misschien een beetje
gewaagd, maar ...... oom Niek gevoelt
zich net als de ezel, die de keus had
tussen twee lekkere hopen - klaver. Het
beest had honger, het scharrelde van de
ene hoop naar de andere en wist niet,
van welke hoop hij nu het éérst zou gaan
eten. Het slot van de historie was, dat
öe ezel tussen de lekkere hopen klaver
van de honger stierf.
Nu gaan we vergelijken: die hopen kla-
ver, dat zijn de bergen gezellige brieven,
die jullie me schreef. Ik weet waarlijk
Wet, welke brief ik het eerst- moet be-
antwoorden. Oom Niek is dus ...... de
ezel. Maar zo dom als die ezel zal hij
niet zijn. We komen straks heus wel
aan de beantwoording toe.
Eerst moeten we nog de oplossing van
de raadsels behandelen. Die naamkaar-
tjes ...... die vielen niet mee, wat? „Daar
heb ik wel twintig minuten op zitten te
zwoegen", schrijft een van m'n vriendin-
netjes. Nu, dat valt me nóg mee; Naam-
kaartjesraadsels zijn erg lastig. Je ziet
het, of ...... je ziet het. niet. Had ik niet
Voorspeld, dat je daar een tijdje zoet
ttïee zou zijn?
Voor zover je het nog niet wist: meneer
A. Regenkwam was wagenmaker en de
heer T. Koers was stoker óf koster. Er
Waren maar heel weinig neven en nich-
ten, die de twee betrekkingen van me-
fieer Koers hadden opgegeven. Dat heb
ik jullie niet kwalijk genomen, omdat ik

niet bij gezegd had. dat die meneer
baantjes had.

et invulgedicht was weer makkelijk.
Duik, buik, fuik, huik, luik en puik waren
de woorden, die moesten worden ingevuld.
Het aarcrijkskunderaadsel was ook door
Velen goed opgelost. „Arbeid adelt" kwam
eruit, evenals uit de eerste opgave. De
Woordjes, die je voor dat eerste raadsel
nodig had, waren: dal, beet, ar en' d.i.
De plaatsnamen waren: 1. Amsterdam;
2- Roermond: 3. Breda; 4. Enschede: 5.
lerseke; 6. Delft; 7. Amersfoort; 8. Delf-
ziJl; 9. Emmen; 10. Leeuwarden en l'l
Tiel.
Nu het voornaamste.

De gelukkige prijswinnaars
zijn ditmaal:
!• Liesje Delgrosse, m., S jaar, Timor-

straat 20, Leeuwarden;
2- Ina Klein, m., 13 jaar, Singel 18,

Hoogezand;
3- Dik Peetoom, j., 9 jaar, Oosterstraat

52, Noord-Scharwoude N.-H.
Mesje, Ina en Dik mogen een boek uit-
keken uit een lijstje, dat zij thuis ge-
stuurd krijgen.
Onze prijswinnertjes van harte geluk ge-
*enst. Dat in de eerste plaats. Nu nog
^n woordje tot de vele inzendertjes, die
*el hun best hadden gedaan, maar die
t°ch niet bij de prijswinners waren. Je
"*°et maar net denken als de man, die
"haast" de honderdduizend had gewon-
den.
Deze hoofdprijs viel op nummer 1240 en
"1J had nummer 1241. Verheugd ging hij
*J*ar zijn vrouw toe en liet haar te lote-
'Wjst zien. „Kijk eens, vrouw", zei hij.
"•«én nummertje verschil ...... De volgende
*e«- zijn wij aan de beurt!"
^e begrijpt, dat dit maar gekheid is. Het
* beter, je voor ogen te houden, dat je
en mooie kans hebt gemaakt — dat je

wettig een poosje — of een heel lange
Poos! — met de raadsels bent bezig geweest

1 ...... dat de aanhouder wint. Als je niet
t, krijg je vast en zeker nooit een

nu geven weZo

"et nieuwe raadsel
j et is het raadsel van de boekenworm.
tikt moeten Je voorstellen, dat er twee

