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ÈINGENDE
KLOKKEN

De zilveren stemmen der Kerstklokken zingen
Hun lied van bezinning; het Lied van den Tijd,
Van stonden en,dagen die kwamen en gingen;
Van maanden die vol zijn van moeiten en strijd.
Zij wekken gedachten aan 't wazig verleden
Dat zwaar was van weemoed e,n knagend verdriet.
Zij roepen wat heenging terug in het heden
Doch wat ze ons zeggen verstaan we nog niet

De galmende klanken der Kerstklokken zingen
Van tijden verzonken in donkeren nacht
Waarin vaak de'hoop en 't vertrouwen vergingen,
Omdat ons het daarzijn vertwijfeling bracht.
Veel ging van ons heen van onschatbare waarde.
We zagen geen uitkomst in" 't duister verschiet;
We baden vergeefs: „Geef ons Vrede op Aarde!"
Want 't antwoord der klokken verstonden we niet

De brommende stemmen der klokken zij zwijgen,
En over de wereld staat roerloos de nacht
Vol bange verwachting, vol woordeloos dreigen,
Vol afschuw voor 't geen het verleden reeds bracht.
We zwoegen vergeefs met het bange verleden,
We grijpen vergeefs naar hetgeen ons ontvliedt,
We .klampen ons vast aan 't vergane want heden
Verstaan we de stemmen der klokken nog niet

En toch gaat daar reeds door het nachtelijk duister
Het wonder gerucht van een teeder accoord.
Er komt, als van verre, een klankengefluister
Vol sobere schoonheid de wind draagt het voort
Langs wegen en heggen, langs boss.chen en weiden,
Het zingt, en het zwelt tot een wonderschoon lied
Van klokken zij melden de komende tijden;
Bezingen 't geluk dat de toekomst ons biedt

Want achter den Nacht ligt toch altijd de Morgen,
En na 't koude donker weer 't heldere Licht,
Al was ook het duister vol angstzware zorgen;
Aldrukte de droefheid met loodzwaar gewicht,
Eens brengt weer dé vreugde een lach in het leven,
Het leven dat rijk wordt, gelukkig en goed
Eens wordt weer de nacht van het heden verdreven,
Eens rijst weer de zon in verblindenden gloed!

Eens laten we échter het trieste verleden
Vol afgunst jen tweedracht, vol moeite en strijd.
Dan gaan we als makkers tesaam, en betreden
Den weg die ons voert naar den Beteren Tijd.
Dan krijgt ook het leven der werkers zijn waarde;
Dan bruist weer het leven dat waardeloos lag.
Dan luiden de klokken hun: „Vrede op Aarde".
Dan rijst uit het duister een Stralende Dag]
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et is nog altijd in het teeken van
den oorlog, dat de jaarswisseling weer
plaats vindt!

Geleidelijk heeft zich gedurende- het
afgeloopen jaar binnen ons volk het
inzicht baan gebroken, dat in den tita-
nenstrijd, dien wij beleven, geweldige,
schier onbegrijpelijke krachten met oer-
geweld op elkaar stooten, die geen van
beiden kamp zullen geven alvorens een
van hen, totaal verpletterd, krachteloos
zal zijn neergesmakt. Bij den aanvang
van het jaar, dat thans ten einde spoedt,
bestond et bij de volksmassa nog een
zeker optimisme. Optimisme ten aan-
zien van een spoedig einde van deze ge-
weldige worsteling; optimisme óók met
betrekking tot de positie van Nederland
tusschen de strijdende partijen. Dit
optimisme is thans, aan het eind van
dit jaar, wel -geheel geweken. De meer-
derheid van ons volk gelooft niet meer
aan redding uit haar zorgen en moei-
lijkheden door machten van buiten de
'grenzen, die op wonderlijke wijze het
voorbije verleden weer zullen terugtoo-
veren; het kan daarentegen nog niét
gelooven, aan de mogelijkheid, zichzelf
een nieuwe en betere toekomst te berei-
den.

Toch staat het op het punt, zichzelf
en zijn eigen kracht te ontdekken.

