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Aan de jongeren!

Vrije tijd

Wij richten vandaag, een bijzonder woord tot de jongeren onder
onze lezers. Daarmede hebben wij, zonder de grenzen al te nauwkeurig te willen trekken, met name de achttien- tot vijf-en-twintigjarigen op het oog. Aan hun moeilijkheden en vraagstukken zouden
wij gaarne speciale aandacht willen wijden. Voor een welslagen
van dit streven is het echter zeer gewenst, dat de jongeren zelf
hun stem laten horen, door ons deelgenoot te maken van hetgeen
hen bezig houdt of bezwaart. Dat kan geschieden in een vertrouwelijke brief, waarin van de eigen levensproblemen wordt
verteld, onverschillig of deze van persoonlijke dan wel van maatschappelijke aard zijn. Wat wij met zulke brieven doen, hangt
natuurlijk van hun inhoud af.
Soms zal het antwoord worden gegeven in de vorm van een
bespreking der aangeroerde vraagstukken in deze kolommen,
maar het kan natuurlijk ook zijn, dat het vertrouwelijk karakter
der vraag een persoonlijk bescheid per brief nodig maakt. Ook
stellen wij ons voor, dat er brieven zullen inkomen, die zich door
hun karakter voor publicatie lenen, zodat op deze wijze de
jongeren elkaar helpen en voorlichten.
Tenslotte houden wij ons aanbevolen voor onopgesmukte mededelingen omtrent uw levenslot en levensloop. Uiteraard zal hiervan een zeer discreet gebruik worden gemaakt, doch wij stellen
ons voor, dat het op deze wijze inkomend materiaal ten zeerste
zal kunnen bijdragen tot verdieping van de kennis omtrent de
noden, waarin velen in de leeftijd tussen 18 en 25 jaar verkeren.
De kennis hiervan is de voorwaarde voor iedere verbetering.
Het woord is thans aan de jongeren!

Uit de strijd voor verkorting van de arbeidsduur is ons altijd het
argument bijgebleven, dat de arbeider geen raad zou weten met
de vrije tijd, die hem daardoor ten deel zou vallen. De werkelijkheid heeft het ons anders geleerd. De gelegenheid om, na volbrachte dagtaak, in ruimere mate een bezigheid naar eigen verkiezing aan te vatten, is door de arbeiders over het algemeen
dankbaar aangegrepen om tot een meer persoonlijke levensontplooiing te geraken. Menigvuldig zijn de gebieden, waarop zij
hun werkzaamheid wisten aan te wenden. De een vond in de
volkstuin een nuttige en aangename bezigheid, de ander wierp
zich op de studie en een derde zette zich aan de knutselarij.
In één onzer vorige nummers vertelden wij van een timmerman,
die, zonder enige vóóropleiding en alleen gewapend met zijn
noeste vlijt, met succes houten beelden ging snijden. Deze ervaring
heeft ons op de gedachte gebracht, dat er wellicht onder onze
lezers nog menig, verborgen talent zal schuilen. Een man of een
vrouw, die in vrije uren zich een arbeid wist te scheppen, waarmede bijzondere uitkomsten werden bereikt. Wij denken hierbij
niet alleen aan kunstzinnige scheppingen, maar ook aan zuivere
kniltselarbeid of practisch werk.
Indien men zelf iets van deze aard heeft gepresteerd of anders
mensen kent, die zich in dit opzicht onderscheiden, laat men ons
daarover dan eens schrijven. Blijkt er wat in te zitten, dan willen
wij er gaarne de aandacht van onze lezerskring voor vragen. Op
deze wijze leren wij eikaars liefhebberijen kennen en kweken wij
waardering aan voor het werk van hen, die in hun vrije tijd iets
buitengewoons presteren.
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en lezer stelt ons op den man af een
vraag, die wij, rechtuit en zonder om*
•wegen, willen beantwoorden. Hij heeft
horen vertellen, dat de nieuwe N.V.V.*
bestuurders zulke schandelijk hoge sala*
rissen genieten. Maar liefst achttien*
duizend gulden voor den commissaris
Woudenberg, en twaalf duizend gulden
voor elk van zijn adviseurs. En onze
briefschrijver wil nu weten wat hiervan
aan is. Gaarne dienen wij hem en daar»
mede ook de vele anderen, onder wie
dit gerucht verbreid is, van antwoord.
Wie al wat langer in de arbeidersbewe*
ging meeloopt, weet, dat achterklap over
vakbondsleiders geen verschijnsel van
vandaag of gisteren is. Ook de instel»
lingen van de arbeidersbeweging hebben
het meer dan eens moeten ontgelden.
Wat dit betreft is er dus niets nieuws
onder de zon.
Toch is er wel enig verschil. De kwade
geruchten van weleer stamden steevast
uit kringen, waarvan men wist, dat zij
het oogmerk hadden om de arbeiders»
beweging en haar instituten te schaden.
Het nieuwe gerucht echter blijkt met
een zekere gretigheid te worden rond»
verteld, ook door lieden, die, krachtens
hun afkomst, zich eer moesten wijden
aan positief dienstbetoon jegens de vak»
beweging, instede van zich tot tolk te
maken van allerhand kwade praat. Blijk»
baar is de bekoring van de fluisterziekte
onzer dagen voor dezulken sterker dan
hun gevoel van verbondenheid met het
lot der economisch zwakkeren. Aldus
ontstaat het trieste beeld van werk»
krachtige mannen, die in een tijd, waarin
fors moet worden aangepakt, liever,
met de handen in de zakken, aan de
kant staan en daarbij dan nog een
deuntje roddelen.

Wij zijn zeker niet van zins ieder nieuw
voorbeeld van deze fluisterpraat, dat ons
ter ore komt, in beschouwing te nemen.
Maar geheel zwijgend willen wij er toch
ook niet aan voorbijgaan, om de een*
voudige reden, dat er nog altijd goed*
gelovigen blijken te zijn, die al te ge*
makkelijk aanvaarden wat men hen in
de oren gelieft te blazen. Daarom delen
wij onzen Rotterdamsen briefschrijver
mede, dat wij gemachtigd zijn te ver*
klaren, dat de salarissen der tegenwoor*
dige N.V.V.*bestuurders door de bank
genomen eer lager dan hoger zijn dan in
het verleden het geval was en dat de

l/tüe veikenninaen
fantastische bedragen, die men, wat dit
betreft, wel noemt, eenvoudig kant noch
wal raken.
Men wil het N.V.V. zoveel mogelijk
afbreuk doen en daartoe wordt elk
middel, ook de laster, goed genoeg
geacht. Ziedaar alles! Intussen hebben
de kwaadsprekers tot dusver weinig eer
van hun werk gehad, want de arbeiders*
beweging als geheel is trouw gebleven
aan het N.V.V., gelijk trouwens ook niet
meer dan vijf procent der geheel of
gedeeltelijk bezoldigde bestuurders zijn
heengegaan. Het stemt tot voldoening,
te kunnen vaststellen, dat de voortzet»
ting van het werk door de oude N.V.V.*
bestuurders de duidelijke instemming
geniet van het overweldigend grote deel
van de leden der aangesloten bonden.
De modern georganiseerde arbeiders
hebben massaal de op hun post gebleven
bestuurders gevolgd. Daardoor staat het
N.V.V. tot op de huidige dag als een
sterke en beschuttende burcht. Geen
roddelpraat heeft aan haar kracht af*
breuk kunnen doen.
Minder critisch toont men zich evenwel,
wanneer een ander onderwerp aan de
orde komt, dat eveneens de onderschei*
ding geniet een mikpunt te zijn van de
fluistercampagne. Wij bedoelen de Win*
terhulp. Het heeft geen nut te ver*
bloemen, dat talloos velen tegenover
deze nieuwe instelling afkerig staan. Een
sterk voorbeeld hiervan levert de Neder*
landse Unie. De leiding dezer beweging,
naar eigen getuigenis inziende, dat van
deze instelling „iets heel goeds, iets heel
moois te maken valt", heeft haar volge*
lingen aangespoord krachtdadige mede»
werking te verlenen. Wat zagen wij nu
gebeuren? De volgelingen der Unie
bleken dermate vergiftigd door het
kwade gebabbel, dat zij eenvoudig in
groten getale weigerden hun leiding te
volgen, zodat deze laatste hierover
bittere klaagtonen moest doen horen.
Indien het nu alleen ging om onenigheid
in de Unie*gelederen, dan zouden wij
daarover lichter kunnen heenglijden.
Maar er zijn ook andere slachtoffers
van d«ze pogingen tot sabotage.
Wij bedoelen de velen, die voor steun

van de Winterhulp in aanmerking komen.
Liever laat men die verkommeren dan
zijn medewerking te verlenen aan een
instelling, die inderdaad op een Duits
voorbeeld is geïnspireerd.
Nu is het van oudsher een goede ge*
woonte, dat beschaafde volkeren elkaar
in hun wederzijdse cultuurgoederen doen
delen. Ook in de tegenwoordige omstan*
digheden profiteren wij iedere dag op de
meest uiteenlopende gebieden van vin*
dingen, die in Duitsland het eerst in
practijk werden gebracht.
Een arts, die een patiënt liever laat
sterven dan hem een Duits geneesmiddel
toe te dienen, zou door de ganse open*
bare mening worden veroordeeld. Waar*
om dan zo afwijzend tegenover een
sociaal experiment als de Winterhulp,
dat in Duitsland grote resultaten heeft
opgeleverd?
Op die redelijke vraag valt zeer moei*
lijk een redelijk antwoord te geven.
De dames en' heren van de fluistercam»
pagne geven er dan ook de voorkeur
aan deze vraag te negeren. Dat is voor
hen heel gemakkelijk, want grotendeels
komen zij voort uit kringen, waar men
nog geen krimp heeft. Wij echter, die
ons tot taak hebben gesteld, de belangen
der noodlijdenden te behartigen, ook in
deze tijd, achten het ons tot plicht met
klem op te komen tegen zulk een sociale
hardvochtigheid.
De ervaringen, opgedaan met de Winter*
hulp in Duitsland, zijn zodanig, dat dit
instituut, mits aangepast aan Neder*
landse verhoudingen, ook hier te lande
veel nood zal Itunnen lenigen. Het biedt
zelfs de mogelijkheid tot een prachtige
demonstratie van nationale verbonden*
heid en onderling saamhorigheidsbesef.
Dat verklaart ook de leiding van de
Nederlandse Unie in te zien. Grote
delen van ons volk blijken echter der*
mate bevangen te zijn door een fluister*
psvchose, dat zij hun klare onderschei»
dingsvermogen ten enen male tonen te
hebben verloren. Zij zouden goed doen
door zich eens te spiegelen aan de nuch*
tere zin van de honderd duizenden wer*
kers van stad en land, die het N.V.V.
trouw bleven en zich wisten te hoeden
voor een negativisme. dat misschien een
romantische schijn moge hebben, doch in

werkelijkheid voor onze volksgemeen*
schap slechts tot heilloze gevolgen kan
leiden.

Nu wij het toch over romantische schijn
hebben: het volstrekte tegendeel van
romantische zin vertoont een Ainster*
damse papierhandel, die aan zijn klanten
bericht: „Wij geven geen concert, maar:
Grieg, Beethoven, Ravel, Tauber, Bizet,
Berlioz, Dopper, Chopin en Liszt zijn de
namen van nieuwe soorten, welke
spoedig uit magazijn leverbaar zijn."
De tegenstelling tussen de beide fabri*
kanten is duidelijk. De ene geeft uit
sociale zin een fabrieksconcert voor zijn
personeel, daarmede een positieve bij*
drage leverend tot het probleem hoe
men den arbeider het verblijf in de
fabriek, waarin hij een groot deel van
zijn leven slijt, kan veraangenamen. De
ander daarentegen weet niet beter te
doen dan een spottend geluid te doen
horen en componistennamen te geven
aan enkele nieuwe papiersoorten. Hier
botst de oude met de nieuwe tijd. Aan
de ene kant een sociale instelling; aan
de andere zijde hooghartige eigenbaat.
Intussen is er nog een andere houding
mogelijk tegenover het streven om
grotere nadruk te doen vallen op de
vreugde van de arbeid. Men kan zeg*
gen - - en ook zulke klanken hebben
wij beluisterd — dat het geld, dat aan
ontwikkeling en ontspanning voor de
arbeiders wordt besteed, beter zou
kunnen worden aangewend tot verster*
king van hun materiële positie. Wie zo
spreken slaan de spijker deerlijk naast
de kop. Voor de stoffelijke belangen
van de arbeiders toont zich, ook in de
huidige omstandigheden, gelijk reeds bij
meer dan een gelegenheid bleek, het
N.V.V. paraat. Maar de vakbeweging
zou haar verleden loochenen, indien .zij
niet tegelijk iedere kans om culturele
arbeid te verrichten, met beide handen
aangreep.
In sommige kringen hebben wij jegens
de moderne arbeidersbeweging wel eens
het woord „stofvergoders" horen bezi*
gen. Het verwijt was volkomen mis*
plaatst. Laat men ons dan ook nu van
boord blijven met allerhand smoesjes,
wanneer het N.V.V., ondanks de woe*
dende oorlogsstorm, de blik gevestigd
houdt op de geestelijke, zowel als op de
stoffelijke belangen van de Neder*
landse arbeiders.

(Foto's: „Arbeid"f

Wij spraken deze week met:

dr. ir. M. H. Damme
Dir. Generaal van de P.T.T.

A

ls de bode ons heeft binnengelaten,
hebben wij het gevoel, in een groot
en ruim vertrek te zijn. Maar wij zouden
dit vertrek nu niet kunnen beschrijven,
want de heer Damme, die achter een
bureau zit, en ons aan de voorzijde
hiervan laat plaats nemen, vangt aan*
stonds aan, zekere gedachten te ontwik»
kelen, en eist op die manier dadelijk
onze aandacht op. Zijn gezicht draagt
een blos als van een gezond mens, die
een stevig eind, tegen een fikse, frisse
bries in, heeft voortgestapt. Maar wij
zien den heer Damme altijd met deze
blos, die van zijn frisse geest een sym»
h
ool lijkt, zoals de springerige krul'
letjes, welke het gelaat kronen, een
teken schijnen van de spontaneïteit, die
hem eigen is.
Maar dit is geenszins een man, die zich
door een opwelling laat meeslepen.
Want, al begint hij, spontaan, aanstonds
te spreken over de allergewichtigste ver»
schijnselen, die ons aller gedachten in
deze tijd bezig houden, en over de con»
clusies, welke hij hieruit voor zijn, bij
uitstek belangrijke, gemeenschapsbedrijf
moet trekken, men voelt, dat hij geen
gedachte uit, die niet vooraf door zijn
scherpe, critische zin is gecontroleerd.
Zo werkt deze actieve geest snel en
srrtijdig voort, in de richting der resul»
tante van wat daar, natuurlijk en vitaal,
'n dat brein geboren wordt én van
e
en nimmer»aflatende bezinning. Zulk
s
pel van kracht en tegenkracht te
volgen, geeft een intellectueel genot.
»an tijd tot tijd een enkele interruptie
°nzerzijds, een vraag, halverwege ge»
s
teld.... en de heer Damme begrijpt
dra, wat wij bedoelen, en reageert. Dan
ontstaat een levend gesprek, vrij van
overmatige, ambtelijke reserve en vol
'nhoud van belangwekkende en belang»
rijke gedachten.
..Voor een Staatsbedrijf als de P.T.T.,
dat zovele beslissingen heeft te nemen,
die diep in de maatschappij ingrijpen,
18
de toestand in zoverre moeilijk, dat
w
ij de veranderingen mee moeten maken,
die zich in de Nederlandse samenleving
voltrekken, terwijl voor ons en voor
a
nderen de vraag, hoe die veranderingen
j-en slotte zullen zijn, nog niet is te
beantwoorden", zo vangt de Directeur»
Generaal aan. „Het spreekt vanzelf, dat
"ie wijzigingen van invloed zijn zowel
°P de inwendige organisatie en het per»
Soneelsbeleid, als op de eisen, aan de
uitoefening van de dienst te stellen, dus
°P datgene, wat wij het publiek moeten
^ kunnen bieden.
Ons standpunt is steeds geweest, dat
W|
J er in de eerste plaats 'zijn voor het
'ubliek. Alleen, als men van dit stand»
Punt uitgaat, kan de taak van een ge»
?"eenschapsbedrijf goed worden verricht.
-n daarnaast moet ons bedrijf op zich»
een harmonisch element m de
samenleving zijn.
e
" aanzien van deze beide delen onzer
ia
k hebben wij niet zelven uit te
w a t let ware s> maar
afh
'
'
zij'1 wü
^"ankelijk van de aard van het geheel,
arvan w i j een harmonisch deel moeten