Kke boeken naast elkaar in de kast
aan. De boeken horen bij elkaar, dus

»r> s' zoa^s net hoort, staat links deel I
j?1 rechts staat deel II. Elk boek is 500
j'^zijden, of 10 centimeter, dik. De kaft
„„„telkens l centimeter dik. Nu is de

hoeveel centimeter heeft de
n, die zich zelf dóór kaften en
eet, afgelegd, als hij, begon-

11 aan de buitenkant van deel I, aan
l(~5ijde 1000 zal beginnen?

|^8njp wel, dat dit raadsel lang niet
•ag,, ^ is- Daar kunnen eigenlijk al-
toist ̂ 6e^ p'en*'ei'e Jongens en meisjes de
ik evf °plossing voor vinden. Daarom geef

" nier nog een lettergreepraadsel bij,

dat ook door gewone neven en nichten
kan worden gevonden. Wees echter niet
Dver jezelf tevreden, als je alleen het laatste
raadsel hebt gevonden. Alleen als je met
de boekenworm geen raad weet, mag je
het zeggen en hoef je alleen de tweede
oplossing te sturen. Doe je best. Het
makkelijke raadsel is: van de lettergre-
pen hou-der-aan-de-wint, een spreuk te
maken, die elke raadseloplosser goed
dient te onthouden.
Oplossingen voor 28 Februari a.s. zenden
aan Oom Niek, p.a. Redactie „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam-C.,
Voor ik nu met de beantwoording van
m'n briefjes begin, moet ik eerst alle
jongens en meisjes» die een verhaaltje,
een versje of een tekening inzonden, vra-
gen, mij even te schrijven, of zij hetgeen
ze inzonden, zelf verzonnen. Soms kan
oom Niek wel zien, dat het verhaal zelf
gemaakt is, maar het kan ook gebeuren,
dat de kinderen het verhaal of het versje
niet zelf hebben verzonnen en alleen
maar doen alsof. Onthoudt allemaal,
dat alleen zelf-verzönnen verhalen, versjes,
of tekeningen in de krant mogen.
Nu begin ik dan toch aan mijn klaver-
berg. Daar is eerst Alois van Oers, die
helemaal in Esschen, provincie Antwer-
pen woont. Z'n vader, die in ons land
werkt, bracht. „Arbeid" mee naar. huis.
Natuurlijk mag Alois als Belgische jon-
gen, óók meedoen. Alleen moet Alois zo
spoedig mogelijk insturen, omdat zijn
tarief altijd wat langer werk heeft om bij
me te komen dan die van de Nederland-
se jongens en meisjes.
Marianne Fluiter, Amsterdam, hoeft niet
te beven, als zij eea brief schrijft. Je
moe had gelijk. Dat was een vergissing.
Je kan. wel rekenen, dat je zowat twee
weken de tijd liebt met inzenden. Het
beste is natuurlijk, dadelijk de oplossingen
te sturen als je die gevonden hebt. Dan
raakt het niet in het vergeetboek en je
moet óók niet vergeten, dat oom Niek
niet alle inzendingen tegelijk kan na-

. kijken. Pas jij maar op, dat je niet te
veel strafwerk krijgt!
Henny Wouters, Zutphen, had een keu-
rig briefje geschreven. Je vader en moe-
der hadden gelijk, dat ze je oplossing
op de krant niet zo mooi vonden. Dat
papier vlekt altijd zo. Zeg maar tegen
je ouders, dat oom Niek wel kon zien,
dat je goed je best had gedaan.
Gonnie Welters, Bennekom. Je werk was
goed. Maar je weet het: misschien ben
jij de volgende keer aan de beurt.
Henk v. d. Wonde, Edam. Waar leer jij
voor op die ambachtsschool?
J. Hïllmann, Amsterdam. Bedankt voor
je goede wens. Van harte het zelfde, al
ben ik 'dan nóg later!
P. Bijlsma, Rotterdam. J-e oplossing was
op tijd. Dat was niet mis met jou: „In
volle verwachting, hoopvol en hoogach-
tend" je doet het niet minder. Dag
Piet! Of heet je Puk?
Leendert Doornaar, Amsterdam. Ja Leen,
je hebt gelijk: dat was een echt-smerige
streek om een ouden man met een bril
op met sneeuwballen te gooien. Fijn, dat
jullie die glazen weer terugvonden. Mis-
schien geef ik voor je zusje nog wel eens
een paar makkelijke raadsels op.-
Piet de Jong, Rotterdam. Scihrijf maar;
op, Piet. Hoe meer hoe liever. Alleen: als
het verhaal in de krant moet, moet je
het zelf hebben verzonnen.
Ditje Bakker, Rotterdam. Ben je weer
helemaal beter? Er zijn veel zieke men-
sen tegenwoordig. Dom van je zusje om
niet mee te doen.
Catharina van Dijken, Kolham. Jij kan
nog eens dichten. Als we nog eens een
gedichtenwedstrijd houden, maak je een
goede kans op een prijs. Je brief heb ik
in gezondheid ontvangen.
Voor allemaal: tot de volgende week en
de groeten van