In het afgeloopen jaar heb ik — sprekende voor
het N.V.V. en later, na den eersten Mei, voor het
toen opgerichte Nederlandsche Arbeidsfront — tal
Van keeren er met klem op gewezen, dat ons volk
letterlijk met zijn rug tegen den muur staat. Met
öe grootste bevolkingsdichtheid ter wereld — niet
minder dan 270 zielen per vierkanten kilometer —
zonder koloniën, zonder goudschat en zonder de
aanzienlijke kapitaalbeleggingen die alles bijeenge-
nomen voorheen zijn rijkdom uitmaakten, is het
thans arm en berooid geworden. Het zal niet - in
staat zijn, den levensstandaard, waarop het bogen
k°n, te handhaven; het zal zijn welvaart zien
slinken en tenslotte geheel zien te loor gaan, wan-
öeer het niet uit zijn dommel ontwaakt en tot het
uiterste zijn krachten inspant om staande te
blijven.

Telkens en telkens weer heb ik daarop gewezen,
maar aanvankelijk begreep men het niet. Men
hoorde het wel, maar doorgrondde er de grimmige
beteekenis niet van. Men wist wel, dat ons volk
twee oorlogen had verloren — eerst in het moeder-
land en daarna in indië —; men wist wel, dat
Nederland tot bezet gebied was geworden, dat het
onderworpen was aan een strenge blokkade, dat het
öüdden in de oorlogszone was komen te liggen; —
toen wist dat allemaal wel, maar men vatte toch
Wet, wat dat in de practijk van het leven beduiden
moest. Men kon zich in de verste verte niet indenken,
öat en hoe het zich zou doen gelden in 'het gewone
alledagslaven. Men meende blijkbaar, dat het zoo'n
Vaart wel niet loopen zou. Men veronderstelde, dat

alleen de bezitters van aandeelen, de geldbeleggers,
er de gevolgen vans?ouden ondervinden, en dat het
leven van Jan en alleman toch wel nagenoeg op de
gewone wijze, behoudens enkele kleine beperkingen
en ongemakken, zou doorgaan. Men heeft mijn
woorden beschouwd als een redekunstige zinswen-
ding, als een geliefkoosd stijlbloempje van een rede-
naar, zooals al zooveel-redenaars ef gebruikten, zon-
der waarde, en men kwam in't geheel niet onder
den indruk van den bitteren ernst, die aan mijn
woorden ten grondslag lag.

De werkelijkheid heeft zich echter doen gelden!
Wat het Nederlandsche volk uit mijn woorden

niet begreep, ondervindt het thans aan den lijve.
Zooals steeds is ook thans weer de ondervinding de
beste leermeesters gebleken. Het begon in den
loop van het jaar geleidelijk in te zien, dat het in-
derdaad verarmd is en het is beginnen te begrijpen,
dat het in de toestanden van tegenwoordig daar de
noodlottige gevvolgen van ondervindt. De oorlog, die.
dé directe oorzaak is van de algemeene verarming,
moge men verafschuwen, zijn gevolgen leert ons
volk geleidelijk als een onontkoombaar feit aan-
vaarden.

Als een enkel persoon verarmt, kan hij zich min-
der aanschaffen van de beschikbare verbruiksarti-
kelen. Wanneer een volk in zijn geheel verarmt,
kan het zich minder grondstoffen en andere nood-
zakelijke dingen, die het zelf niet heeft, aanschaf-,
fen, en als gevolg daarvan kan .het minder ver-
bruiksartikelen maken. Als een particulier erg in
den knoei raakt, verkoopt hij z'n hebben en hou-
den; een volk zal in zoo'n geval eigen waardevolle
producten in ruil moeten geven voor de benoodigde
grondstoffen, en kan deze producten dan niet zelf
verbruiken. In elk geval: het volk verarmt. ,De
levensstandaard gaat omlaag. Dit moet zich van-
zelfsprekend uitdrukken in een verandering, een
verslechting van de verhouding" tusschen het in-
komen en de .prijzen. Of wel de prijzen blijven gelijk
en de loonen dalen — zooals dat het geval was in
de economische crisissen van het liberale kapita-
lisme; of de loonen blijven in hoofdzaak gelijk bij
stijgende prijzen, zooals op het óogenblik geschiedt;
dan wel loonen en prijzen gaan beide, in een
razend tempo, omhoog, maar de prijzen snellen den
loonen daarbij nog aanzienlij k , vooruit, zooals dat in
den vorigen oorlog, en bijvoorbeeld ook in den in-
flatietijd in Duitschland, het geval was. In elk ge-
val wijzigt zich de verhouding tusschen loonen en
prijzen en wel ten nadeele van het volk. Dit is geen
gevolg van willekeur van de regeering of van be-
paalde bevolkingsgroepen, dit is een louter wetmatig
economisch gevolg van de algemeene verarming,