„U kunt ervan opaan, dat het algemene
oogmerk blijft om de best mogelijke
diensten aan te bieden tegen de geringst
mogelijke prijs.
Als ik spreek van „de best mogelijke
diensten", denk ik ook aan mijn streven
om de behoeften van het publiek zo
gedetailleerd mogelijk te leren kennen.
Want het verdient aanbeveling voor ons
bedrijf om niet uitsluitend bij algemene
regelen te blijven, maar om de bevredi»
ging mogelijk te maken van bijzondere
behoeften, die dikwijls door betrek»
kelijk kleine kringen worden gevoeld.
Wanneer u in aanmerking neemt, hoe
paalde organen de verantwoordelijkheid
talrijk die, op zichzelven betrekkelijk
dragen en waarop andere organen critiek
leveren, maar het bedrijf moet zich kleine kringen zijn, wordt het u duide»
buiten deze controverse houden en is lijk, dat, als wij van de bevrediging
verplicht, er naar te streven, in de hunner behoeften in het algemeen ons
bestaande samenleving een harmonisch doel maken, er gezamenlijk zeer vele
belangen worden behartigd."
element te zijn."
„Wij kunnen ons dit
bedrijfsstandpunt „Aan welke bijzondere behoeften denkt
heel goed voorstellen, maar uw persoon» u?"
„Een voorbeeld leveren verzenders van
lijke mening is óók niet zonder belang."
min of meer grote hoeveelheden met
„Als mijn persoonlijke overtuiging wil ik bijzondere adresseringen, volgens allerlei
u wel zeggen, dat wij in deze dagen speciale combinaties. Wanneer zulke
niet alleen zekere veranderingen in de
mensen bij ons komen om ons te vragen,
maatschappelijke orde in verband met hun van dienst te zijn, moeten wij niet
de oorlog beleven, maar dat die veran» antwoorden: „Neen! Dat kan niet! Daar»
deringen een evolutie betekenen, onaf» op zijn onze algemene voorwaarden niet
hankelijk van de vraag, hoe de oorlog
eindigen zal. In velerlei opzicht voltrekt berekend." Ook in de laatste tijd hebben
zich de ontwikkeling nu in een ander wij herhaaldelijk ondervonden, dat in
tempo dan vroeger. Wij kunnen niet verband met de nieuwe omstandigheden,
die zich voordoen, nieuwe behoeften
aannemen, dat, als de oorlog zou ein» ontstaan, waaraan wij op een aparte
digen op een wijze, die niet alle zeggen» manier tegemoet kunnen komen.
schap zou laten aan hen, die nu de
macht in handen hebben, die ontwik» Ik ben blij", — vervolgde de Directeur»
keling ongedaan zou worden gemaakt." Generaal, — „dat ik dit eens kan zeggen
om het openbaar te maken. Dringend
„Zou ons volk dit al hebben begrepen? verzoek ik aan het publiek, zijn mede»
Geeft het zich daarvan niet nog te werking in deze te verlenen. Men moet
weinig rekenschap?"
het gevoel hebben: „Er is altijd wel een
„Dat vrees ik óók! En hierdoor ont» kansje, dat de P.T.T. iets voor ons kan
staat meer verdeeldheid, dan nodig zou doen." De mensen kunnen overtuigd zijn,
zijn. Ik wil er wel bij voegen, dat wij dat een verzoek aan het Staatsbedrijf
vooral niet mogen nalaten om de goede niet wordt beschouwd als een lastig ding
elementen van de ontwikkeling zo snel maar als een bewijs van vertrouwen in
mogelijk tot ontplooiing te brengen. Dat het bedrijf. Indien het enigszins mogelijk
er heel goede elementen in de grote is, verlenen wij onze medewerking, zo»
wijzigingen, die wij beleven, aanwezig dat alsdan in de gevoelde behoefte
wordt voorzien."
z i j n . . . . , daarvan ben ik overtuigd."
„U denkt hierbij ook aan de omstandig- „U sprak straks ook over de prijs der
diensten van uw Bedrijf...."
heden van het personeel?"
„Op dit punt bestaat er een verschil
„Zonder twijfel. Ik heb mij er al op toe»
met
vroeger. In grotere mate dan eer»
gelegd om in deze richting een en ander
tot stand te brengen. De eisen van een tij ds hebben wij, naast de eisen van de
voorzichtig, financieel beleid mogen wij efficiency, die tot een lage prijs leidt,
ook met andere eisen rekening te
echter daarbij ook thans niet loslaten. houden, zodat het moeilijker is dan
Die zullen stellig altijd een grote rol vroeger om de lage tarieven te besten»
moeten blijven spelen. Want het gaat digen, die wij in vergelijking met andere
niet aan, de gemeenschap, de Staat, te landen hebben.
belasten met de onkosten, die wij moe»
Men moet", — aldus eindigde dr.
ten maken ten behoeve van bepaalde Damme.,
- „er zich rekenschap van
gebruikers. De rekening moet sluiten! geven, dat het geld maar éénmaal kan
Maar daarnaast heeft het Staatsbedrijf
worden besteed en dat men, aan hogere,
der P.T.T. een grote taak als werkgever. sociale eisen voldoende, dit aan de ver*
Deze is, ten gevolge van de geest der bruikers in rekening moet brengen. Ik
grote wijzigingen, van enigszins andere persoonlijk ben niettemin overtuigd, dat
aard dan vroeger. In verband hiermee wij ook aan die eisen kunnen voldoen,
houd ik mij dan ook bezig met enige als publiek en bedrijf goed. samenwerken
specifieke, nieuwe zaken."
en het publiek met zijn speciale be»
Wij hadden het gevoel, dat wij beter hoeften bij ons blijft komen. Wanneer
21JIV
deden, op dit punt niet naar bijzonder: wij overigens de bedrijfsvrijheid, die wij
O
k. Vocniiit i,,!» land m de oorlog heden te informeren. Onze vrienden van nu -hebben, behouden, zullen wij tevens
^ei-d betrokken, hebben wij als bedrijf
de Posterijen mogen ons niet verwijten, voortgaan, de efficiency te betrachten,
z
dat wij vragen achterwege hebben waardoor de tarieven niet boven een
• I»8 T'61
'ö
gehouden,met
de
vraag:
heku sanicn ' ev ing goed ingericht?" Wij
gelaten.
Dat gevoel bedriegt den inten zeer aannemelijk peil zullen stijgen. Dit
ben
niet gezegd: „Ik meen, dat de
viewer, die meer met dit bijltje gehakt laatste is van bijzonder groot belang ook
Sa
heeft, heus niet!
met het oog op de concurrentie tussen
en H l e v i n g zo''en''zo moet zijn ingericht
Wij gaven er dus de voorkeur aan, een de Nederlandse en de buitenlandse
san , r ' cht ik het bedrijf in- alsof de
menleving zo reeds was,"
andere vraag te stellen: „En wat betreft ondernemers, die van de diensten der
Posterijen in hun onderscheidene landen
d ^ hebben gezegd: „Er is een de diensten, die het bedrijf aan het
Br
laudse samenleving, waarvoor be» publiek bewijst...,?"
gebruik moeten maken."

De post brengt alles bij u thuis
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Als het moet, bindt hij de schaatsen
onder om ook het publiek van het platteland op tijd te bedienen

Aan liet loket in liet postkantoor.

En WIK niet naar hst kantoor kan komen,
vindt in de stadswijk wel een automaat^

(Vragen voor deze rubriek ricMê men
tot den medischen medewerker van het
Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Am-,
sterdam.)
R. B. te E. Een oordeel over uw slape»
loosheid kan ik nog niet geven, omdat
u in uw brief te weinig van u zelf ver*
telt. Kunt u mij niet wat uitvoeriger
schrijven? Hoe oud bent u? Wat is uw
werkkring?
Het veelvuldig urineren is een klacht,
waarover u het oordeel van uw huisarts
moet vragen.
D. J. K. te H. Uw beide vragen zijn zó
algemeen gesteld, dat zij niet in kort
bestek beantwoord kunnen worden.
L. S. te R. Overlegt u eens met uw huis»
dokter of in uw geval — nu ge reeds
zoveel hebt geprobeerd — de aambeien
door een specialist met behulp van in»
spuiting of met behulp van een operatie
tot verwijdering te brengen zouden zijn.
J. V. te 's>G. Spataderen kunnen tegen»
woordig door middel van inspuitingen
goed worden genezen.
Bespreekt u het eens met uw huisarts.
A. N. te D. U bent in buitengewoon
kundige en betrouwbare handen. Door
de voorgestelde operatie zult u zeker
niet achteruitgaan; wel krijgt u kans op
een belangrijke verbetering.
Voor het ogenblik vrees is ook, dat er
tegen de droge mond niet veel te doen
zal zijn, maar misschien verdwijnt ook
deze klacht na de operatie.

elaas, lezer, voor wien ik mijn hart
uitstort, het is weinig goeds, dat ik u
deze week kan vertellen. Ik lig hier
eenzaam en verlaten in een duistere
hoek van een smerige stal en als ik niet
bezeten was van een alles beheersende
nieuwsgierigheid, dan had ik er reeds
lang een einde aan gemaakt, — dan had
ik mezelf geworpen voor de malende
koppen van de koeien, want het is een
troosteloze bedoening in deze uithoek
van de wereld. En wie weet, als het lang
duurt, of ik nog wel in staat zal zijn om
u iedere week het relaas van m'n avon»
turen te doen, want ik voel mezelf
achteruitgaan en ik ben niet meer veraf
van het ogenblik, waarop de onsterfe»
lijke dichtregel van Speenhoff op mij
van toepassing zal zijn: „De geest is zo
zwak en het vlees ongezond". U weet
wat een aardappel met ongezond vlees
waard is en ik dank ook alleen aan mijn
uitstekende afstamming het feit, dat ik
zelfs onder deze omstandigheden mijn
vitaliteit en veerkracht bewaar en slechts
deze eigenschappen maken het mij mo«
gelijk om mijzelf te behoeden voor een
wanhoopsdaad.
Intussen heb ik nu alle tijd, om voor»
zover dat in een stal mogelijk is, de
meningen van anderen te horen en het
is merkwaardig zoals die uiteen lopen.
Van de week zaten er op het randje
van de voergoot midden in de nacht
een paar ratten te kletsen; — griezelige
beesten zijn dat! Ik heb het wel mee»
gemaakt, dat een nest jonge ratten in
een aardappelkuil kilo's en kilo's ge*
zonde knollen verorberden en dan hoor»
de je maar dat geknaag in de duisternis;
er liep gewoon een rilling over je rug
en ieder ogenblik verwachtte je zelf zo'n
serie scherpe tandjes in je opperhuid
te voelen. Ik hield me dus doodstil, toen
zo'n paar volwassen knapen vlak bij me
zaten en dan moet je zo'n gesprek
horen:
„En maat, hoe bevalt jou het regerings»
voer?"
„Best, beter dan gekookte aardappel»
schillen; ik had er al lang over gedacht
om een beter kosthuis te zoeken dan
een schilleboer, maar nu blijf ik nog een
tijdje."

G. L. te M. Bent u nog wel geregeld
onder medisch toezicht? Uw gevoelig»
heid voor kou zou kunnen doen denken
aan bloeding uit de maag, die dagelijks
in een kleine hoeveelheid ongemerkt
plaats heeft.
Wilt dus uw dokter spoedig nog eens
opzoeken.
J. de V. te A. Mijn raad is, blijft u
onder behandeling van den specialist.
Die zal u op den langen duur zeker van
uw slapeloosheid genezen.
L. de K te L. Wees gerust; de kans op
de door u gevreesde gevolgen is zéér
klein.
H. C. v. Z. te E. Het spijt mij, dat ik u
moet teleurstellen, zonder onderzoek is
omtrent de huidaandoening van uw
dochter geen oordeel mogelijk.
J. S. te H. Niet voluit ondertekende
vragen kunnen niet in behandeling ge»
nomen worden.
J. C. S. E. te A. Misschien wilt u eerst het
antwoord aan J. J. te M lezen in deze
rubriek Talk wordt wel gebruikt om de
huid soepel te houden; is dus ook een
middel om plaatselijk het opengaan van
winter te voorkomen. Met de talk wor»
den natuurlijk de bloedvaten niet bereikt:
genezende werking heeft talk dus niet.
J. J. te M. Wie winterhanden en winter»
voeten bezit, is er niet zelden vele jaren
achtereen, soms zelfs wel enige tien»
tallen jaren, mooi mee. In de zomer is

men in den regel vrij ervan, maar reeds
in de herfst, bij nat, koel weer, wordt
men aan zijn kwaal herinnerd.
Een verslapping van de wand der kleine
bloedvaten is in de eerste plaats oorzaak
van het optreden van winter. Deze
verslapping wordt door de inwerking
van koude bevorderd.
Ook een belemmering van de bloeds»
omloop door druk, b.v. tengevolge van
het pekneld zijn van de tenen in de
schoen, van de vingers in de handschoen,
doen winter ontstaan en in enkele ge»
vallen is de stuwkracht van het hart
maar matig en wordt daardoor mede
het optreden van winter bevorderd. In
dat geval kan uw arts met geneesmid»
delen verlichting geven.
Wat de behandeling b'etreft, wordt aan»
bevoler? om reeds vroeg in de herfst
warme kleding aan te trekken. Wanneer
de koude begint, neemt men makkelijke,
ruime schoenen en niet te nauwe sokken.
Handschoenen, die niet knellen, zijn
eveneens van groot belang. Komt men
dan toch nog met verkleumde handen
en voeten thuis, dan moet men niet

dadelijk bij de kachel kruipen, maar zijn
handen en voeten langzamerhand ver»
warmen. Knellende kousenbanden zijn
uit den boze.
Vóór het naar bed gaan is een warm
voetbad gewenst. Velen roemen de nut»
tige invloed van wisselbaden, maar hier»
over kunt ge beter met uwen huisarts
overleg plegen, als ook over zalf of
smeersel, waarmede men plaatselijk het
opengaan van de -wintertenen tracht te
voorkomen, of over de medicamenten,
waarmede men open winter weer tot
genezing kan brengen.

Ontvangen boeken
Bij de Wereldbibliotheek verschenen:
Jef Last, Kinderen van de Middernacht:
zon.
Herman Teirlinck, Maria Speermalie.
Bij La Rivière & Voorhoeve te Zwolle
verschenen:
J. W. Ooms, De Grote Ommekeer.
Herbert Gezork, Zó zie ik de wereld.
Een wereld»reisboek.
Bij J. J. Romen & Zonen, Roermond,
verschenen:
A. Geurts, Oorlogskookboek.
J. J. M. van Kreukelen, De fakkel in
jonge handen.
Bij H. Meulenhoff te Amsterdam ver»
scheen:
Prof. Dr. J. W. Bigger, Microben,
belagers der mensheid, ingeleid door
Dr. H. Berkelbach van der Sprenkel en

onder zijn toezicht uit het Engels ver»
taald door Dr. W. J. Roberts.
Bij A. G. Schoonderbeek, Laren, ver*
scheen:
Dr. Jac. P. Thijsse: Het Vogeljaar, deel
II (in wijder kring). Vierde druk.
Rij A W Bruna's Uitgevers Ma^f.»
schappij, Utrecht:
Nederland in de oorlog.
Bij Nijgh & v. Ditmar N.V., Rotterdam:
Dr. Jop Pollmann, Het goede Neder»
landse Volkslied.
H. Kluth, Wonderen van de vooruit;
gang. Uitgave W. J. Thieme & Cie.,
Zutphen.
Egmont .Colerus, Van 1x1 naar intes
graal. Wiskunde voor iedereen. Uitgave
De Gemeenschap, Bilthoven.
Dr. A. J. M. Wanders,
Zwerftochten
door Sterrenland. Uitgave Erven J. Bijle*
veld, Utrecht.

Nu is een mus eigenlijk even schadelijk
als een rat, al is ie niet zo lelijk. Wat
er zo in de kippenrennen verloren ging,
doordat de mussen meepikten, was ook
niet zo'n klein beetje. De vogels maken
het dus slechter dan de ratten, maar het
schijnt toch wel altijd zo in de wereld
te wezen, dat de een wél vaart bij het»
zelfde verschijnsel, dat een ander de
das om doet. Doch dat het nu uitge»
zocht net weer die ratten moeten zijn,

die duistere parasieten, die er het best
afkomen, dat zit me toch eigenlijk lelijk
dwars en ik vind, dat de mensen maar
eens flink moesten aanpakken en een
oorlogje tegen de rattenplaag beginnen.
Van de koeien heb ik nog geen uit»
lating over de nieuwe toestand gehoord;
— als die d'r buik maar vol kunnen
eten, zijn ze, gtl >of ik, al lang gelukkig.
Het enige, dat ze wat ongerust maakt,
is de veevordering. Alle boeren moeten
immers in deze maanden een bepaald
aantal koeien inleveren voor de slacht
en daarbij is er geen rekening mee ge*
houden of zo'n boer alleen maar een
melkstal heeft, of dat hij ook slachtvee
opkweekt. Als je het aan mij vraagt, is
het ook een dwaze regeling, want iedere
koe die uit een melkstal als deze van*
daan gaat, levert niet zo heel veel vlees
op, maar doet wel de hoeveelheid melk
in de bussen verminderen. Maar ja, et
zijn dingen, die zelfs een aardappel van
goeie komaf boven z'n pet gaan en
daarom zal ik er verder maar niets van
zeggen.
BLAUWE VAN ZEELAND-

H

„Ja, 't voer was hier vroeger nooit zo
best, maar je had tenminste volop,
want een rat heeft het nooit beter, dan
in een slordige stal."
„Weet je 't ook? En daarom blijven we.
Je wil natuurlijk wel eens wat lekker»
ders eten, maar bij een goeien boer heb
je ook het risico van rattengif en vallen
en kwaadaardige hondjes, die geen rat
kunnen zien of ze moeten 'm in z'n nek
pakken. Nee, het is wel zo: dan maar
wat minder van kwaliteit en een rustig
bestaan."
Zo zie je, dat zelfs de ratten beter
weten, waarom ze ergens huizen dan de
boeren zelf. Want de boer beschouwt
die ratten.als iets, dat bij elke stal van
nature behoort, want laatst hoorde ik
hem zeggen: „Schillen en ratten, dat
gaat nu eenmaal samen." Zo'n slordige
boer begrijp je toch niet, hè. Die laat
de ratten opeten wat voor z'n koeien
bestemd is. En je kunt dan ook altijd
zien, waar er ratten zijn, want waar
rommel is, vindt men ratten, tot grote
schade van de gemeenschap, want alles
bij elkaar vormen die knagers een leger,
dat meer opeet dan 100.000 mensen, heb
ik wel eens horen beweren.
Die ratten hadden het dus best en zelfs
beter dan vroeger, maar daarentegen
hoorde ik een troep mussen, die in het
open stalraam zaten, steen en been kla»
gen. „D'r is geen korreltje meer te pik*
ken", zeiden ze. „Sinds . de boer z'n
kippen heeft moeten wegdoen, is er op
het erf niets meer te vinden voor een
ordentelijke mus. die toch altijd overal
van de open tafel mocht mee»eten."

R. J. te K. Uw piekeren en uw gevoelig»
heid strekken u tot eer; toch zult u zich
zelf stevig moeten aanpakken, want
alléén tot slapeloze nachten mag dit niet
leiden, maar wél tot het zoeken naar
innerlijke, blijvende waarden, ook te»
midden van omstandigheden waaraan nu
eenmaal niets te veranderen valt.
Vroeg" grijs worden gaat lang niet altijd
samen met een nerveuze aard; eerder
spelen een erfelijke aanleg en de voeding
hierbij een belangrijke rol.