OOM NIEK,
Postbus 100, Amsterdam-C.

Ons prï/sraac/se/
voor c/e jeugd
Mijn geheel bestaat uit 24 letters
en vormt een goede uitspraak.
l, 16,13, 23, 9 is een gezonde drank.

15, 3, 9, 19, 24 gevecht, kamp.
18, 2, 16, 9, 3 gebak.
10, 5, 22, 7 niet levend.
21, 11, 4 lijm.
4,12, 6,15 -vogeltje.

20, 8 lidwoord.
17, 23,14 dient om op te schrijven.

Inzendingen moeten voor 26 Fe-
bruari in het bezit zijn van Oom
Niek, p/a Redactie „Arbeid", Post-
bus 100, Amsterdam-C.

riep
Zoo rillerig en hongerig? Laat
dan geen kostbaren t i jd ver-
loren gaan, maar grijp krach-
tig in, neem 'n „AKKERTJE".
hét middel dat de natuur te
hulp komt.

Tien tegen een, dat dan de \
infectie niet doorgaat en Ge i
U morgen weer fit voelt.

Per 2 stuks . . . 2 stuivers :
12 stuivers

AKKERTJE
De Nederlandsche Pijnstiller>

CREDIETEN
.ƒ 900—5 % zonder borgen. Elk doel.
I E D E R E E N vrijbl. voorwaarden.

Brieven antw. porto „DE ONDERLINGE",
Mathenesserweg 110 — Rotterdam-W.

beginn. schrift, lessen:
Duits, Engels, Ned. Taal en

Rekenen, Boekh. Steno enz. v.a. 65 et. p. m.
Schrijf om gratis proefles Cursus Zelfontw.,
Bosboom Xoussaliitstraat 4e f, Amsterdam,

DEZE JONGEDAME

TEEKENT GRAAG
en ze is „er achter"! Want zij had al zoo vaak hooren vertellen,
dat men er zonder kruiwagen toch niet kwam en toen is zij gaan
nadenken:
Ik teeken graag en ik verdien graag; kruiwagens zijn duur; vandaag
of morgen gaan de kruiwagens bovendien ook nog wellicht op punten
en dan is er geen aankomen meer aan. Welnu, als ik dan mijn eigen
kruiwagens eens ging teekenen. Dan behoef ik niemand naar de
oogen te zien.
Toen werd ze cursiste van Teekencursus Postma Rotterdam, die haar
schriftelijk volledig opleidde voor zelfstandig teekenares, die met
snel toenemende vlotheid haar eigen frissche teekenideeën verwezen-
lijkt en terwijl anderen hun tijd verbeuzelen met allerlei gezemel over
de zeer moeilijke tijden, verduistert ze al een uur vroeger dan noodig
is om toch maar weer zoo gauw mogelijk bij de lamp met haar
teekenwerk verder te kunnen.
En op die wijze heeft Cursus Postma Rotterdam - - opgericht in
1908 — al buitengewoon veel jongere en oudere mannelijke en vrou-
welijke leerlingen van elf tot tachtig jaar en waaronder zelfs hon-
derden schoolhoofden en onderwijzers, gebracht tot volle ontplooiing
van hun teekengave, een onvervreemdbaar kapitaal, dat aan gee,n
devaluatie of koersschommelingen onderhevig is/ En dit in de eerste
plaats dank zij de uiterst serieuze correctie onder leiding van een
directie, die, gedekt door vier Rijksbevoesdheden tot het geven van
teekenonderwijs, met hart en ziel de belangen der teekencursisten
ieder persoonlijk behartigt!
Den juisten weg hiertoe vindt U in het kostelooze prospectus No. 113,
dat U terstond na aanvraag wordt toegezonden door Cursus Postma
Rotterdam.