1 waaraan het volk ten prooi gevallen is.
In welk een mate ons volk reeds. verarmd is,

blijkt niet eens te voile uit den tegenwoordigen
Ie vensstandaard.. Want als riet, zonder al zijn vroe-
gere bezittingen, zonder overzeesche verbindingen,
met een volkomen lamgelegde scheepvaart,

. scheepsbouw, havens, transportwezen en zoo voort
geheel aan zichzelf was overgelaten en niet inge-
schakeld in de Europeesche levensruimte, zij het
voorloopig vrijwel alleen nog door de oorlogspro-
ductie — zijn levensvoorwaarden zouden nog on-
noemelijk veel slechter zijn dan thans het geval is.

DOOR H. J. WOUDENBERG
Leider van het NederlanOsche Arbeidsfront.

Inderdaad, het Nederlandsche volk staat met
zijn rug tegen den muur!

Het heeft slechts één enkele mogelijkheid om te
leven, om zooveel mogelijk van de algemeene wel-
vaart van voorheen te redden (en haar dan wat
eerlijker te verdeelen!) en om in de toekomst, wan-
neer de vrede zal zijn weergekeerd, opnieuw tot wel-
vaa'rt te kunnen komen. Welke die mogelijkheid is,
blijkt reeds nu — volledige inschakeling van onzen
nationalen arbeid, go'éd georganiseerd, in de Euro-
peesche volken- en lotsgemeenschap. Want ik wil
het op dit óogenblik nog eens herhalen; een volk is
zoo rijk, als het zijn arbeid weet te organlseeren en
— dien arbeid weet in te zetten daar, waar hij
noodig is!

Dit zrj mijn boodschap, weer opnieuw, óók voor
het komende jaar.

Ik ben ervan overtuigd, dat het Nederlandschö
volk, in het -bij zonder i de Nederlandsche werkers,
deze boodschap in den loop van, 1943 niet alleen
ten volle zullen verstaan, maar dat zij — wat het
belangrijkste is, er naar zullen handelen. -

Ik put deze overtuiging uit het feit, dat het opti-
misme van ons--volk, dat de -uitwerking had van een
verdooveiid middel, in het jaar, dat voorbij ging,
bijkans geheel is geweken. Dit vormt de voorwaarde
om te komen tot het inzicht, dat het alleen op
eigen kracht zal moeten bouwen. En zoodra dit in-
zicht gemeengoed van ons geheele volk geworden is,
zal het zijn volle, zijn*geweldige kracht ook willen
gebruiken. Gebruiken in een waarachtige aïbeids-
gemeenschap, waartoe het zichzelf, onder de leiding
van Het Nederlandsche Arbeidsfront, vormen zal.

Mijn overtuiging, dat het komende jaar in, dit
opzicht een goed jaar worden zal, put ik namelijk
uit nog een ander feit.

Het feit namelijk van den snellen groei van Het
Nederlandsche Arbeidsfront, dat dit jaar afsluit'
met een ledental, dat reeds met honderdduizend-
tallen geteld moet worden.

Dat is da&rom zoo bemoedigend, omdat uit dien
snellen aanwas sinds l Mei lt)42 blijkt, dat Het
Nederlandsche'Arbeidsfront op weg is het vertrouwen
te winnen van de Nederlandsche wertcers. En waar
dit vertrouwen eenmaal bestaat, is de overwinning
zeker.