HOLLANDSE STEDEN
Enkhuizen
Het carillon zingt helder door de regen,
de bleke regen van mijn vaderland,
de kleine grijze golven breken tegen
de lege schepen aan de waterkant,
en als het stil wordt nemen allerwegen
de oude dagen weder overhand:
hier hebben schepen uit de Oost gelegen,
het regent en de haven is verzand,
de lichte jaren zijn voorbij gevlogen,
nog wachten huizen in een smalle rij,
zij staren over zee met moede ogen:
de hoop laat niets, geen mens, geen ding meer vrij,
zij wachten en waf zingt" de hoop? Een logen,
want 't regent zacht en 't is voorgoed voorbij.
Uit: „Controversen"
door: Eric van der Steen.

Hier geeft wit bij de eerste zet geen
stuk weg, doch hij laat zwart twee ant*
woorden, die beide moeten worden aan*
gegeven. In beide gevallen wint wit.
Hoe?
.No. 2.
Zwart

V

oor de beginnende dammers volgt
hier thans nog een stelling, waarin
het reglement nader wordt toegelicht.
In de voorbeelden van de eerste rubriek
zag men, dat de slag van de dam feite*
lijk de verlengde slag is van de schijf.
Met betrekking tot de dam kent het
damreglement echter nog een eigenaars
dige bepaling. Zowel voor de dam als
voor de schijf bepaalt het reglement, dat
de geslagen stukken eerst nadat de slag
'S uitgevoerd van het bord mogen wor*
den genomen. Maar vooral voor de dam
>s verder nog van belang, dat men
slechts
één keer over hetzelfde stuk mag
s
'aan.
*Je Franse problemist Turc heeft ver»
schillende vraagstukken gemaakt, die op
deze bepaling betrekking hadden. Naar
hem is de slag, waardoor wit in de vol*
gende stand kan winnen, Turkse slag
genoemd.
Zwart

in vertrouwen wel vertellen, dat het
vraagstuk, dat als No. l in klasse B. is
Opgenomen, destijds een bijzondere in»
druk op hem heeft gemaakt. Hij is wer*
kelijk benieuwd of dit ook het geval is
met beginners, die deze stand voor het
eerst zien!
In onze oplosserswedstrijd zullen wij de
beginners van de enigszins geoefenden
scheiden. Klasse A. is voor de geoefen»
den, klasse B. voor de beginners. ledere
lezer kan in één van deze klassen naar
de prijzen mededingen (dus niet in
beide). De keuze is geheel aan den lezer.
Inzenders wordt verzocht (indien de
oplossing van vraagstukken van beide
klassen wordt ingezonden) duidelijk aan
te geven, in welke klasse zij mede»
dingen.
Onze wedstrijd bestaat voor beide klas»
sen uit 16 vraagstukken. In elke afde»
ling zijn als prijzen beschikbaar gesteld
vier boekwerken naar keuze van de
winnaars. Een boekenlijstje, waaruit de
winnaars een keuze kunnen doen, zal
worden bekendgemaakt.

Wit
Zwart: 6 schijven op 11, 12, 13, 15, 23
en 35.
Wit: 6 schijven op 25, 33, 38, 40, 44
en 50.

Ook hier geldt: „Wit begint en wint."
Bij de behandeling van de oplossingen
zal de bron van de vraagstukken wor*
den aangegeven.
Oplossingen kunnen voor W Februari
gezonden worden aan de Redactie van
„Arbeid", Postbus 100, Amsterdam, met
vermelding van „Damrubriek".

KLASSE A.
No. 1.
Zwart

PUZZLE-RUBRIEK
De oplossing van puzzle no. I (Vlinder*
raadsel) is als volgt:
Wit

Zwart: 6 schijven op 5, 7, 8, 9, 10 en
26
- Dam op 13.
W
it: 8 schijven op 23, 27, 28, 32, 33, 37,
39
eu 42.
Urn te winnen moet wit spelen:
Wit
Zwart
L 27—21
26X17
2. 37—31
13X36
3. 28—22
j-*6 laatste zet van wit is voor iederen
"eginner verrassend. Zwart kan op heel
Wa
t manieren slaan, doch er is maar één
i ag. die het grootste aantal stukken op»
'evert (n.l. 5) en deze gaat over de vol»
§ende ruiten: 18, 34, 48, 37 om dan op
^eld 28 te eindigen. Hierbij slaat de dam
de
volgende witte schijven: 22, 23, 39,
42
en 32.
?s Sr waarom moet de dam nu op veld
° de slag afbreken?", zal de beginner
ra
gen. Als men het bovenstaande nog
ee
ns overleest, is de vraag meteen be*
an
twoord. De slag eindigt op ruit 28,
a
nt de dam kan niet verder. Immers,
e
witte schijf 23 is al geslagen. Daar
"^g zwart dus niet voor de tweede
overheen. Wel is de witte schijf 33
laatste voor wit overblijvende
. nog niet geslagen, m a a r . . . . de
st
ukken - - en dus ook schijf 39! —
n
°gen eerst na de slag van het bord
'rden genomen. Dit laatste gebeurt
•rst, als de zwarte dam op veld 28 is
o^fjgezet en wit maakt de eindslag met
^15. Daar de slag niet op de-damlijn
^geëindigd, blijft dit stuk een schijf.
zwart verandert dit niets aan de
afl,
oop, want hij moet zijn laatste stuk
afg
n

thans het begin van

0/ï

2e oplosserswedstrijd

Wit.
Zwart: 10 schijven op 10, 12, 16 t.m. 20,
23, 24 en 26.
Wit: 10 schijven op 21, 28, 32, 34, 36,
38, 39, 43, 44 en 45.
»-

No. 2.

Zwart

Wegens de grote deelneming zijn vijf
boekprijzen toegekend, n.l. aan:
Th. van den Boogaard, Van Ostadestraat
11, Amsterdam»Z.

t v au |f e m Iboekeia
Bij A J. G. Strengholt's Uitgevers
Maatschappij verscheen:
Prof. Erich Sylvester, Het wezen van
den mens. Geautoriseerde Nederlandse
bewerking door dr. L. A. Rademaker.
Paul Brunton, Een heremiet in de Himas
laya (Een Westerling op zoek naar wijs*
heid).. Geautoriseerde Nederlandse be»
werking door H. P. van den Aardweg
en M. van den Aardweg—Blinxma.
Prof. Carl Clemen, Van heidendom tot
heden (De godsdiensten der aarde). Ge*
autoriseerde Nederlandse bewerking
door dr. L. A. Rademaker.
Prof. H. A. Overstreet, Wij en ome
medemensen. Geautoriseerde Neder»
landse bewerking door mevr. A. Vuer»
hout—Berkhout.
Dr. F. Wibaut, De betekenis der erfes
lijkheid door de geneeskunde.
Dr. J. H. Post. De wieg der mensheid.
Met ruim 300 illustraties door drs. F.
Koning.
Th. R. Neutelings, Een Nederlands cor;
poratief bestel. Met medewerking van
dr.. M. R. J. Brinkgreve en met een
inleiding van jhr. R. Groeninx van
Zoelen.
Bij N.V. Uitgevers»Maatschappij AE. E.
Kluwer te Deventer verschenen:
Robert Relham, Technische Knutselt
werkjes voor jongens, twee deeltjes.
R. Wartena, Windgeneratoren.
J. Houtman. Knutsel nu met waardeloos
materiaal.

J. Spitsbaard, Perponcherstraat 26A, Den
Haag.
L. A. B. Dijkman, Stationssingel 57 b,
Rotterdam.
H. Krol, Godfr. van Bouillonstraat 7,
Haarlem.
C. Oostrijck, Werrier Helmichstraat 50,
Zuilen.
De prijswinnaars kunnen een keuze doen
uit de navolgende boekwerken, waarvan
t'én, na schriftelijke aanvrage, zal worden
toegezonden:
Ant. Donker: SCHx\DUW DER BER*
GEN.
D. Kosztolaniji: ANNA ÈDES.
Mihali Földi: DE ZIEL VAN ANNA
KADAR.
Göbel: ACHTER DE SCHRIJFMA*
CHINE.
Mijksenaar: OM HET DAGELIJKS
BROOD.
Theo Thijssen: KEES DE JONGEN en
HET GRIJZE KIND.
A. Chaffee: AAN HET EENZAME
MEER.

PAARDESPRONGPUZZLE
Puzzle no. 4

Zwart: 8 schijven op 9 t.m. 13, 15, 16
en 40. Dam op 45.
Wit: 11 schijven op 20, 22, 23, 24, 27, 33,
37, 38, 48, 49 en 50.
Voor beide vraagstukken geldt: „Wit
begint en wint."
KLASSE B.
No. 1.
Zwart

Ir

t'i k" ^amsPe' begint bij de problema*
2e * • zou men kunnen zeg"gen en dit is
j e , r zeker waar in die zin, dat vrijwel
_ ere sterke speler — kampioenen niet
Sez
°nderd! — door het oplossen van
Vr
aa
Js gstukken eigenlijk tot "het damspel
VQ ^e^onien- Van die vraagstukken,
j, Ur a's de stellingen eenvoudig en
'Uk zijn gehouden, gaat een eigen»
aar
gQ 'ge bekoring uit, want men kan zo
^ nierken of men vorderingen maakt.
Blo -r?. eenv oudig standje is de eerste
katri • kheid geweest, die een a.s. lands*
Wit
ve| P'oen had te overwinnen en aan
U< e
Sen ° ^ vraagstukken zijn herinnerm* Zwart: 2 schijven op 25 en 45.
verbonden. Zo kan de redacteur u Wit: 4 schijven op 33, 34, 43 en 44.

Door middel van de
paardesprong
uit het
schaakspel kunnen de
letters in onderstaande
figuur tot drie spreek*
woorden worden ver»
enigd. De vet gedrukte
letter W boven in de
figuur is de beginletter
van het eerste spreek»
woord. De _tweede letter
ligt een paardesprong
(dat is dus' een hokje
recht en een hokje schuin
naar links of rechts, naar
boven of naar beneden)
verder. Wanneer
het
eerste spreekwoord ge»
vonden is, springt men,
weer met een paarde»
sprong, van de v laatste
letter hiervan naar de
eerste letter , van het
volgende, de vet ge»
drukte letter S en zo
vervolgens bij het derde
spreekwoord naar de vet
gedrukte letter D.
Oplossingen van bovenstaande puzzle worden ingewacht tot uiterlijk 12 Februari.
Adresseren: Redactie Weekblad Arbeid, Postbus WO, Amsterdam.
On de omslag duidelijk vermelden: Puzzle no. 4.
Als prijs wordt een fraai boekwerk beschikbaar gesteld.

{Foto's: „Arbeid")
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.De muziek
Ook de arbeider naar de concertzaal!
Nieuwe richtlijnen voor onze
muziek-practijk
e mens is mooi als hij arbeidt,
maar bijna altijd lelijk als hij zich
vermaakt, — heeft de Fransman
Arréat eens gezegd. Of hij daarbij ge»
dacht heeft aan de voorlopers van onze
concertzalen, — de „muzieksherbergen",
die in de zeventiende eeuw ook in deze
Lage Landen niet ontbraken en waar
rnen na de arbeid ruwe verpozing zocht?
De oude muziekherbergen zou men in
grote trekken kunnen vergelijken met
wat tegenwoordig ,,restaurant»met»strijk»
je" heet. Muziek was er onmisbaar.
Maar eten en drinken hadden er zo
mogelijk nog méér overwicht dan nu.
Er waren ook „lichtveerdige joffers",
die de bezoekers dansen en alle men»
selijke ondeugden leerden. Zodat de
overheid aan meisjes en vrouwen al
spoedig de toegang verbood.
Merkwaardigerwijze is het peil der mu»
'ziekherbergen gaandeweg gestegen. Er
kwamen méér en betere musici en er
kwam langzaamaan ook een „beter
publiek". Maar invloed op de schep'
pende ' kunstenaars (de componisten)
hadden ze ook toen nog niet. Veel
minder was er contact tussen componist
en volk. Dé componist leefde van vorste»
lijke kunstbeschermers en schreef voor
hen. En het openbare concert, zoals wij
dat kennen, — waar men aan de ingang
een entrée»biljet koopt en waar men
alleen of in hoofdzaak komt om muziek
te genieten, — is niet veel meer dan
honderdvijftig jaar oud.
Het is nuttig en nodig, zich van dit
alles rekenschap, te geven, als men het
heeft over de concert»practijk in onze
dagen en over de eisen, waaraaix, het
heeft te voldoen. Want al te zeer is
men geneigd, de huidige concert»practijk
als de alleenzaligmakende mogelijkheid
te zien. Wanneer echter werkelijk, naar
Richard Wagner's woord, „de toonkunst
het hart van den mens" is, dan loont
het de moeite eens na te gaan, of niet
brede lagen van ons volk door louter
nalatigheid en sleur van onze muzikale
leiders „harteloos" blijven, — d.i. van

D

wezenlijk muziek»beleven verstoken.
Het noodlot heeft gewild, dat het tijd»
perk van de ontwikkeling van het open»
bare concert (dat was vooral, om niet
te zeggen: uitsluitend, de negentiende
eeuw) samenviel met de ontwikkeling
van het industriële kapitalisme. Daar'
door en daardoor alléén is het mogelijk
geworden, dat „goede muziek" identiek
werd met „dure muziek". — een ver»
schijnsel, dat in de razernij van een in
goud geslagen virtuozendom zijn hoogte»
punt (beter ware: laagtepunt) vond
Nu kan het ons onverschillig laten, dat
vele rijke lieden van een muzikale ge»
beurtenis . vaak een kostbare demon»
stratie maakten van hun eigen belang*
rijkheid, — dat velen (om een uitspraak
van de „Fliegende Blatter" aan te halen)
„niet naar de concertzaal gingen om de
goede tonen, maar om de goede toon".
Wat ons echter niet onverschillig kan
zijn, dat is, dat de brede massa van het
volk tegelijkertijd buitengesloten werd.
„Muziek is een hogere openbaring dan
alle wijsheid en filosofie" heeft Beet»
hoven gezegd. Maar welke arbeider kon
in het verleden die openbaring deel»
aehtig worden, als men hem aan het
loket vier gulden voor een zitplaats
vroeg?
Het is waar, dat er pogingen zijn onder»
nomen om de muziek goedkoper te
maken. Die pogingen gingen parallel aan
wat men „de bewustwording van den
arbeider" pleegt te noemen. Ze maakten
inderdaad sommige concerten goed»
koper, maar ze maakten de muziek niet
wezenlijk los van het geld. Ze trachtten
de prijs te drukken ten koste van de
sfeer, door „kamer"»muziek te geven
voor een zaal met tweeduizend luiste»
raars, — of ten koste van de kwaliteit,
door een van het toeval afhankelijk en
„volksconcert" gedoopt samenraapsel.
Maar daardoor is de noodlottige gouden
ring niet doorbroken, — daardoor is de
muziek niet wezenlijk tot den arbeider
en de arbeider niet wezenlijk tot de
-muziek gebracht.
Deze tijd is er een van grote verande»
ringen. Hij zal ook een kentering
moeten brengen in onze concert»practijk
Het concert is (wij zagen het hier»
boven) geen onveranderlijke grootheid

VREUGDE EN ARBEID
TONEELVOORSTELLINGEN
Programma: „Niet voor de poes....f' te spelen door „De Voortrekkers".
De toegangsprijs voor onderstaande voorstellingen is ± ƒ 0.35 per persoon,
alle rechten inbegrepen.
DEVENTER. Zaterdag l Februari, Schouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: A. Hoekhuis, Rijkmanstraat 2; bij de secretariaten van de
aangesloten organisaties en aan de zaal.
LOSSER. Zondag 2 Februari, zaal Schorfhaar, aanvang 6.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Secretaris Bestuurdersbond, M. 132; en aan de zaal.
GOOR. Maandag 3 Februari, Grote Sociëteit, aanvang 7 uur n.m.
Kaartverkoop: Secretaris van de Bestuurdersbond, Kerkstraat 67; bij de
secretarissen van de afdelingen van de aangesloten organisaties; en aan
de zaal.
ZWOLLE. Dinsdag 4 Februari, „Odeon", aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Secretaris Zwolse Bestuurdersbond, H. Knobbe, v. Speyk»
straat 33; bij de secretariaten van de aangesloten organisaties en des avonds
aan de zaal.
KAMPEN. Woensdag 5 Februari, Stadsgehoorzaal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: C. M. Vermeulen, Jan Berkstraat 15; J. Selles, 3e Ebbinge»
dwarsstraat 6; R. Ilbrmk, Cath. Gillesstraat 30; en des avonds aan de zaal.
ARNHEM. Donderdag 6 Februari, „Tivoli", aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: 'Secretaris van de A.B.B., Beukenlaan 96; gebouw „De
Opbouw", Velperweg 13; en des avonds aan de zaal.
ZUTPHEN. Vrijdag 7 Februari, Casinozaal»Schouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Secretaris Bestuurdersbond, J. Ewald, Wilgenstraat 49; en
des avonds aan de zaal.
AMERSFOORT. Zaterdag 8 Februari, Concertzaal „De Valk", aanvang
? uur n.m.
Kaartverkoop: J. W. Polder, Oude Soesterweg 21; H. Kroon. Utrechtse»
w
eg 65 b; H. G. Huslage, Zonnebloemstraat 8; H. Fremouw, Soesterweg 142;