He&t eem fate*
U vraagt wat dat beteekent: „Toetsen"?
Wel, „toetsen" beteekent onderzoeken, vergelijken
met wat wij zouden kunnen noemen: een normalen
standaard. In het bijzonder wordt het onderzoek
naar geestelijke vermogens, en de zielkundige
eigenschappen van een mensen zoo genoemd.
Zoo'n „toets", op deze wijze opgesteld en beoor-
deeld, geeft met vrij groote zekerheid een juist
inzicht in de vermogens van dengeen, die wordt
„getoetst".
Het is een eenvoudig middel van de wetenschap
der toegepaste psychologie (ook wel: practische
psychologie genaamd, aangezien zij ons helpt ifi de
practijk van het leven) om alle uitingen van den
mensch, ondanks de gecompliceerdheid ervan, zoo-
danig te ontleden, .dat wij een zuiveren — en veelal
geheel nieuwen — Kijk krijgen op een mensch en
op de drijfveer achter zijn handelingen. De psycho-
logische „toets" leert ons, waarom iemand zus doet
en niet zoo, waarom hij slap of bijzonder energiek
is,, waarom hij „niet kan", al „wil" hij nóg zoo
graag, en waarom hij niet kan WILLEN, al hangt
zelfs alles voor hem af van een wilsdaad.
Dit alles nu kan door een psycholoog of iemand,
getraind in psychologisch inzicht, uit den „toets"
worden opgemaakt; hij krijgt aldus een diepgaan-
den kijk op het wezen en de eigenschappen van
den getoetste. Maar met die gegevens kan hij méér
doen. Aangezien hij door zi.jn kennis van zielkunde
en maatschappij den getoetste beter kent, dan deze
zichzelf kent, zal hij hem raad kunnen geven in
zijn moeilijkheden, voornamelijk voor zoover deze

aan zijn innerlijk wezen ontspringen. En 90 % van
ALLE moeilijkheden van den mensch ontspringen
daaraan.
Zulk een RAAD heeft den naam gekregen van
PSYCHOLOGISCH ADVIES. Dit is tot heden voor-
namelijk ten nutte gemaakt voor drie doelstellin-
gen, n.l. voor de schoolkeuze voor kinderen, voor
de keuze van (beter: de indeeling in) een beroep,
en voor de levenshouding.
Onder de levenshouding van den mensch verstaan
wij zijn houding tegenover de gebeurtenissen in
zijn leven, hoe hij zich onder de omstandigheden
•houdt.
Het PSYCHOLOGISCH ADVIES is in dit geval
veel uitvoeriger en heeft ten.doel de middelen aan
te geven, waardoor iemand, die bijvoorbeeld een
zwaren, moreelen slag heeft ondergaan, er weer"
bovenop kan komen; hoe iemand 'teleurstellingen
kan overwinnen en nieuwe kracht verwerven; hoe
men meester kan worden over zichzelf, over harts-
tochten en verkeerde gewoonten; hoe men zelf-
vertrouwen kan aankweken en de achting en lief-
de van anderen kan verwerven.
Het wijst aan, hoe onge wensen te toestanden in het
leven van den getoetste, of in zijn innerlijk wezen,
kunnen worden uitgebannen en vervangen door
nieuwe, positieve, opbouwende eigenschappen, die
leiden tot de gewenschte innerlijke toestanden en,
in zijn uiterlijk leven, tot daden, welke hem. in
staat stellen, zich op behoorlijke wijze te hand-
haven, zijn leven te beheerschen, te vervormen, ver-

ZIJN Uw HERSENEN
\ GETRAIND?