in de geschiedenis der muziek. Het is
een bij uitstek sociale factor en der»
halve voorbestemd, zich naar de nieuwe
sociale wetten van een andere tijd te
voegen. Méér: het zal pas werkelijk
leven als het leeft in zijn tijd en in het
publiek van zijn tijd.
Dat de muziek geen exclusief bezit van
enkele door adel of geld bevoorrechte
mensen meer kan zijn, — dat ze mei
het hoogste en beste van haar wezen
gemeengoed van de brede massa dient
te worden, durven zelfs de bevoorrech»
ten niet langer te ontkennen. Het gaat
nog slechts om het „hoe", — om de
weg naar het erkende doel.
Nu de zogeheten „volksconcerten' niet
bevredigden, omdat de beheerders van
onze grote concertinstellingen met een
verwijzing naar hun financiën niet wil=
lens of bij machte bleken, voor een op
het grote arbeiderspubliek afgestemde
concertenreeks van onbetwistbare kwa»
liteit te zorgen, zijn verschillende pogin»
gen gewaagd buiten die bekende en tot
dusverre erkende concertinstellirïgen om.
Zo heeft men het contact tussen arbei»
der en muziek nagestreefd door de
activiteit van een drietal w.erklozen»
orkesten.
Het ontbreekt ons niet aan respect voor
wat uitgestotenen uit het stelsel van de
liberale muziekproductie door opoffe»
rende samenwerking en eindeloze vol»
harding hebben tot stand gebracht. Wij
schieten niet tekort in waardering voor
wat zij menigmaal aan goede muziek
leverden. Herhaaldelijk vonden zij inder»
daad het contact met de massa, omdat
zij voor de massa spelen wilden en niet
voor een elite met dure abonnementen.
Maar daarmee is de kern»waarheid niet
ongedaan gemaakt: dat zulke werklozen»
orkesten het eigenlijke probleem niet
kunnen oplossen.
Dat probleem wordt immers pas werke»
lijk opgelost, wanneer de belangrijke
krachten van heel onze muziek=practijk
zich richten op het nieuwe doel. Niet
door den arbeider een tweede»rangs
imitatie=muziekleven te geven, dat als
vervangmiddel dienen kan bij gemis aan
beter. — maar door het muziekleven als
geheel in dienst te stellen van gans het
volk, kan de arbeider de muziek en de
muziek den arbeider vinden.
Voor zulk een doel is het werklozen»
orkest te weinig omvattend. Het kan

een factor zijn in het grote werk. maar
er geen leiding aan geven, noch zelfs
er beslissend voor zijn. Nodig is daar»
entegen, systematisch het ganse appa»
raat van onze grote symphonie»orkesten
(en straks ook van de Nederlandse
opera en de Nederlandse kamermuziek»
groepen) in te schakelen.
Ditmaal niet in de zin van plezierige of
nonchalant geïncasseerde „bijverdienste",
door rommelige volksconcerten, waar
men slechts kliekjes opdient van de
abonnemcntsconcerten der kapitaalkrach»
tigen. Maar als hoofddoel, ja: als enig
doel.
Natuurlijk zal niet iedere bestuurder
van de bestaande kunsttempels aan»
stonds zijn houding weten te be»
palen tegenover zó drastische meuwig»
heden. Men bereidde tot dusverre het
hoofdgerecht voor de enkelen en
strooide de overgebleven kruimpjes' voor
de massa. Zou nu voortaan de massa
meteen aan de taart beginnen? Inder»
daad. dat is de bedoeling. Maar men
zal nog verder moeten gaan. dan alleen
de volgorde omkeren Men zal door de
programma's de massa ook moeten vin*
den en moeten binden. Het recept voor
deze taart is een ander dan voor de
taarten uit het verleden bruikbaar was.
Daarmee is een probleem»op»zichzelf
aangesneden. Want er mag geen sprake
van zijn, dat men ter wille van de be»
vattelijkheid eenvoudig het peil omlaag
brengt. Het is al gezegd: juist een ver»
heffing van het peil is het doel.
Zijn de moeilijkheden dan misschien
toch niet te groot? Wij menen met stel»
ligheid van niet. Ze zijn te overwinnen,
juist nu. Omdat de eenheid van arbei»
dend Nederland nog nimmer zo duide»
lijk in het verschiet lag als thans en
omdat de verdeeldheid over vele,
elkaar dikwijls bestrijdende organisaties
niet in de laatste plaats op het gebied
van kunstorganisatie voorheen nood»
lottig bleek Ze zijn te overwinnen, de
moeilijkheden, omdat de verenigde vak»
bonden thans over een instelling besschikken, die de sleutel kan zijn ook
tot vernieuwing van ons concertleven.
Hier ligt een even grote als moeilijke
taak. „De toonkunst is het hart van den
mens", zei Wagner. Een zó kostbaar en
zó rechtmatig eigendom laat zieh alleen
door de hoofdpoort van het Kasteel der
Kunsten veroveren.

S. v. d. Veen, Ampèrestraat 18; C. H. Cornelissen, Methorststraat 27; Het
Volksgebouw, Snouckaertlaan 11; bij de secretariaten van de aangesloten
organisaties en des avonds aan de zaal.
UTRECHT. Zondag 9 Februari, Stadsschouwburg, Vreeburg, aanvang 3 uur.
Kaartverkoop: Utr. Best.bond, Oude Gracht 245; ingang Springweg; Boekh
Arbeiderspers; Spoor en Tram, Oude Gracht 245; Overh.pers., Domplein 22;
Techn. en Opz.h. pers., Maliebaan 45; Handels» en Kantoorbed-, J. de Witt»
straat 9; Bouwarb.bond, Gcertekerkhof 14; Transp.arb.bond, Wcerdsmgel 57
W.Z.; Metaalbew.bond, Hagelstraat 32; Fabneksarb.bond, Springweg 102;
Sigarcnm.bond, Ambachtstraat 2; W. Vlek, Nieuwstr. 39, De Bilt; A. Backer,
De Wetlaan 63, Zeist; G. Gerritsen, Driebergen; A. Woudstra, Vriezestr. 22,
Maarssen.
WADDINXVEEN. Zaterdag 15 Februari, „Het Centrum", aanv. 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: S. Pille, Hcnegouweweg 51 A; J. Dullemeijer, Zuidkade 86;
M. v. Hofwegen, Kleikade 14 en 's avonds aan de zaal.

BALLET
„Het Nederlands Ballet", met medewerking van „Het Nederlands Symphonie:
Orkest" onder leiding van mr. Harm Smedes.
Toegangsprijs 50 ct„ belasting en vestiaire inbegrepen.
AMSTERDAM. Zondag 2 Februari, Stadsschouwburg, aanvang 2 uur.
Kaartverkoop: Amst. Bestuurdersbond, Frederik.splem 14; Ambten.bond,
Sarphatistraat 92; Bouwarbeidersbond, De Kempenaerstraat 51; Diamant»
bewerk'ersbond, PI. Franselaan 9; Fabneksarb.bond, H. Houtt'uinen 10;
Handels» en Kantoorbed.bond, P. C. Hooftstraat 179; Bond van Hotelpers.,
•Stadhouderskade 126; Metaalbewerkersbond, 2e Jan v. d. Heydenstraat 101;
Meubelmakersbond, Da Costakade 69; Bond van O verhei dspers., Stadhouders»
kade 126; Transportarb.bond, Stadhouderskade 139; Typo» en Litografenbond,
Leliegracht 47 en Bond in de Voedingsbedrijven, Sarphatikade 21.

MUZIEK
Concert van „Het Nationaal orkest" onder leiding van Theo Koning.'
Toegangsprijs- 25 et. per persoon, belasting inbegrepen.
SCHIEDAM. Zondag 2 Februari, „Passage»theater", aanvang 10.30 uur v.m.
Kaartverkoop aan de volgende adressen: Bestuurdersbond; Metaalbewerkers»
bond; Transportarbeidersbond; buffet Volksgebouw; alle gevestigd Tuin»
taan 50 en 's morgens aan de zaal.

(Foto's: „Arbeid")
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iet de Toneelschool, maar echte
toneelsliefde bracht Johan Elsensohn
op de planken Het zat er bij hem van
jongsaf in. Maar er waren heel wat om»
zwervingen door ons land, maar ook
door Duitsland en België — en boven*
dien nog een wereldoorlog — voor
nodig, vóór hij inderdaad daar was waar
hij hoorde: op het toneel.
Aanvankelijk was Johan Elsensohn „ver»
tegenwoordiger". Maar toen hij in een
periode kwam, dat hij niets meer te
vertegenwoordigen had, ging hij op reis
met enkele vrienden, die toevallig een
toneelgezelschap vormden. En toen er
toevallig geen souffleur bij het ensemble
bleek te zijn, deed Elsensohn een paar
avonden dienst als souffleur en toen
vervolgens een van de hoofdrollen op
een kwade dag ziek bleek sleepte men
ijlings den souffleur uit zijn hok en zo
stond Johan Elsensohn voor het eerst
van zijn leven op de planken. Deze
voorgeschiedenis van een roemrijke
toneelcarricre speelde zich af in Umuiden
en Enschede, Elsensohn oogstte daarbij
zoveel succes, als een debutant zich
maar wensen kan, en vooral dank zij
zijn keurige costuums van „vertegen»

Daarna Rotterdam.
In
de
Circus»
. . . debuteerde en werd werkloos
schouwburg inge»
als „heer" (hij was niet geschikt
vallen voor Piet
voor „volkstypen")
Kohier in „Oranje
. . . werd beroemd door zijn jor»
Hein". Hoe dat af»
daansrollen
liep? Twee maan»
. . . en kreeg toen een tijdlang
den uitverkocht.
geen engagement voor „heren»
En van toen af
rollen"
ging alles vanzelf.
Ik schreef mijn
eerste stuk: „Duif
en Doffer"
in
1926, in de Plan»
sterdamse Rozengracht en daar ging juist
't eerste, het allereerste stuk van Herman tage — en het was
Bouber: „Mooie Neel". Een Jordaanstuk. één van de eerste
dat
het
En omdat ik de „heer" van de troep keren,
was, vonden ze voor mij geen emplooi volkstoneel in de
kranten niet werd beoordeeld in de
en ik werd ontslagen...."
De man, die sindsdien beroemd is ge» rubriek „Uitgaan" of onder „Tussen
worden als volksacteur en uitbeelder van acht en twaalf". Het stuk kreeg een op»
Jordaan»figuren bij uitnemendheid, de vallende pers. Daarna: „Een huishouden
man, die de „Schele" was en de „Dolle", van Jan Steen" Honderdvijftig voorstel»
de man van „Bleke Bet" en zoveel lingen. „De Millioenenjuffrouw". „Manus
andere lieden meer, zegt het met een Peet", een onvergetelijke rol.
alleszins gerechtvaardigde zucht. Vooral Ik speelde die rol van den kleinen mis»
als men bedenkt, dat de „heer" van toen maakten Jordaanfilosoof helemaal krom
later weer bijna geen emplooi kon krij» en in elkaar gedrukt. Voor de veiligheid
gen, omdat men hem alleen maar had ik met een gordel van singel mijn
geschikt
achtte linkervoet vastgemaakt aan mijn rechter»
voor „volkstypen", schouder en ik zag er precies zo uit als
zal men deze zucht ik zijn moest: klein en mank En als
begrijpen. De to» dan bij het slot de mensen plotseling
neelspeler is wél zo'n groten kerel buigend zagen danken
het slachtoffer van voor het applaus — dan hadden ze daar
zijn succes!
niet van terug!
Bij Inte Onsman in Daarna kwam de periode onder Cor van
het Rozen»theater der Lugt Melsert in Den Haag. Johan
werd de ontslagen- Elsensohn werkte in de Residentie,
acteur toen maar bereisde de provincie met het Rotter»
inspecient en op dams Hofstad»Toneel". Met „De Won»
den duur kreeg hij derdoktoor", „De Hofslachter" met de
een klein rolletje vader=rol, die vóór hem alle groten van
in „Kazerne»leed", het Nederlands toneel hadden vertolkt
het rolletje van en vooral de veelbewonderde Laroche
korporaal
.Fried» onder Royaards. Met „Amor in de Pas»
man.
torie". „Zaken zijn Zaken".... rollen,
„Bij één van die rollen en nog eens rollen!
voorstellingen",
vertelt Johan El»
sensohii; „zat Cor
Hermus, die toen „Angstig was het soms", biecht Eisen»
juist als regisseur sohn. „Als je zo'n rol moest spelen, die
begon, in de /aal een acteur als de grote Fransman
en hij hoorde mij Féraudy of Louis Bouwmeester had ge»
ééji zinnetje zeg» speeld. Ik dacht altijd maar aan wat ik
gen.
in mijn jeugd voor een schelling had
En over dat ene gezien op de gaanderij van de Amster»
zinnetje praat Cor damse Stadsschouwburg. Louis Bouw»
Hermus nóg als wij meester, Schulze, Van Schoonhoven, Jan
met ons beiden C. de Vos, de oude Chrispijn.
met een biertje Ik had het dus soms angstig, maar ik
zitten", verzekert ben er toch goed doorgekomen!"
Elsensohn, die aan En Elsensohn lacht met de brede ronde
dat gedenkwaai» lach, die men van hem kent en met een
dige bezoek van kleine ondeugende twinkeling in zijn
Hermus aan het grote blauwe ogen, die iemand zo on»
Rozen»theater een schuldig aan kunnen kijken.
wen» In dezelfde tijd schreef Elsensohn veel.
Elsensohn is een onversaagde sportvisser, wat hii demonstreert beslissende
ding in zijn toneel» Voor het toneel. „Een goede boer", dat
met een vakkundige greep op een snoekbeest, dat hij
vermeesterde.
carrière dankt
bij het „Schouwtoneel" ging, met Jan
„Want
toen ik
Musch in de hoofdrol. En „De Keil»
daarna onder Her» nerin", dat bij Bouber ging met Annie
woordiger", speelde hij daarna vele mus' leiding kwam, begon ik pas tot de Verhulst, die toen juist weer een hele
„herenrollen".
ontdekking te komen, hoe moeilijk to» tijd zich had teruggetrokken van het
Bij h»t gezelschap Beukman en Lange* neelspelen eigenlijk wel was. Toen pas", toneel, in de hoofdrol. En eigenlijk hoort
naken maakte Elsensohn als „heer" zijn zegt hij, „ben ik begonnen goed een daar óók nog min of meer bij „Het kind
officiële debuut op de planken in een cahier vast te houden, aandachtig mijn van de buurvrouw", een volksstuk, dat
stuk „De dochter van een misdadiger", tekst te bestuderen en een rol werkelijk Bouber bewerkte naar de roman „Arie",
vrij bewerkt naar een feuilleton, dat te leren!
die Elsensohn ondertijd ook nog schreef.
toen nog liep in een van onze grote dag» Zestien maanden Rozen»theater, o.a. met Daarna werd Elsensohn ambulant. Hij
bladen. De tournee was economisch ken* den zeeman in „Mooie Juultje" van Jan reisde onder anderen naar Indië, van
nelijk een .succes, want zij duurde drie Lemaire volgden. Toen de vrede. En ik welke episode hij met veel genoegen ver»
maanden. Artistiek? „Ik hoorde de weer een jaar naar Brussel en Noord» telt, hij schreef regelmatig de tekst voor
toneelknechts overal spontaan zeggen: Frankrijk. Reizen.
de revue's van Buziau — een jaarlijks
„Ik bedank vandaag nog voor die Daarna: 1919. Weer in Amsterdam. Daar terugkerend werk, dat hij in bescheiden
krant", bekent Elsensohn eerlijk. „Ze liep juist „De Jantjes". Bij de twee» nameloosheid verricht, ook al omdat een
wisten toen waarschijnlijk hoe het afliep honderdste voorstelling werd Herman revue»tekst zó lang moet worden uitge»
en ze wisten genoeg...."
Bouber ziek. Vroeg mij of ik de rol van probeerd en veranderd, dat hij het vol»
Dezelfde troep trok ten slotte naar het
„de Schele" over wou nemen en ik
ledig eigendom wordt van den artist, die
toenmalige Rozen»theater aan de Am»
speelde „de Schele" tot de vijfhonderdste. hem voor het voetlicht brengt.

En daarom spreken wij ook van de
grappen van Buziau en niet van die van
Elsensohn, alhoewel ingewijden weten,
dat de geestelijke vader van heel veel
van deze vondsten niemand anders is
dan Elsensohn, die zichzelf zeer be'
scheiden terugtrekt achter den groten
mimischen kunstenaar Buziau.
Enfin, Elsensohn heeft nóg meer pijlen
op zijn boog. Hij lanceerde samen met
Fientje de la Mar, Jan van Ees en
Corrie Vonk het cabaret „De Blokken»
doos" en het optreden van dit echt
Nederlandse cabaret — met Han Beuker
en Wouter Denijs — is een gewichtige
datum geworden in de ontwikkeling van
deze voor Nederland zo hachelijke en
toch zo boeiende kunstvorm. Johan
Elsensohn was in dat cabaret o.a. de
bruggetrekker en de wagenbestuurder
van lijn 11.
Daarna wéér een nieuwe creatie: Johan
Elsensohn als radio»artist. Met zijn
„marktkoopman" creëerde hij een nieuW
type voor de V.A.R.A. In een monoloog,
die hij natuurlijk zelf dichtte, beoefende
hij daar de verkoop van grammofoon'
platen en het waren genoegelijke kwar'
tiertjes, die hij de luisteraars bezorgde1936: „De Blokkendoos"; 1937: Indië'
tournee met Van der Veer's „Dietsche
Spelers". Wij naderen met rasse schreden
het heden, want toen Cor van der Lugt
Melsert in het voorjaar 1939 het echt*
Nederlandse zeemansstuk „De ondel'
gang van De Vrijheid" moest ensceneren
— wien kon hij toen beter als zee«
man over de planken laten laveren dan
Johan Elsensohn? Elsensohn viel dus d e
haven van de Amsterdamse Stads'
schouwburg binnen, sloot zich op den
duur vast aan bij het smaldeel, dat daa r
zijn basis heeft en maakte alle kruis*
tochten mee door onze elf provinciën,
die een toneelspeler maar mee kan
maken.
Men herinnert zich zijn waard uit ,Pe
Vrolijke Vrouwtjes" en zijn herberg' 6 '
uit „Don Quichot" en velen hopen de°
begaafden acteur nog in nieuwe en be*
langrijke rollen voor het voetlicht ^e
zien treden. Want in Elsensohn klopt he
echte toneelspelersbloed, .dat zich w'e
laat verloochenen. Heeft hij niet, n
veel omzwervingen door onze ma**
schappij, uiteindelijk moeten erkenne"'
dat er voor hem maar één vak is?
Welnu, hij beoefent het vak met efe'
Hij blijve het trouw, tot in lengte va"
jaren!

Haaien

en.... parels

Vreemd als het moge klinken, er besta8
nauw verband tussen beide. Er is e j
parasiet, die uitsluitend in de haai t
ontwikkeling komt. De eieren van
parasiet vallen bij millioenen in ^
oesterbedden. Daaromheen maakt
oester een kapsel, waaruit dan
parel ontstaat.
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Zonder vooroordeel
de toekomst tegemoet
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Vertrouwen, gemeenschapszin en plichtsbesef stellen den Nederlandschen arbeider
tot voorbeeld aan twijfelendén en klemmoedigen. Geloof in de tijden die komen
weerspiegelt zich in de groei der afdeeling
Volksverzekering van „De Centrale .
- Voorzorg is plicht. - Vraag eens om een
qesprek met onzen vertrouwden age it,
die U zeker een goed advies zal geve
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„Wat je zoek maakt, kan je betalen",
hoonde Dirk.
„Ho, dacht ik het niet", zei de briga»
dier, „zie je wel. dat er vis in zit."
Zijn hand was gestuit op een paar glib=
herige dingen, die onder in de zak uit
een papier waren komen rollen.
Achterdochtig spitste Markenburg zijn
oren. Wel allemachtig, zou het nou
toch
„Nou, dan wil ik wel bekennen. Ik hcD
vis."
Dirk nam den brigadier de zak weer af
en stak er diep zijn hand in.
„Hier. die hebben we zeker uit -de
Wetering gehaald, hè?"
Triomfantelijk hield hij een paar mooie
tongen in de hoogte.
„Dat zit hier zeker iedere dag in jullie
fuiken!"
Hij had het zien aankomen, dat de
brigadier op het zootje tong zou stuiten,
dat hij van boord meegenomen had.
Grinnekend stond Geert er naar te
kijken; en Markenburg had zwaar het
land. Natuurlijk was de brigadier erin
gevlogen.
„Nou, je kan wel gaan", zei de briga»
dier. „Pak maar weer in."
„Dat kon je beter zelf doen. Heb ik die
rommel gemaakt?"
„Zeg, als je me nou bedondert!"
„Nee, jij ben bedonderd!"
Markenburg trok nu partij voor zijn
superieur en wilde ook een hatelijkheid
zeggen.
„Passen jullie maar liever op dat
mooie broertje van je. Vandaag of mor*
gen krijg ik hem wel." En daarmee
draaiden de veldwachters zich om.
Dirk was in zijn sas Zijn oude stropers*
natuur genoot als een veldwachter in
het ootje genomen kon worden. Maar
tegelijk was hij bezorgd over die laatste

opmerking van Markenburg. Zouden ze
toch achter Arie aanzitten? Ze keken
de veldwachters nog een tijdje na en
zagen ze verdwijnen achter een rijtje
elzen. „Kom, we gaan maar", en de
broers sloegen de weg naar huis in.
Naarmate de nacht opkroop tot een
rijper uur, omklemde de stilte nauwer
hét huis der De Fuicker's; minder door»
broken door woorden, dieper door»
groefd met de verbeten klachten . der
kraamvrouw.
Wat duurde het lang deze keer — zo
ondragelijk lang! En de pijn was zo
vlammend scherp.
En waar bleef
Dirk? Al uren geleden hadden de vrou»
wen de flauwe nagalm van de trein»
fluit gehoord. Ze hadden elkaar stil toe»
gelachen en moeder Aag had gezegd:
„Als 't een beetje wil, komen de oudste
en de jongste tegelijk binnen." En nu
•was hij er nog niet en Geert ook nietl
Als die maar teruggekomen was. dan
hadden ze geweten, dat Dirk de avond»
trein niet had gehaald. Waarom "kwam
er niemand? Waar bleven ze nou?
Moeder De Fuicker werd bezorgd. De
stilte, de eenzaamheid, het wegblijven
van de jongens maakten haar ongerust
en onzeker. Als er nu eens iets niet
goed ging met Mijntje, dan zat ze
alleen. Het was toch eigenlijk niet goed,
dat ze Geert ook weggestuurd had. Nu
had ze niemand, die hulp kon halen of
den dokter waarschuwen.
Ze stond op om Mijntje te helpen, die
"weer een aanval kreeg. Ze steunde haar
in de rug en gaf haar wat drinken, toen
de pijn afzakte, „'t Zal zolang niet meer
duren — nee heus, 't duurt niet lang
meer."
Maar haar stem klonk niet overtuigend
en Mijntje klaagde: „Ik hou 't niet uit
— o néé — ik kan het niet meer uit»

houden". Dan liep Aag naar haar keuken
en keek daar uit het venster over de
dijk. Nee, er kwam nog niemand aan
Haar handen trilden een beetje, toen ze
voor de zoveelste keer de voorraad ge»
kookt water nakeek. Haar lippen trok»
ken samen over de tanden. Wat was
dat nu vannacht?
Angst zat er in de lucht. Vrees voor
het onbekende, vrees voor onverwachte
moeilijkheden. Als de bevalling nu maar
goed afliep! Waar waren de jongens?
Ze kon niet de dijk oplopen om te zien,
waar ze bleven; ze kon het dorp niet
ingaan. Zelfs niet om hulp te halen! Ze
dorst Mijntje geen vijf minuten alleen
te laten. Ze kon niets voor de jongens
doen, omdat Mijntje haar vastbond aan
het huis — en ze kon niets voor Mijntje
doen, omdat de jongens er niet waren.
Arie was ook nog niet thuis en 't was
al over elven. Zou hij ergens zitten kaar»
ten of zou hij weer op avontuur uit zijn?
Het zweet brak haar uit en ze probeerde
een wijsje te n'euriën, om haar eigen
angst weg te duwen. Maar het deuntje
klonk schraal en vals. Het maakte haar
akeliger mplaats van moediger.
„Hoe laat is 't, moeder?" .
„Bijna half twaalf."
„Half twaalf pas? — Wat duurt de
nacht lang!"
„Wil je wat drinken?"
„Nee niks — ó, daar begint 't weer!"
Wat teleurgesteld zette . Aag het glas
neer, dat ze al opgepakt had om maar
weer bezig te kunnen zijn.
Bven later liep ze de krakende trap op
naar boven, waar de twee kleine jongens
sliepen. „Ik geloof, dat ik boven wat
hoor", had ze tegen Mijntje gezegd.
Maar het was niet zo; ze had 't maar
verzonnen om even weg te kunnen gaan
uit de benauwdheid van de kamer.
Boven lagen de kleuters met blozende
wangen — rustig ging hun ademhaling.
Ze waren zich van niets bewust. Een
paar tellen keek de grootmoeder naar
haar kleine jongens. Dan sloop ze weer
naar beneden, nog met een glimlach op
het gezicht. Het had haar toch weer
wat rust gegeven naar de twee kleintjes
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en geneeskundige, die in de eerste
jaren van onze eeuw een bijzondere
reputatie genoot op het gebied van de
volksgezondheid, dr. Nacke, heeft de
wetenschappelijke regel opgesteld, dat
stervenden gewoonlijk slechts onsamen*
hangende of onbelangrijke woorden uit*
brengen.
Toch zijn er in de loop der geschiedenis
heel wat „laatste woorden" opgetekend,
die een uiterst scherp beeld geven van
den man, uit wiens mond ze kwamen,
- „laatste woorden" ook", die als het
ware een samenvatting schenen te willen
geven van heel een mensenleven. Men
behoeft ze dr. Nacke niet voor te hou*
den als een weerlegging van zijn stelling.
Men kan ze beschouwen als de schone
uitzonderingen, die de Weinig romans
tische regel bevestigen.
Van Frederik den Groten vertelt de ge*
schiedenis, dat op de 17e Augustus 1786
de koning zelf en zijn naaste omgeving
zich reeds op zijn heengaan hadden
voorbereid, toen de lijfarts nieuwe hoop
gaf op een gelukkige wending in 's ko*
nings ziekte, Frederik de Grote wenkte
met een zwak gebaar zijn neef en op*
volger, den lateren Frederik Willem II,
aan zijn sponde en zei glimlachend:
„Neem me niet kwalijk, waarde neef,
dat ik je laat wachten . "
De pijnlijke opvolgings=gedachte speelt
ook een rol in het laatste woord van
den Fransen koning Lodewijk XIII, die
in Mei 1643 gestorven is. Zijn opvolger,
de latere „Zonnekoning", was vijf jaar.
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te kijken. Ze keek naar de kachel,
schudde de kussens wat op Zou ^e nu
niet even vlug naar Griet Prinsen
lopen? Daar waren ze meestal nogal
laat op Dan konden die misschien hel»
pen of iets te weten komen Terwijl ze
er nog over dacht of ze gaan zou of
niet, werd er op de deur geklopt Wie
kon dat nou .zijn? Haastig ging ze naar
de deur.
„Markenburg! Wat kom ie doen. man?"
„Is Arie thuis, vrouw De Fuicker?"
„Nee, wou j'm hebben?"
Een felle angst doorpriemde de oude
moeder Wat moest de veldwachter van
haar zoon? Was er wat gebeurd?
„Wat is er aan de hand, Markenburg,
zeg 't."
„Niks, mens, niks. Ik kom alleen maar
kijken of ie thuis is."
„Nou. dat is ie niet. Maar waarvoor
moet je 'm dan spreken. Ik weet niet,
waar die is en Dirk en Geert zijn er
ook nog niet Dirk zou" vanavond thuis
komen." Angstig klonken haar laatste
woorden en Markenburg keek verwon»
derd op
„Zijn die ook nog niet thuis? Ik heb
ze een uur geleden in de polder gezien!"
„Dirk en Geert? Waar?"
„In de buurt van 't gemaal."
„Wat mosten ze daar nou?"
„Dat weet ik ook niet. Maar dat er
vannacht iets niet pluis is, dat is zeker."
„En Mijntje bevalt vannacht. O God.
wat moet ik beginnen?"
Een jammerklacht klonk uit de kamer en
moeder Aag haastte zich naar binnen.
Bedremmeld en besluiteloos bleef de
veldwachter in de deur staan. Dat was
^en rare geschiedenis. Nu was hij ge"
komen voor een huiszoeking en het kon
best zijn, dat de jongen hier in huis
zat — maar onder deze omstandigheden
kon hij toch m o e i l i j k . . . .
Vrouw De Fuicker kwam weer terug,
haar gezicht rood van spanning, de zor»
gen diep in het voorhoofd gegroefd.
„Markenburg, ga jij den dokter waar»
schuwen. Ik durf 't alleen niet meer
aan. Ik weet niet wat 't worden moet."
(Wordt vervolgd)

toen men hem rechtstreeks van de late
doopplechtigheid naar het sterfbed van
zijn vader bracht. Lodewijk XIII vond
nog de kracht, een bewijs van mede»
leven in de voor zijn jeugdigen zoon zo
belangrijke doop*gebeurtenis te tonen en
vroeg vriendelijk: „En hoe heet je nu,
mijn kind?" Waarop het enfant terrible
hardvochtig antwoordde: „Ik heet Lode»
wijk de Veertiende!" Dumas verhaalt,
dat de stervende vorst zacht het hoofd
schudde en zei: „Nog niet, mijn zoon,
nog niet...."
Bij uitzondering is deze kleine, drama»
tische dialoog wellicht sterker typerend
voor den erfgenaam dan voor den erf 5
later. Bij uitzondering althans, zover
het. . . . de in de aanhef bedoelde uit»
zonderingen betreft. Voluit kenmerkend
voor den stervende is weer het laatste
woord, dat men aan den filosoof Arthur
Schopenhauer toeschrijft en dat gedragen
is van heel het pessimisme in zijn filo»
sofisch systeem.
Schopenhauer heeft een leerling gehad,
die zó ijverig zijn moeilijke werken en
diepzinnige leerstellingen bestudeerde,
dat hij in de wereld der geleerden de
bijnaam van „de onvermoeibare" kreeg:
Christian M. J. Frauenstadt. Aan hém
moet Schopenhauer op zijn sterfbed ge'
dacht hebben. De grote filosoof zei lang*
zaam, als trok hij de balans van zijn
leven: „Van al mijn leerlingen heeft et
mij maar één begrepen." Hij wachtte
even Toen vervolgde hij: „En die heef*
mij verkeerd begrepen "
Het woord van den staatsman, die zijn
leven in de dienst van het land heeft
gesteld. — dat wilde het laatste woord
zijn van den in 1642 gestorven RichelieuToen de biechtvader hem op zijn sterf*
bed aanspoorde, zijn vijanden te vet'
geven, sprak de staatsman^kardinaal. ,.1*
heb nooit andere vijanden gehad dan de
vijanden van de staat." Of iedere bisto'
ricus hem dat zou willen bevestigen?
Veel ruiger, maar misschien ook eer»
lijker, klinkt het laatste woord van den
Spaansén maarschalk Narvaez. Ook hém
maande de biechtvader, zijn vijanden
toch te vergeven Maar de oude ij^
vreter schudde het hoofd en zei: ..
hoeft niet. Ze zijn allemaal dood!'

De klassieke boksstoot: de linkse directe. Het gehele
lichaam van den bokser is gespannen, Mi het toebrengen
van de stoot. De tegenstander tracht de kracht van de
stoot te breken. Een prachtig voorbeeld van schermen
met de vuisten.
(Foto „Arbeid")

misverstand

n de Amerikaanse filmindustrie is
tegenwoordig de „kunst" gespeciali»
seerd als het productieproces in een
moderne fabriek. Zelfs het scenario is
niet van één hand, maar wordt samen»
gesteld door tal van specialisten.
Weinigen weten, dat deze methode
geenszins twintigste»eeuws is, maar al
werd toegepast door den Fransen toneel»
schrijver Eugène Scribe (1791—1861). Hij
was niet slechts een veelschrijver, maar
ook een schrijver»met*velen. Zijn waar»
lijk verbluffende vruchtbaarheid (hij liet
omstreeks vijfhonderd toneelstukken na)
laat zich dan ook verklaren door het
feit, dat hij als het ware een fabriek
van toneelstukken organiseerde. ledere
medewerker specialiseerde zich in die
„fabriek" op een bepaald onderdeel: de
één leverde de idee, een tweede de
schets, de derde de dialogen, een vierde
woordspelingen en andere geestigheden,
een vijfde eventuele coupletten, enz.
Het .is dan ook geen wonder, dat niet
iedereen een hoge dunk had van Scribe's
letterkundige kwaliteiten, hoe .groot zijn
succes bij het publiek ook mocht zijn.
Maar Scribe zelf schoot niet tekort in
eigendunk. Hij was daarom hevig ver*
bolgen, toen hij op een goede dag ont»
dekte, dat men zjjn naam naast dien van
een onbekenden, jongen schrijver had
afgedrukt op het omslag van een boekje
ten bate van noodlijdende kunstenaars.
Scribe greep naar de pen en schreef aan
zijn jeugdigen mededinger:

I

A

ls er één sport in ons land mis»
kend wordt, dan is het zeker de
bokssport. Zowel bij het publiek
a
's bij de overheid heeft deze sport vrij»
'"el altijd in een kwade reuk gestaan.
..Bloedneuzensport, sport van slagers en
kasteleins, proletensport", zijn zo de ge»
bruikelijke, smalende benamingen, die
Wen graag aan de edele kunst van zelf»
Verdediging geeft. Die benamingen kun»
nen echter slechts ingegeven zijn door
vooroordeel en dus door onkunde, want
de bokssport verdient de blaam, die men
er vaak zo lichtvaardig op werpt, stellig
niet.
Het boksen als sport is in zijn veel»
z
'jdigheid zonder twijfel een van de
hiooiste, die er zijn. Boksen kweekt
Woed en zelfvertrouwen, op een wijze,
die in vrijwel geen enkele andere sport
te vinden is. Boksen is niet een in het
wilde weg uitdelen van harde meppen,
" «et is geen uiting van brute kracht en
'omp geweld. Boksen is een edel spel
van schermen met de vuisten, waarbij
lenigheid, snelheid van reactie, tech»
«ische vaardigheid en uithoudingsver»
mogen van oneindig groter belang zijn
dan logge spierkracht. Het klinkt mis»
s
chien een beetje zonderling, maar het
ls
een waarheid, die eiken nieuweling in
de bokssport onmiddellijk wordt bijge»
bracht: voor een bokser is het werk van
2
ijn benen en zijn hersens veel belang»
r
'jker dan dat van zijn knuisten!
Natuurlijk, we zien de ontaardingen, die
er
zeker in de bokssport — en misschien
"'er ook weer meer dan in andere
s
porten — bestaan, niet voorbij. Het
Vooroordeel van het grote publiek tegen
"et boksen, vindt juist in die ontaar»
dingen voor een belangrijk deel zijn oor»
s
Prong. Het publiek is nu eenmaal ge»
°eigd om in elke bokswedstrijd een
°rdinair knokpartijtje te zien, waarin
«et de tegenstanders er alleen maar om
te doen is, mekaar zoveel mogelijk letsel
e
n beschadigingen, als: blauwe ogen,
bloedneuzen, ingescheurde wenkbrauwen,
Ul
tgeslagen tanden, scheve en inge»
deukte neuzen en bloemkooloren, toe te
brengen. Erger nog: om mekaar een»
voudig buiten westen te stompen.
j[a kijk, wie uitsluitend al deze narig»
£eid in het boksen ziet, ja, die
ari
vanzelfsprekend een bokswedstrijd
slechts een weerzinwekkende vertoning
Vinden, die met sport niets gemeen
"eeft. Maar de mensen, die zo rede»
tler
en, hebben vermoedelijk nooit een
:0e
de bokswedstrijd tussen een paar
Behoorlijk getrainde en technisch goed
flderlegde boksers, gezien. Misschien
'Jn ze afgegaan op sterk gekleurde ver»
a
gen in de bladen van monstergevech»
. n in Amerika, waar onverantwoorde»
Jlce
lieden terwille van de sensatie en
Jfwille van het geld, dat meaetal in hun
Per> zakken vloeit, boksers uitbuiten,
, baseren
"«ocien zij hun oordeel op dwaze
Poksfilms,
, °ksfil
ms> die met sport niets te maken
T*
~
'ebbe
"en. De massa generaliseert gauw en
j, snel niet haar oordeel gereed.
ov°ere Z°U net an d ers mogelijk zijn, dat
al in ons land, met uitzondering
t t e r a m en
b rl
d
Groningen, een ver»
^ d bestaat tot het houden van boks»
jy ^strijden in het openbaar!
^e<*erland
is het enige land op de
^ reld,.waar zoiets gebeurt.
e
•^ , " t publiek niet naar een boks»ban riid wil 8aan ki->ken> omdat het
b a ,§ *s een slachtpartij of een bloed»
zu er) z en
"
i > 6oed, dat /noet het
Zelf weten maar dat er
'
burge*
"Hee ers
zijn, die zeggen: ik wil niet,