edelen en versterken, tot heil van zichzelf en zijn
medemenschen.
De pionier en de instelling van vertrouwen op het
gebied van het Psychologisch Advies voor de prac-
tijk van het leven is DALMEIJER'S EFFICIENCY
INSTITUUT te Amsterdam. Door deze instelling
zijn in den loop der jaren reeds velen honderd-0
duizenden van déze adviezen' gegeven, hetgeen"
vooral mogelijk was door de methode van werken,
die hierin bestaat, dat degeen, die moet worden
getoest, bij zich/ thuis op zijn gemak een uitge-
breide VRAGENLIJST invult, welke daania aan
het Instituut wordt teruggezonden en daar beoor-
deeld. De betreffende persoon ontvangt het advies
dan 8 a 14 dagen later.
Ter populariséering dezer methode bieden wij den
abonné's en lezers van dit blad zulk een

PSYCHOLOGISCH ADVIES KOSTELOOS
aan. Belangstellenden moeten daartoe onderstaanden BON invullen en inzenden. Zij ontvangen dan de VRAGENLIJST, waarvan hierboven sprake is, benevens een
brochure: „HOE GROOT IS UW NUTTIG EFFECT?", waarin uitvoeriger dan hier mogelijk is, het nut en de noodzakelijkheid worden uiteengezet, om zich te laten
toetsen.

Welk een ommekeer die middelen in het leven van vele tienduizenden hebben uitgewerkt, wordt
gedemonstreerd door de volgende afbeeldingen: illustraties van enkele verklaringen, uit duizenden.
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P O P U L A I R E HANDLEIDING TOT

Z E L F - A N A L Y S E
EN BEPALING VAN DEN

E F F i C l Ë N C Y - C O E F F l C l ËN T

Dalmeijer's Psychologische Methoden hebben de toepassing
der psychologie gebracht onder het bereik van iedereen, onver-
schillig opvoeding, schoolkennis, sexe of leeftijd. Deze metho-
den stellen U in staat met geringe inspannjng

een grooter, geestkrachtiger mensch te worden.
De meest voor de hand liggende toepassing van de Practische
Psychologie is de toepassing ervan op Uw PERSOONLIJKHEID.
Inderdaad is dit de wetenschappelijke cultuur van den „boom
des goeds en des kwaads". — Hoe kan nu het Psychologisch
Advies U van dienst zijn? Op vele wijzen: voor het verbeteren
van • uw. zenuwgestel en uw capaciteit voor arbeid en ge-
noegens; in den omgang met uw medemenschen; bij de op-
voeding uwer kinderen; bij het streven naar meer ontwikke-
ling; bij het kiezen van een loopbaan; bij het. aanvaarden van
nieuwe werkzaamheden; het winnen van klanten; bij het
uitbreiden uwer zaken; voor het overwinnen van slechte ge-
woonten eri het -vestigen van goede maar bovenal voor het
beter leeren kennen van Uzelyen. Hét is een feit, dat slechts
weinig menschen zich één juist oordeel kunnen vormen over
de lieden uit hun omgeving. Zonder menschenkennis is dit
onmogelijk. Het is noodig, dat wij ons nu en dan afvragen:
„Hoe groot is mijn NUTTIG EFFECT?" Dit kunt U met voor-
deel doen aan de hand van de brochure van dezen titel, welke
met nog eenige
andere brochu-
res aan de abon-

MET DALMEM

né's en lezers
van dit blad. bij
verzending van
nevenstaanden

BON, koste-
loos wordt toe-
gezonden.
Zend nog heden
den bon volledig
ingevuld als brief
in aan de Adm.
van Dalmeijer's
Cursussen, Ko-
ninginneweg 182,
Amsterdam - Zd.
Links bovenaan
op de «nvelop
schrijven: Voor
Advies. .

= VAN DEN MENSCH

Hlerlangs afknippen en als brief inzenden aan de
Administratie DALMEIJEK's CUHSL'SSEN, Koning-
inneweg 182, AMSTERDAM. Links bovenaan Op de
envelop zetten: VOOR ADVIES.

voor de Abonné's en
Lezers van dit blad tot
het bekomen van een
K O S T E L O <VS

PSYCHOLOGISCH ADVIES
alsmede eenige interessante brochures. (Bijvoeging
van 15 et. in postzegels als bijdrage in de porto-
kosten wordt op prijs gesteld, doch ia niet nood-
zakelijk.)
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