r

Opzettelijk

dat er in mijn gemeente gebokst wordt,
zonder dat zij ooit een bokswedstrijd
gezien hebben, is wel diep treurig. Het
verbod wordt eenvoudig gegeven, omdat
het elders ook gegeven wordt. Men
beschouwt een bokswedstrijd zonder
meer in strijd met de goede zeden.
Gaat het bij voetbal, hockey of water»
polo zo zachtzinnig toe? Bij voetbal
schopt men elkaar ook wel eens de
benen kapot en geen magistraat peinst
er over om dit spel te verbieden. Hij
zou zich de hoon van het gehele volk
op de hals halen. En kijk eens naar de
motorsport. Hoeveel lichamelijk letsel,
dikwijls met dodelijk gevolg, ontstaat
daar niet, alleen terwille van de sensa»
tie! De motorsport wordt echter ner»
gens, zolang men tenminste niet in
strijd komt met de voorschriften om»
trent de maximumsnelheid, verboden.
En dan die oude, vaderlandse sport, het
schaatsenrijden. Het zou interessant zijn
eens na te gaan hoeveel ongelukken er
jaarlijks met het schaatsenrijden gebeur»
den, om van het aantal gevallen van
verdrinking nog maar te zwijgen. Welke
burgemeester durft het aan om het
schaatsenrijden te verbieden? Maar
boksen, een onderdeel van het Olym»
pisch programma nog wel, mag niet!
Dat is ook weer zo iets moois. De
hoofdstad des lands heeft ook een boks»
verbod, rnaar toen in 1928 daar de
Olympische Spelen gehouden werden en
de ogen van de gehele wereld op deze
stad gericht waren, werd het verbod
gauw opgeheven. Men zag heel wel in,
dat men zich belachelijk gemaakt zou
hebben, wanneer men in Amsterdam
het boksen van het Olympisch program»
ma had moeten schrappen.
Het was natuurlijk in strijd met elk
begrip van logica, dat het boksen on»
middellijk na de Spelen weer prompt
verboden werd. Maar logisch of niet,
er was geen praten tegen en achttien
jaar reeds zucht Amsterdam nu onder
zijn boksverbod. Tientallen sportautori»
teiten van naam hebben reeds al het
mogelijke geprobeerd om er verandering
in te krijgen. Men is echter steeds weer
met het hoofd tegen de muur gelopen.
Men heeft het nu maar opgegeven, want,
het zij met alle respect voor den burge»
meester van Amsterdam gezegd: op dit
punt valt er niet met hem te praten.
We zijn er echter van overtuigd, dat er
nog eens een andere tijd zal komen. De
bokssport, mits eerlijk en .ridderlijk be»
dreven, mag zeker het recht voor zich
opeisen, beoordeeld te worden met
dezelfde maatstaven als alle andere
sporten. Men zal in overheidskringen

zijn (voor)oordeel moeten herzien. Men
zal ook de verouderde begrippen moe»
ten herzien en aanpassen aan de
moderne tijd. De nieuwe, onlangs ge»
stichte boksorganisatie, de Nederlandse
Boksbond, die alle boksers van het land
omvat en die geleid wordt door den
heer G. E. van der Werff Jr., staat er
borg voor, dat geen misstanden of
knoeierijen zullen ontstaan. Naar onze
vaste overtuiging zal het niet lang meer
duren, of ook aan de bokssport zal in
ons land de plaats worden, ingeruimd,
die haar toekomt in de rij van Neder»
landse sporten. Eerst dan, wanneer het
volkomen ongemotiveerde boksverbod
zal zijn opgeheven, wanneer de autori»
teiten alle belemmeringen hebben weg»
genomen en men ook hier het boksen
zal kunnen bekijken als overal elders
op de wereld, zal ook het publiek tot
andere inzichten komen én eerst dan zal
de lang miskende bokssport zich ten
volle kunnen ontwikkelen.
Dat ondanks de vele belemmeringen de
bokssport hier nog zulk een hoogte
heeft bereikt, dat ze mannen voort»
bracht met een wereldreputatie, als bij»
voorbeeld Van Klaveren, die Olympisch
kampioen werd en' verschillende malen
een Europees kampioenschap verwierf,
is voornamelijk te danken aan de grote
stuwkracht, die er steeds is uitgegaan
van Rotterdam, de bakermat en de
burcht van de bokssport, waar mannen
als Huizenaar en Westbroek zich de
ontwikkeling van deze sport, die hun
zo na aan het hart ligt, tot een levens»
taak hebben gemaakt.

„Waarde heer,
Zojuist ontvang ik het boekje ten bate
van noodlijdende kunstenaars, waarvan
u de druk hebt verzorgd. Op het omslag
staan onze beide namen naast elkaar. Ik
kan er echter niet mee accoord gaan,
dat een ezel naast een paard gespannen
wordt.
Eugène Scribe."
Het antwoord liet niet lang op zich
wachten. Het telde maar één enkele
volzin en het luidde:
„Mijnheer Scribe, — U hebt niet het
recht mij voor een paard uit te maken."
Kende de jonge schrijver, die den ver»
waanden Scribe dit lesje gaf, wellicht
het verhaal van Marot?
Marot was een Franse hofnar en nog
wel een, die het tot een legendarische
faam bracht. Een hofnar beoefende oud*
tijds de geestigheid als beroep. Maar hij
was tegelijk het dikwijls gehate mikpunt
voor de spot van anderen. Oude kronie»
ken verhalen, dat Marot op de naamdag
van zijn meester gelijk met den graaf
van Montpellier de troonzaal binnen'
ging, om den koning geluk te wensen.
De graaf nam daaraan aanstoot. Hij zei
minachtend en zó luid, dat allen het
horen konden:
„Ik kan niet toestaan, dat een zot aan
mijn rechterzijde loopt."
Marot ging gehoorzaam links van den
graaf lopen.
„Ik wel, mijnheer de graaf!" ant»
woordde hij.

KRAMER'S W O O R D E N B O E K E N
Frans f 4.70 «Duits f 4.70 «Engels f 4.70

IN Kt'NSTLEUKBEN BANDEN
PRIIMA PAPIER

Totaalprijs f 14.1O betaalbaar met f 1.50 of meer per maand
In de prijs is de omzetbelasting inbegrepen.
BESTELBILJET
Ondergetekende wenst (ranco te ontvangen van Blaiikevoort's Abojineiiieiitüboekhaiulel, Zuieler AmstelI:ian 62, Amsterdam, Tel. 91344.
postffiro 141995, bovenstaande woordenboeken in kunstlederen banden,
totaalbedrag ƒ 14.10, te betalen
met ƒ
per maand.
Naam:
Adres:
Verzoeke in te vullen welk bedrag men per maand wenst te betalen.
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Gebruik uw peulvruchtenrantsoen goed!
- Onze pas ingewisselde peulvruchtenbon
heeft ons naar alle waarschijnlijkheid in
't bezit gesteld van een voorraadje
groene erwten, witte bonen, bruine
bonen of capucijners, waarmee .we weer
gedurende enige weken een goede kans
hebben op voedzame maaltijden.
Ik zeg zo „naar alle waarschijnlijkheid",
en ik steun mij in die veronderstelling
op de ervaring die ons in deze tijd
geleerd heeft, dat, zoveel mogelijk, alles
wat „op de bon" is, ook door de huis*
vrouw wordt gekocht.... ook al zou ze
er in normale tijden niet zo erg happig
op zijn geweest.
Dat laatste nu geldt nogal eens voor de
peulvruchten; herhaaldelijk heb ik in de
jaren, dat erwten en bonen te kust en te
keur te krijgen waren, de uitspraak
gehoord -r vooral van de huisvrouw in
de stad —: „Bij den grutter kopen we
niet veel" of „Erwten. en bonen eten
we bijna nooit."
Als er onder de lezeressen zijn, die er
ook zo over denken, dan kan de distri»
butie haar mooi van die verkeerde ge»
dachte afbrengen; ze hebben nu naar
peulvruchten leren verlangen en 't is te
hopen, dat ze de waardering, waarmee
ze thans haar pondjes bonen en erwten
beschouwen, ook in betere tijden niet
zullen verliezen.
Peulvruchten n.l. vormen een pracht»
voedsel: ze geven ons in goedkope vorm
het eiwit dat we nodig hebben en dat
we anders voor 't grootste deel ont*
lenen aan veel duurdere levensmiddelen
(vlees, vis, eieren); ze helpen ons boven*
dien aan een ruime hoeveelheid zetmeel,
een stof waaraan we onze arbeidskracht
• te danken hebben en die ons in deze tijd
van vetschaarste bijzonder goed te pas
komt; ze geven ons de voor ons lichaam
zeer noodzakelijke kalk, ze brengen ons
— voor ons bloed — meer ijzer dan de
meeste andere voedingsmiddelen doen en
ze bevatten ten slotte-nog zeer gewenste
vitamines.
Hun voedingswaarde mag dus zeker niet
onderschat worden. Ik weet wel, dat
de prijs thans hoger is dan we gewend
waren; maar de 20 a 25 cents, die we
voor een pond uitgeven, wordt toch in»
geruild voor een waarde aan voedsel, die
we in weinig andere levensmiddelen
terugvinden.
We nemen ons dus voor, om van ons
rantsoen een nuttig gebruik te maken.
Hoe doen we dat?
U zult zeggen: door. van de erwten een
stevige soep te koken of door de bruine
bonen, de witte bonen en de capucijners
gaar te maken en ze dan met jus of met
een saus te geven.
Daarin hebt u gelijk, m a a r . . . . als we
ons uiterste best doen om van de peul»
vruchten te halen wat er van te halen
valt, dan zou ik u toch nog op een paar
dingen willen wijzen bij die eenvoudige
erwten* en bonenbereiding.
Ten eerste moet u, om het peulvruchten*
eiwit goed voor ons lichaam tot zijn
recht te laten komen, altijd in een
erwten* of bonenmaaltijd op de één of
andere wijze óf aardappelen, óf melk te
pas brengen. Eigenlijk gaat dat heel
gemakkelijk, en verschillende huisvrou»
wen doen het vanzelf al: ze koken in
de erwten* of bonensoep wat aard*
appelen mee, omdat de soep dan lek»
kerder gebonden wordt zonder lang te
koken, en ook — in deze tijd vooral! omdat we dan wat zuiniger met de hoe*
veelheid erwten kunnen zijn.
Er volgt echter uit deze raad óók, dat
we in een z.g. bonenmaal de aardappelen
niet mogen vergeten: al zal de hoeveel*
heid minder zijn dan op andere\ dagen,
een schaaltje aardappelen moet er toch
bij en die kunnen dan uitstekend profi«
teren van dezelfde saus ot jus. die we
toch bij de bonen nodig hebben.

VROUW

Wilt u voor hetzelfde doel wat melk in
plaats van aardappelen gebruiken, dan
kan dat óók. Een erwtensoep b.v. ook een wittebonensoep — wordt heel
lekker, als we er op 't laatst een flinke
scheut melk in laten meekoken.
Onthoud u deze twee maatregelen goed:
u hebt dan -door de combinatie van peul*
vruchten met melk of met aardappelen
een maaltijd gekregen, waarin het vlees
volkomen is vervangen.
Een tweede raad betreft het brandstof»
verbruik, want peulvruchten vragen een
betrekkelijk lange kooktijd (minstens l
a l i- uur). Die tijd kunnen we bekorten:
Ie. door de goed gewassen peulvruchten
vooraf lang te laten weken, niet één
nacht, zoals u dat gewend bent, maar
nog een dag en een nacht erbij;
2e. door bij het opzetten dadelijk eenkleine hoeveelheid vet in de pan te
doen (verloren is die niet, want later
komt ze toch tot haar recht, als we het
kooknat voor de soep of de saus
gebruiken).
Waarschijnlijk denkt u, dat ik nog één
middeltje vergeten heb, n.l. de dubbel»
koolzure soda?
Die mag u bepaald niet gebruiken, want
ze vernietigt een vitaminesoort, die juist
aan de peulvruchten een deel van hun
waarde geeft.
Wél is er nóg een middel, dat u gerust
kunt toepassen, n.l. de hooikistmethode:

Beste Cor,
Hebben jullie in het maanlicht prettig
schaatsen gereden? Je hebt wel van het
ijs kunnen genieten. Jan en de jongens
hebben ook heel wat gereden, ik heb
zelf nog niet op m'n schaatsen gestaan.
Overdag heb ik er geen tijd voor en
's avonds heb ik geen zin meer om de
deijr uit te gaan. Ik heb bovendien op
het ogenblik zoveel naaiwerk.
Bij het opruimen van de kast, kreeg ik
van de week oude nachthemden van Rie
in m'n handen, waar ze uit gegroeid is.
De een was aan de hals stuk, de ander
onder de arm gesleten, en de derde had
een gat in de elleboog. Terwijl ik ze
een voor een door mijn handen liet
gaan, kreeg ik opeens een reuze idee.
Rie heeft onderjurken nodig en het komt
mij op het ogenblik niet erg gelegen
nieuwe te kopen. Waarom zou ik daar
eigenlijk die oude nachthemden niet
voor gebruiken? dacht ik. Ze blijven
anders toch maar liggen. Nu ben ik ze
aan het veranderen en.... ze worden
wat netjes. Ik heb er niet eens zo heel
erg veel aan te doen. De lengte is voor
een onderjurk juist goed, de mouwen
heb ik er uit geknipt. Ook de dunne
gedeelten onder de armen konden ver»
vallen, doordat ik natuurlijk de arms»
gaten iets verder moest uitknippen De
hals heb ik ook uitgeknipt, niet te laag,
want Rie draagt toch jurken, die aan de
hals gesloten zijn. Zo heeft ze er ook
nog warmte van. De zijnaden stikte ik
wat dieper in — een nachthemd is altijd
nogal wijd — in de taille maakte ik wat
plooitjes. Hals en armsgaten werk ik nu
met een knoopsgaten» of festonsteek af.
Ik ben zelf best tevreden over het resul»
taat. Ik had drie van die oude exem*
plaren, dus nu heeft Rie weer drie
keurige onderjurken. Ze kan nu weer een
poosje voort, zonder dat het me een

daar kunnen de peulvruchten wel. tegen.
We koken ze dan b.v. £ uur voor, zetten
dan de goed gevulde pan in de hooikist
of pakken ze in een aantal kranten en
laten ze een uur of vier zo staan.
Nu we zo in 't kort de algemene regels
hebben geleerd, waaraan we ons te hou*
den hebben, komen de gerechten aan de
beurt, die we met ons peulvruchten*
rantsoen kunnen bereiden.
Daarin is nogal wat variatie — méér dan
u misschien denkt!
Soep natuurlijk; héle bonen of erwten
met aardappelen en een saus; bonen
of erwten door een stamppot (u denkt
aan de van ouds bekende „snijbonen*
stamppot met witte bonen"!); bonen of
erwten met groente of aardappelen in
één pan gekookt, maar niet door elkaar
gestampt; bonen of erwten door een
portie groente gemengd om die groente
voedzamer te maken en er tegelijkertijd
minder van nodig te hebben (wortelen
met groene erwten, snijbonen met witte .
bonen, prei of knolselderij met groene
erwten).
Dat alles is te veel om er in één weke*
lijks praatje voorbeelden van te geven.
Als u echter dat wat u nu juist hebt
gelezen, uitknipt en bewaart, dan hoef
ik dat de volgende week niet te herhalen
en ik kan u dan een aantal recepten
geven van al die verschillende mogelijk*
heden.
Vandaag om te beginnen de
Erwtensoep (2 a 3 personen).
300 gr. (3 ons) groene erwten,*) 2 L.
water, 400 gr. (4 ons) aardappelen, l ui
of prei, 50 gr. (i ons) bladselderij,. plukje
peterselie, 4 dL. (4 kleine theekopjes)
melk, 60 gr. (3 afgestreken eetlepels) vet
of boter, wat zout.
Laat. de gewassen erwten 24 a 36 uur
weken in de helft van de opgegeven hoe*
veelheid water; zet ze met hetzelfde
water op, voeg er l lepel van het vet
bij en laat ze op een zacht vuur gaar
worden (l a l\ uur).

cent heeft gekost. Dat maakt het succes
nog groter. Ik zeg maar zo: wie niet
sterk is moet slim zijn.
Jan komt net thuis en vraagt of ik niet
te veel lelijke dingen over hem wil
schrijven.
Ik zou niet weten wat ik voor lelijks
over hem zou moeten schrijven. Het is
zo'n goeierd. Als mij de beslommeringen
van het gezin wel eens te zwaar dreigen
te worden, kijk ik maar eens naar hem
en dan bedenk ik dat hij het toch óók
niet helpen kan. Hij werkt zo hard en
doet zó z'n best voor ons, dat ik het
niet over m'n hart kan krijgen om mijn
zorgen ook nog op hem over te dragen.
Ik doe dan ook maar altijd mijn best,
hem zo weinig mogelijk van de huise*
lijke zorgen, die per slot van rekening
toch eigenlijk de meeste vrouwen wel
hebben, te laten merken. Ik ben óók niet
altijd zo geweest. Vroeger was ik wel
eens kribbig en vervelend tegen hem.
Als ik dan echter zag hoe hem dat
hinderde, had ik alweer spijt. Waarom
zal je elkaar o k het leven zwaarder
maken dan het al is?
De kunst is, zonder luchtig of opper*
vlakkig te zijn, overal de goede . zijde
van te zoeken.
Ik vond het, toen ik pas getrouwd was,
altijd zo dwaas, dat er altijd gezegd
werd, wanneer er een oude man of
vrouw was overleden: Wat erg voor
degene die achterblijft. Als je zolang
getrouwd bent, kan je elkaar niet meer
missen. Ik dacht altijd, juist wanneer je
kort getrouwd bent en je van het leven
nog zo veel verwachten kan, is het veel
erger, elkaar te moeten missen, vooral
als je echt van el':ander houdt. Nu ik
wat ouder ben, besef ik pas" de waar*
heid. Het is inderdaad zo: hoe ouder
je wordt, hoe minder je elkaar kunt
missen. Tenminste zo is het in een goed

Bij peulvruchten horen aardappelen, of,
zo mogelijk, wat melk.'
(Foto: „Arbeid")
Stamp de erwten tot een gelijke brij en
v«rdun die geleidelijk met de rest van
het water; laat de soep aan de kook
komen en voeg er dan de gesnipperde
prei en selderij en de in blokjes gesneden
aardappelen bij met de rest van het vet
en zoveel zout als voor de smaak nodig
blijkt.
Laat de soep zachtjes nog i uur door*
koken; roer er van tijd tot tijd in om
de intussen ook gaar geworden aard*
appelblokjes gedeeltelijk fijn te wrijven
en dus bij het binden van de soep te
laten helpen; laat de laatste 10 minuten
de melk meekoken.
Voeg er vóór het opdoen de fijngesneden
peterselie bij.
*) Bij voorkeur gebruiken we gewone
groene erwten en geen spliterwten: deze
laatste hebben bij de bewerking n.l. een
deel van hun voedingsbestanddelen ver*
loren.

huwelijk, waartoe ik gelukkig het onze
rekenen kan.
Je leert elkaar door de jarenlange om»
gang beter kennen en waarderen — je
maakt samen het liet en leed mee. Je
leert ook begrijpen dat het geluk niet
alleen in het geld zit. Dit laatste is
maar goed ook. Want wat zouden wij
anders een bedroefd beetje geluk
krijgen!
Nu ik m'n brief eens overlees, merk ik
dat ik eigenlijk aan het zedepreken ben
geweest. Dit was toch helemaal m'n
bedoeling niet. Enfin, een ernstig woord
zo nu en dan kan geen kwaad.
Nu een ander onderwerp.
Naar je brief te oordelen, zou je wer»
kelijk denken, dat je het platteland zo
veel prettiger en beter vindt dan de
stad. Vergis je niet. Jij bent zo aan het
stadsleven gewend, dat je tóch geen
echte plattelandsvrouw zou worden. Net
zo. min als ik aan het jachtige, drukke
stadsleven zou wennen. Zo voor een
paar dagen, bij wijze van verandering,
is het wel leuk om eens in de stad te
logeren, maar ik voel toch, dat ik veel
meer op het platteland met z'n rust
thuis behoor.
Ga jij nog naar je kooklessen en heb je
weer veel nieuws geleerd? Misschien
kan ik ook van jouw wijsheid profiteren.
Kees is volgende week jarig, hij wordt
al weer 13 jaar Waar blijft de tijd, hè?
Nu kan ik nooit zo heel veel van een
verjaardag maken, maar je wil zo'n dag
toch iets anders hebben dan andere
dagen en daarom mogen ze bij mij altijd
kiezen wat we die dag zullen eten.
Kees koos pannekoeken. We hebben nu
weer slaolie en meel. Dat is dus geen
bezwaar. Nu heb ik van verschillende
kanten gehoord, dat je door de samen*
stelling van het nieuwe meel moeilijk
pannekoeken kan bakken — dat ze aan
de koekepan blijven kleven. Weet JU
daar raad op? Ook zou ik graag zo
zuinig mogelijk met de slaolie zijn, mis»
schien weet je daar ook een manier
voor. Je kan me nog net vóór Kees z n
verjaardag schrijven.
De jongens komen thuis, ik moet eten.
dus eindig ik meteen maar.
De groeten van ons allen aan allen en
vast vriendelijk bedankt voor je moeit<
van je
TINE.
. Harrelaar,
'41.

EEN GEHAAKT BABY-JASJE MET
BIJPASSENDE MUTS
Hoe vindt u dit aardige babysgarni»
tuurtje? Het is heel eenvoudig te haken
e
n het .kost niet veel wol. Men heeft
voor dit garnituurtje ongeveer 80 gr.
nodig. Wil men 100 gr. wol kopen, dan
blijft het aantal punten gelijk en heeft
foto: „Delia"

"len bovendien nog ongeveer 20 gr. wol
°ver. \vaar men dan een paar aardige
8
°kjes van 'kan maken.

De rug bestaat uit ongeveer 18 strepen.
De tweede mouw en het voorpandje
worden weer als reeds beschreven ge»
haakt. We eindigen met twee toeren
vaste. De beide mouwtjes worden dicht
gestikt. Het halsje wordt met een toer
vaste omgehaakt, waarbij de wijdte iets
wordt ingewerkt. Dan l toer dubbele
stokjes met l losse tussen elk dubbel
stokje. Door deze toer wordt een lint
geregen.
Het jasje sluit met twee knopen en twee
gehaakte lussen
Het mutsje
Het matste kan men eveneens aan een
stuk haken
Opzetten 40 kettingsteken en om de
beurt toeren haken van stokjes en dub'
bele stokjes.
Na 7 strepen de achterzijde van het
kapje vormen door aan het begin en het
eind stokjes te laten liggen.
Zo nog twee strepen haken.
Nu het lapje dubbel vouwen en de
achterzijde aan elkaar naaien.
Aan de onderkant volgen nu nog 2
toeren als boven omschreven, waarbij
het kapje even wordt ingewerkt. M*
werken met l toer vaste rondom het
hele mutsje, ook nu de rand een beetje
inwerken.
Het mutsje sluit met twee zijden linten.

Werkwijze van hei jasje
Het jasje wordt aan één stuk gehaakt.
Opzetten 60 steken en dan 2 toeren
s
tokjes haken.
Volgende toer: dubbele stokjes, maar
slechts 48, dan draaien en terughaken.
Volgende toer: weer 60 gewone stokjes,
dan draaien en terughaken.
Om de beurt met een lange en een
korte toer verder gaan als boven om*
schreven. Na ongeveer 14 lange strepen
Verdeelt men de stokjes: 33 blijven lig»
gen voor het jasje en bij de overige 27
2e
t men 33 steken op. Nu wordt de
mouw evenals het voorpandje gehaakt.
Men laat voor de manchet 10 steken
st
aan, die, evenals bij de pas om de
a
ndere pen worden meegehaakt.
E*e mouw is ongeveer 24 strepen. Als
deze klaar is, de nieuw opgezette steken
'aten liggen en verder haken op het
V
0orpandje.

Foto: „Delia"

Wij openen een nieuwe rubriek

HELPT ELKAAR
•<4/s de ene hand de andere wast, worden beide schoon. Ziehier een oud
Hollands spreekwoord, dat wij, vrouwen, in toepassing zullen brengen.
Hoe menigmaal komt het niet voor, dat wij, in onze huishouding, een oni'
dekking doen, die de een of andere werkwijze aanmerkelijk vereenvoudigt. We
•itaan verbaasd: gek eigenlijk, dat we niet véél eerder op die gedachte zijn
gekomen! Juist de vrouwen, die jarenlang huishoudpractijk hebben, zijn in
s
taat, anderen nuttige wenken te geven.
En nu zeggen wij: laat uw licht niet onder een korenmaat staan! Heeft u
v
'oor het een of ander een vereenvoudiging gevonden — heeft u dank zij
u
w practijk een besparing voor het een of ander ontdekt, deel het de redactie
Vl
>n „Arbeid" mede.... laat anderen van uw vindingen, van uw kennis mede
Profiteren.
Meï elkander moeten wij een moeilijke tijd doormaken — een tijd, die bij:
zondere eisen aan ons, huisvrouwen, stelt.
Uitgaande van de gedachte, dat wij elkander moeten helpen, hebben wij
"flarom een nieuwe rubriek geopend — een rubriek van vrouwen en vóór
vrouwen. Schrijft óns uw nuttige wenken en raadgevingen. Wij zullen ze in
deze rubriek plaatsen, waardoor enige honderdduizenden vrouwen van uw
kennis en inzicht kunnen profiteren.
Men adressere zijn nuttige wenken en raadgevingen aan de Redactie Vrouwen*
r
>Jbriek „Arbeid", Postbus 100, Amsterdamse., en zette op de enveloppe of
briefkaart: ..Helpt elkaar".

Pijnlijke hielen
Nieuwe schoenen geven dikwijls pijnlijke
hielen.
Dit euvel kan men voorkomen, door de
hielen vóór de kousen of sokken aan»
getrokken worden met een weinig zeep
in te smeren.
Vetspatten
Krijgt men een vetvlek op japon of
costuum, dan moet deze direct met een
laagje speksteenpoeder worden bedekt,
Dit moet er enige tijd (ongeveer l uur)
rustig op blijven zitten. Daarna kan men
het kledingstuk uitkloppen. In de meeste
gevallen zal de vlek verdwenen zijn. .
Vuil geworden cocosmatten
Deze reinigt men het best, door ze met
zeepsop af te boenen. Daarna flink met
schoon water naspoelen. Als men een
tuin heeft, kan dat buiten met de tuin»
slang gebeuren. De mat moet, hangend
in de schaduw, drogen.
Zeemlappen
Zeemlappen moeten na het gebruik
steeds in zout water gewassen en go"ed
uitgehangen worden. Ze blijven dan
mooi en soepel. En hebben een langere
levensduur.
Thee» en Koffiepotten
Wil men de aanslag uit nikkelen thee»
of koffiepotten verwijderen, dan doet
men hier een soda»oplossing in en laat
dit op een zacht pitje ongeveer 24 uur
trekken.'
De pot na deze behandeling enige malen
met schoon water goed naspoelen.

Stenen thee» en koffiepotten kan men .
met heet zeepsop schoonmaken. Ook
daarna goed naspoelen.
Onderhoud van nikkel
Nikkelen voorwerpen die men dagelijks
gebruikt, kranen, nikkel van het fornuis
etc. houdt men mooi als ze iedere dag
even met een zacht wollen doekje wor»
den opgewreven. Zo nodig moet men
een maal per week een scheutje spiritus
op de lap doen. Met een schone doek
nawrijven. Is het nikkel erg vuil. dan
krijgt men het weer prachtig glanzend
met het volgende middel. Men maakt
van fijn krijt en spiritus een papje. Hier»
van doet men een weinig op een doekje
en wrijft daarmee stevig over het te
behandelen voorwerp en wrijft het daar»
na uit met een zachte schone doek.
Stijfsel koken
Het water aan de kook brengen. Intussen
met wat koud water een glad papje
maken. Al roerende zoveel kokend water
bij het papje voegen, tot de stijfsel
doorschijnend is.
Wagensmeer
Wagen» of fietsensmeer bezorgen fiet»
sende dames nog al eens vlekken op de
lichte kousen. Men kan deze vlekken
verwijderen door ze in een bakje met
verwarmde terpentijn te houden Dan
uitwassen in lauw zeepsop en ze in
schoon water goed naspoelen.
Terpentijn mag vanwege het brandge»
vaar nooit op een open vuur verwarmd
worden, maar altijd au bain marie,
d.w.z. de kom met terpentijn in een
bakje met heet water zetten.

SCHENK AANDACHT AAN UW KINDEREN
De huishouding is niet nummer één
„O, die kinderen!
Juist als ik het erg druk heb, zijn de
kinderen extra lastig. Het is of ze er
op uit zijn, mij te plagend Waar ik óp»
ruim, maken zij weer rommel. Als ze
nauwelijks voor het een of andere katte»
kwaad zijn gestraft, zoeken zij al weer
naar een volgende streek. ..."
Deze en dergelijke klachten horen wij
zo dikwijls van moeders met een drukke
huishouding en met een groot gezin.
Die moeders zijn zo gauw geneigd, de
schuld van al haar moeilijkheden op de
kinderen te schuiven, terwijl deze toch
in de eerste plaats bij haar zélf moet
worden gezocht.
Bij vele vrouwen toch is de huishouding
nummer één en komen de kinderen pas
in de tweede plaats.
Een dag stof afnemen overslaan? Kan
je begrijpen. Stel je eens voor, dat je
plotseling visite krijgt. Wat zouden die
mensen dan wel van je denken? Naar
vereenvoudiging van het huishoudelijk
werk wordt echter niet gezocht. Deed
men dit wel, dan zou die huisvrouw in
de meeste gevallen wel een half uurtje
vrij kunnen maken om zich wat met de
kinderen te bemoeien.
Een kind houdt van gezelligheid. Als
moeder de ganse dag door het 'huis
draaft en het kind krijgt bevel alleen in
de kamer te blijven, omdat moeder het
zo druk heeft, dan verveelt het kind
zich en.... gaat het moeder opzoeken.
Heel dikwijls gebeurt het dan, dat moe*
der, die toch anders altijd lief en zacht
voor de kleine is, nu slechts een snauw
of een grauw voor hem over heeft. Als
het kind dan huilt, vindt moeder het
lastig, terwijl het kind, als er een klein
beetje aandacht of belangstelling voor
hem was, zeker niet zo zou zeuren. De
kleine behoeft natuurlijk niet helemaal
beslag op moeder te leggen. Maar als
moeder haar werk zo regelt dat zij des
middags, al is het maar een uur, des*
noods een half uurtje, iets doet waarbij
zij in de kamer kan zitten en met het
kind kan praten, of een verhaaltje kan

vertellen, dan zal zij al heel gauw
merken, dat het kind, als zij belooft 's
middags bij hem te komen zitten, haar
's morgens veel rustiger zal laten
werken.
Zeg nu niet — ik heb daar geen tijd of
geen geduld voor, want.... waar een
wil is, is ook een weg. Het contact.
tussen moeder en kind zal veel inniger
worden. In vele gevallen zal de kleine
in zijn spel moeder's verhaaltje in toe»
passing brengen. In zo'n kort ogenblikje
per dag kan moeder de kleine klok leren
kijken. Zij kan den kleinen baas ver»
tellen, waarom de bloemen en planten
water moeten hebben en waarom broer»
tje de bloem van de cyclame niet mag
afplukken, — waarom hij de poes niet
mag plagen enz. enz.
Ons kind heeft méér recht op onze aan»
dacht, dan het dode meubilair. Geduld
en tact zijn eigenschappen die een
moeder niet missen kan, zonder dat het
kind er de nadelige gevolgen van onder»
vindt.
Er zijn ook moeders die de klein& alles
wat het vraagt maar toegeven om....
van het gezeur af te zijn Het is waar»
lijk geen wonder, als dergelijke kinderen
nare dwingelanden worden.
Zijn ze dat eenmaal, dan is het moeilijk
er het dwingen weer uit te krijgen. Dan
moet het kind hard worden aangepakt
om deze lelijke eigenschap weer af t9
leren. Dat geeft een heleboel last en
narigheid.
De kleine moet er van het begin af aan
aan wennen, dat als moeder neen zegt,
het ook neen is. Modder moet dan niet
even later toch ja zeggen. Het kind zal
dan een volgende maal ook blijven
zeuren om zijn zin te krijgen.
Als de kinderen lastig en vervelend zijn,
ligt de schuld héél dikwijls bij de
moeder.
Was er van begin af aan meer begrip
in de opvoeding, dan zouden wij niet
zo dikwijls als nu het geval is, moeten
horen — soms al óver heel jonge kin»
deren -- „zij ziïn mij boven 't hoofd
gegroeid, ik kan ze niet meer aan...."
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Babbeltje
van Oom Niek
De eerste briefjes worden beantwoord
Ja! Vandaag begin ik_ met jullie briefjes
— voor een deel tenminste — te beant»
woorden. Daar heb ik dan eerst R.
S n o e k uit Amsterdam, die „Arbeid",
een leuk blad vindt. Zo zijn er meer.
R . . . . zeg, hoe heet jij eigenlijk? Ringer,
Reinier, Rudolf of Regnerus? Er zijn
neven en nichten, die alleen maar een
voorletter geven. Moeten jullie riiet doen,
Dat staat zo eigenwijs, wat jou, G. v a n
E s c h uit Rotterdam? Die Gerrit,
Geert of Gustaaf van Esch o f . . . . ben
jij een Grietje?.... moet er evenals
R e n s e K r a m e r uit Hoogezand, en
C o r n e l i a T e r m o n d uit Dordrecht
aan denken, dat hij ook in z'n brief
naam, adres, leeftijd enz. vermeldt. Het
zusje van D a a n t j e K o o i m a n s schreef
me. dat Daantje zelf niet zo mooi kan
schrijven en dat zij daarom het briefje
schreef. Het is fijn voor Daantje, dat
zijn zusje hem zo goed heeft geholpen
en ik kon wel zien, dat Daan erg zijn
best deed. We spreken af, dat Daantje
in het vervolg óók zijn briefje zelf
schrijft. Hij boft, dat hij zo'n lief zusje
heeft, die hem helpen wil. Maar als
Daan mooi wil leren schrijven, moet hij
het veel doen. We spreken dus af, dat
hij het volgende briefje zélf schrijft.
Voor W i m van der Geld, Utrecht,
hoop ik, dat hij een prijs wint. Je hebt
drie kansen, jö. De uitslag van de eerste
raad», kleur» en tekenwedstrijd komt
binnenkort.
J a c o b L i e z e n g a , Leeuwarden, stuur»
de me een ijsverhaal. Oom Niek zal z'n
best doen, dat het in de krant komt,
Jaap. G er da I l i o h a n , Rotterdam,
moet natuurlijk haar nieuw adres op»
geven als ze verhuist. Stel je voor, dat
ik een prijs naar een verkeerd adres zou
sturen! A n t o n van R i j s w i j k , die ook
al in Rotterdam woont, belooft me heel
lange brieven. Goed zo, Anton, kom
maar op! A n t j e T o l h u i s , Arnhem,
mag natuurlijk ook meedoen. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd.
Nu heb ik nog een Arnhems meisje,
waarvan ik de naam m dit bijzondere
geval niet zal noemen, dat me een heel
verhaal deed over.... je raadt het
nooit!.. . een ruzie, die ze met haar
onderwijzer had gehad.
Ik vraag je: wie maakt er nu ruzie met
z'n meestert.... Dat kan gewoonweg
niet. Ofschoon....
Het verhaal van m'n nichtje deed me
denken aan Driek, een jongen, die jaren
geleden bij jullie oom Niek in de klas
zat. Die Driek was een mooie. Als er
kattekwaad was uit te halen, dan was
Driek altijd nommer één — moest er in
de klas gewerkt worden, dan was Driek
lang zo vlug niet.
Laat ik nu deze week Driek in de stad
tegenkomen!
„Ha die Niek", zegt=ie tegen me.
„Als je me nou betutcrt", antwoordde
ik. .. „Driek?
Wel kerel, hoe gaat
het er mee?"
„Best.... best", zei Driek weer.
Nou, we praten zo wat over koetjes en
kalfjes.... nee, dat eigenlijk niet —over
de jongens en meisjes, die vroeger bij
ons in de klas hadden gezeten en toen
kwam Driek plotseling met een mede»
deling, of liever met een verhaal, dat ik
jullie eens wil vertellen.
„Zeg Niek", zei hij, „weet je, wie ik
tegenwoordig vaak zie?"
Ik wachtte maar kalm af. „De Sprot",
antwoordde Driek triomfantelijk.
Nu moet jullie weten, dat „De Sprot"
de bijnaam was voor onzen gymnastiek»
meester.
„Dat zal een hartelijke ontmoeting ge»
weest zijn", merkte ik op.
„En of — dat kan je denken", was het
antwoord. „Je weet wel, dat ik mij al»
tijd verbeeldde, dat die Sprot mij nooit
goed kon uitstaan."
«Dat je je dat verbeeldde?" vroeg ik
verbaasd.
„Ja, wat anders?" was de vraag van
Driek. „Zo'n lekkere suikerpeul was ik
warempel óók niet. We treiterden dien
man toch het bloed onder z'n nagels
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vandaan? En wat voor een hark was ik
niet op gym?
Weet je nog, dat we
heel hard stampten en dat ik dan sssttt
riep en dat we daarna op onze tenen
verder gingen?.... Och man, dat was
toch geen plagen meer?.... Dat was
sarren, treiteren."
Ik keek m'n vriend Driek met grote
ogen aan.
„Nou, jij bent wél veranderd", zei ik.
„Ben je mal?
Veranderd?
Ouder
geworden — wijzer geworden...., dat
wel. Ik zal het je nog sterker vertellen.
Moet je" horen! Toen ik pas van school
was, reed ik eens op de fiets een eind
buiten dé stad. Het was op een eenzaam
landweggetje — zo'n pad, waar je net
een fietser kan passeren. Ik had er een
stevig gangetje in en ik reed dan ook
iemand achterop, die op z'n dooie ge*
mak die zelfde weg reed. Ik pingde even
met m'n bel — de man die voor me
reed keek om en toen.... Je kan me
geloven of niet, maar als ik niet óp de
fiets had gezeten, had ik een vreugde»
dans uitgevoerd. Die meneer daar voor
me was niemand anders dan „De Sprot".
Hij had even omgekeken toen ik belde
en hij had mij ook herkend.
„Zo, Driek.... wel, wel, dat is ook toe»
vallig. In een tijd niet gezien.,.. hoe....
hoe gaat het met jóü.. . .?"
In plaats van te passeren, bleef ik naast
hem rijden. „De Sprot" scheen wel aan
m'n gezicht te zien, dat ik hem niet
vergeten was. Anders had hij zeker niet
gestotterd.
„Hoe het met mij gaat?.... Daar heb
je niets meer mee te maken. Maar hoe
het met jöü gaat.... dat is belang*
rijker!"
Terwijl ik dat zeg, leg ik m'n hand op
z'n schouder en doordat er aan beide
kanten van het weggetje een flinke sloot
liep, begreep „De Sprot" dadelijk wat ik
van plan was.
„Je zal toch wel wijzer wezen, Driek?"
vroeg „De Sprot" me angstig.
„Nee! Ik zal niet wijzer wezen!"
schreeuwde ik. Ik aarzelde geen seconde
en.... duwde hem met fiets en al van
het weggetje af de sloot in!"
Ik keek Driek verbaasd aan. „Da's toch
niet waar?" vroeg ik.
„Natuurlijk is het niet waar", antwoord»

de Driek, die in een lach schoot, omdat
hij mij er zo heerlijk tussen had. „Het
was maar. . een droom. Die beste goede
Sprot had mij in m'n schooltijd alleen
maar gegeven, waar ik recht op had.
Dat is me al gauw duidelijk geworden.
Een beste vent, die Sprot. Ik kom vrij
geregeld bij hem en, dan lachen we
samen nog wel eens om de streken, die
ik toen durfde uithalen...."
Ik zou er nooit aan gedacht hebben, die
ontmoeting met m'n vriend Driek te
vertellen, als er dat meisje uit Arnhem
niet was geweest, die mij schreef, dat
haar onderwijzer haar altijd lage cijfers
geeft. Nee, lieve nicht - - daar moet
je oom Niek niet mee aan boord komen.
Je kan me een hele boel wijs maken —
vraag het maar aan m'n vriend Driek!
— maar daar trap ik niet in. „Zoek
immer de oorzaak van het niet slagen
bij jezelf" — dat is een mooie spreuk,
die ik eens bij een winkelier gelezen
heb. M'n Arnhems meisje moet die
spreuk maar eens goed onthouden en
dan denken aan m'n vriend Driek, die
óók altijd gedacht had, dat onze gymna»
stiekmeester juist hém moest hebben.
Zie zo — hu maar weer de raadsels.
Ik heb een mooie serie voor jullie —
een stel raadsels, dat alleen geschikt is
voor de groteren, die al wat van aard»
rijkskunde weten.

Zoek de namen
uit de onderstaande zinnen. In elk zin»
netje is een plaatsnaam uit Nederland
verborgen — een enkele maal zijn er
misschien wel twee plaatsnamen te
vinden.
Opgelet: daar gaan we.
1. Laat me door, na een half uur ben
ik terug.
2. Je breekt m'n hengel, o! pas toch op!
3. Nu speelden jullie lang genoeg in het
zand; voort, naar huis, moeder wacht.
4. Ik heb geen geld meer over; schiet
maar op, zei de gierige man.
5. De venter antwoordde: ik kom ook
niet voor m'n plezier — ik bedel niet
— ik verkoop.
6. De politie lacht niet om zulke din»
gen, Hendrik.
7. Hier staat het drankje nog, dokter.
Hij weet niet, wat er ingenomen is.
8. De jongen schreef op z'n lei: Muiden
heeft een mooi slot.

DE AVONTUREN VAN
Kare/f/e en de glazenwassers

Zie zo, dat is één. Of liever: dat zijn
er acht.
Je hoeft alleen de gevonden plaats»
namen maar op te schrijven. Denk er
om: netjes werk inleveren en vooral je
leeftijd vermelden.
Opgave twee is moeilijker.. Dat is' voor
jongens en meisjes (denk er ook nog
om, op de oplossingen „jongen" of
„meisje" te zetten!) die veel van lezen
houden. Nu moet je eerst weten, dat
oom Niek een hele serie jongensboeken
in de kast heeft staan. Meisjes lezen net
zo goed jongensboeken, dus die mogen
me óók helpen. Want ik zit in de moei»
lijkheden. Ik had een paar boeken op»
geschreven, die ik had uitgeleend en nu
ik m'n lijstje doorlees, merk ik, dat de
titels en de schrijvers door elkaar zijn
gekomen. Hoe "dat kan, begrijp ik niet,
maar ik weet zeker, dat m'n lijstje niet
in orde is.

Zoek den goeden schrijver
M'n vraag is nu: helpen jullie me uit
de brand en zet den schrijver achter het
boek, dat hij ook werkelijk geschreven
heeft. Hier is m'n — verkeerde — lijst.
Maak 'em in orde!
Schrijver:
Titel:
Uit het leven van
Hector Malot
Dik Trom
J. A. Gouverneur
Valko Vos
Alleen op de we» Floris v. d. Aemstel
reld
Karl May
Afke's Tiental
Pietje Bell gaat
A. D. Hildebrand
vliegen
Chr. vanr Abcoude
Anderhalve Cent
N. van Hichtum
Winnetou
N. J. P. Smith
Prikkebeen
Twee H.B.S.»ers als Nico v. d. Hoeve
detective
De gewonnen kano G. Joh. Kieviet
Jongens en meisjes, die dit wensen,
mogen tevens mededelen, welke van de
boeken zij het mooiste vinden en....
waarom.
Alle oplossingen moeten vóór 12 Fe»
bruari a.s. toegezonden zijn aan:
OOM NIEK
„Weekblad Arbeid"
Postbus 100
Amsterdam»C.

KARELTJE KRAAN

• Een grappige tekenfilm • Beeld Jan Lutz • Régie en tekst N. J. P. Smith

Eerst nog eens uitkijken!

'k Zal ze een handje helpen.

Nou, dat raam heeft een goede beur'
nodig.

„Hé daar!.... Ben je nu helemaal!...,"

„Kom naar beneden, aap van 'n jongen!"

„Onderuit!"

UITSLAG

van cfe teken-, kleur- en

raadwedstrijd

Kent U dit
gevoel?

•Ziehier dan de uitslag van de in no. l opgenomen teken*, kleur* en
raadwedstrijd.
^e oplossing ziet er als volgt uit:

een prijs kwamen in aanmerking de. volgende inzenders:
Raadwedstrijd: Erna Toussaint, Baronstraat 17, Heerlen.
Kleurwedstrijd: Jacobus de Wilde, Nachtzaamstraat 78, Haarlem.
tekenwedstrijd: Lambertus Clement van Putten, Van 't Hoffstr. 4,
^eiden en Hilde Hoffs, Vosmaerstraat 18, Arnhem.
•^an Goitske van der Wal is een troostprijs toegekend, omdat haar
^koning, hoewel fout geraden, toch heel mooi was.
^iezo, gelukkigen, het heeft oom Niek wel heel wat hoofdbrekens
Sekost om de prijswinnaars te vinden, maar jullie kunnen uit het
^°lgende lijstje een boek naar keuze uitzoeken.
ken j. of een m. geeft aan, of het een jongens* of een meisjesboek is.
vrienden, door Jan Mens
j. en m.
Shatterhand, door Karl May
j.
*r/ano Estacado, door Karl May
j.
*en reis om de wereld in 44 dagen, door Palle
j. en m.
~ee woudclub, door Ter Haar
j. en m.
^* gemaskerde woudkoning, door Exel
j.
•«n Persijn, door Exel
j.
Mijnheer Van der Pigge in China, door Exel

Dat nare kriebelige gevoel
in Uw keel is de voorbode
van 'n verkoudheid of griep!
Wacht dan niet. Voorkom die
narigheid direct. Neem nog
vanavond 1 of 2 AKKERTJES.
Morgenochtend voelt
Ge U weer echt „fit"

j. en m.

~iet
huis met de duiven, door De Boone—Swartwolt .... j. en m.
*en dag in Artis, door Van Gogh—Kaulbach
j. en m.
Avonturen van een zwarte poes, door Elsa Kaiser
j. en m.
~e laatste drie boeken zijn geschikt voor kinderen van 6—9 jaar.
jullie moeten even een briefje schrijven en daarin vermelden, welk
°oek jullie graag zoudt willen hebban.
^arnbertus Clement van Putten en Hilde Hoffs kunnen naar keuze
^en fraai Eversharp*vulpotlood of een boek krijgen.
Adresseren aan de redactie van „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.
11
de linkerbovenhoek goed duidelijk zetten: „Prijswinnaar Kinder*
rubriek".
—

Neem 'n

"AKKER TJE

\DeNeder/andsche

y °als beloofd, worden hier nog een paar mooi uitgevoerde tekeningen geplaatst. r***

l
Ambtenaren en vast particulier personeel tot maandinkomen ZONDER BORG.
Wettelijk tarief Vlug en discreet.
l
Inlicht, en afwikk. mondel. of schriftel. |
Rotter<lam-C.: Manritsweg 45:
.
Amsterdam-C.: SarpHatistraat :j(j;
's-Gravenhage: Riviervischmarkt 4.

I
"gezonden door: Lambertus Clement
van der Putten, te Leiden.

Ingezonden door: Goitske van der Wal,
te Wolvega.

HET KABOUTERTJE

onmogelijk?
j~P de straatweg rijdt een automo"ilist achter twee op hun gemak
trappende
fietsers, die achter elaa
r fietsen. Voor de grap biedt de
"•utoviobilist den achtersten fietser
een
rjTjjS van een gulden aan, als
•enSe er in riiocht slagen, den ande^ee fietser in te halen. Deze laatste
ft van deze uitgeloofde beloning
gehoord, en toch. is het volkoonmogelijk, dat zijn collega
verdient. Hoc komt dat?
Ua

i m s a NV j,

Ingezonden door: Clara Tieman, te
Amsterdam.

Er was eens een kaboutertje
Dat wou niet in het bad.
Hij zei: „het water is zo koud,
Het is zo vreeslijk nat."
En wat men deed, en wat men zei,
Hij wilde er niet in.
Dat was natuurlijk helemaal
Niet naar des konings zin.
Die nam een grote schoensmeerdcos,
Met zwarte schoenensmeer.
En smeerde die in het gezicht,
Dat werd zo zwart als teer.
Toen men nu den kabouter zag.

Pynsiï//er\

Wees iedereen hem aan.
En allen wisten nu, dat hij
Niet in het bad wou gaan.
Maar i oen hij in een spiegeltje
In 't zwart gezichtje keek.
Toen schrok hij zelf van zijn gezicht
En was geheel van streek.
Hij holde naar de badkuip toe
En sprong pardoes er in.
Hij boende zich toen heel gauw schoon
En ieder had zijn zin.

Veilig landen!
In veilige haven landen . . . goed
terecht komen... daar gaat het om
in het leven. Maar .'. . wie in de
tegenwoordige tijd niets kent, niets
weet, kan niet goed terecht komen.
HIJ STAAT MET LEGE HANDEN.
Hij is voor iedere betrekking onbruikbaar. Op slechte tijden volgen
goede tijden. Zorg dan, dat gij
gereed zijt om Uw kansen te grijpen.
Gebruik de lange winteravonden
voor Uw ontwikkeling. Volg één
der doeltreffende A.S.S.O.-cursussen. De kosten behoeven geen bezwaar te zijn. Laag maandelijks
lesgeld en ... alle boeken, atlassen,
tekenbenodigdheden, enz., GRATIS.

VAT MOED EN ZET U AAN
DEN A R B E I D !
Schriftelijke lessen voor hen, die
lager onderwijs genoten en . voor
gevorderden, voor dames en heren,
voor jong en oud, voor gehuwden
en ongehuwden. Elke week een leszending. Correctie van gemaakt
werk. Na goede afloop diploma en
hulp bij sollicitatie.
Lees nevenstaande cursusopgave.
Vraag ons per bon, in gesloten
enveloppe, gefrankeerd met 7'/2cent,
of per brief het prospectus van de
cursus, waarvan U iets meer wilt
weten. Wij zenden U kosteloos alle
inlichtingen en dankbetuigingen
van vele geslaagden en aangestelden.

INSTITUUT VOOR
SCHRIFTELIJK ONDERWIJS
Dir. J. v. d. Bij •Hoofdonderwijzer
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Voor heren: middenstandsdiplorna, politiediploma, marechaussee, leerling-verpleger. besteller, hulpkeurmeester (voor
slagers), manufacturenbrevet. kruideniersdiploma, warenkennis, etaleur, reiziger. administrateur, notarisklerk, makelaar-taxateur, effectenvak, inspecteur
verzekeringsmij., directeur van een woning- en assurantiebureau.
Voor dames; middenstandsdiploma. leerling-verpleegster. manufacturenbrevet.
kruideniersdiploma, warenkennis, etaleuse, cassière. reizigster, privé-secreLG6f uÜ
taresse. kinderver<i
zorgster. k i n d e r j u f VOOT UW
frouw. assistente bij
i• j
Kinderen:
een dokter of tandarts.
fröbelonderL | L ~i.j ± j _ • _
wijzeres.
ir. FRÖBELEN!

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

praktijkdiploma boekhouden (dubbelboekhouden), handelskennis, handelsreeht. statistiek, handelsrekenen. boekhouddiploma's ..Mercurius' en ,,Vereniging van Leraren' . landbouwboekhouden,
l a n d b o u w k u n d i g bed rij f si ei der /zet boer.
Nederlandse taal. Frans. Duits. Engels.
Nederlandse. Franse. Duitse en Engelse
handelscorrespondentie, typen, stenografie (systeem ..Groote"). spreken in het
openbaar, rekenen, meetkunde, algebra,
wiskunde. belastingconsulent,
handschriftverbeterihg. beschavingsleer (goede omgangsvormen) E.H.B.O.

C-cursussen
a u t o - m o n t e u r , auto-techniek, garagehouder-vestigingswet, motor- en rijwielhersteller, auto-expert (voor verzekeringsinspecteur en taxateur), theorie
rijbewijs, auto-dieselmonteur, electriciën,
electrotechniek, diploma sterkstroommonteur V E.V., diploma zwakstroommonteur V.E.V., radiomonteur, radiotechniek, radiocentrale-monteur, lasser,
lastechniek, machinist voor stoombedrijf.
voor motorbedrijf. voor electrisch bedrijf,
voor officiële diploma's land-, scheeps- en
zuivelmachinist. koeltechniek, vliegtuigmonteur, vl i egtuigtechniek. verwarm in gsmonteur, verwarmingsinstallateur, metaalbewerking (smid-, machine-, constructiebankwerker. enz.), machinemonteur-fabrieksmonteur. loodgieter, erkend
gasfitter, erkend waterfitter. V.V.A.diploma's gezel en meester voor timmeren,
voor metselen, voor lood- en zinkwerken.
voor smid-bankwerken. voor machine. bank werken, voor automonteur, electrotechnisch-tekenen.
mach me-tekenen,
bouwkundig-tekenen.
meubel-tekenen,
sch.eepsbouwk.-tekenen.

mode-tekenen,
reclame-tekenen
en ontwerpen,
adspirant bouwkundig opzichter, bouwkundig opzichter, betonbouw. wegenbouw, filmoperateur, bedrijfsleider-werk-'
meester.gezel en meester-kleermaker, enz.,