Ik ben er mij van bewust,.dat dit steeds groeien-
de .vertrouwen in Het Nederlandsche ArbeidsfVont
voornamelijk wordt gewekt door den onvermoeiden
arbeid -van onze sociale voormannen in de Betriebe.
Nog geen -half jaar z« aan 't werk; het meeren-
deel van hen aanvaardde zijn taak slechts enkele
maanden geleden — de als gevolg van hun toe-
wijding en geestdrift bereikte resultaten zijn tharis
reeds zoodanig, dat de werkers, óók die zichzelf uit
vrees voor anderen nog niet aan Het Nederlandsche
Arbeidsfront durven geven — dit toch hun volle
vertrouwen hebben geschonken. Dat is het, wat ik
het meest verheugende, en tevens het meest be-
moedigende acht.

De Nederlandsche werker begint zijn eigen kracht
te ontdekken.

Deze wetenschap bracht ons het jaar, dat ten
einde liep.

In dit opzicht zal het nieuwe jaar — dat weet il
zeker — ons de overwinning schenken!

\
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Ergens in een oud en verdroomd
stadje stond In een verzakt huisje
een kaars te branden op den avond
voor Kerstmis.

Dat leek haast een sentimenteel
plaatje, maar het was het niet. Daar-
voor was de werkelijkheid van de
schamele kamer te hard.

Twee paar oude oogen keken naar
de kaars in- een stil verwachten.
Eigenlijk was het heele Jeven van
deze menschen wachten' geweest en
toch eigenlijk altijd weer hetzelfde:
een antwoord op de kwellende vraag:
waarom?

Er was een kind gestorven, een
. zoon was met harde woorden wegge-
gaan, er was' gekomen wat met een
onheilszwaar woord crisis werd ge-
noemd, tot twee maal toe was de
oorlog uitgebarsten. Baar waren blijde
uren geweest en donkere, onrust en
vrede, daar waren strijd, overwinning
en nederlaag. En steeds weer: waar-
om?

Twee oude menschen In een ver-
geten stadje met een kaars en een
vraag. Moeten wij ons daar druk
over maken? Er zitten zooveel men-
Bcljen in de stilte van den avond bij
de trieste balans van hun leven en
vragen: waarom? Maar de oude man
had dien avond met zoo ielis vreemds
in zijn stem gezegd: „Zeg, Bets, heb
Je nog niet ergens een kaars om van-
avond te branden?" In hun ^lange
huwelijk had hij zelden dien klank in
zijn stem gehad, of het moest ge-
weest zijn bij de geboorte van hun
eerste kind, of toen hij Bets moest

'troosten na het harde'afscheid van
Klaas. Maar anders waren hun woor-
den meestal gebleven rond de zorg-
volle moeiten van een werkersbestaan
zonder " lichtpunten. Waarom vroeg
deze oude man nu om het simpele
licht van een kaars? Wilde hij nog
eens de vraag van zijn leven stellen
In de hoop, dat er een antwoord zou
zijn in het reine licht van die. kaars?

•Het was geen wonderlijk toeval, dat
de deur open ging en de zoon binnen

, kwam. Eens was hij boos weggegaan
om nooit terug te keeren en zooals dat,
In het leveri gaat, eens, kwam hrj
terug. Hij had gezworven over de
wijde zee en overal in de wereld had
hij het werk gepakt, dat zijn*handen
vonden. Steeds was hij verder gegaan,
omdat altijd weer een verdere hori-
zon lokte. Altijd leek de verte te ver-
kiezen Voor wat' dicht bij was. Nu
voeren de schepen niet meer en Klaas
voelde zich gestrand op een klein
eiland1 zonder horizon. En natuurlijk
vroeg hij: waarom? Hij kwam de
kamer binnen en er waren geen woor-
den om de bewogenheid van dat "alles
te grijpen.

De kaarsvlam brandde stil, onbe-
wogen en haast devoot.

Toen klonk door de straat een oud
lied op een harmonica. De vader, ,de
moeder en de zoon hadden er een
vage herinnering aan. In luistering
gingen hun hoofden omhoog. De
zwerver met zijn harmonica kwam
voor hun deur en belde. Want hij
speelde niet om de schoonheid van
het lied, maar om een paar centen
voor nachtlogies. Zij hebben den
ouden zwerver binnen gehaald, om-
dat zij in het oude lied een vage
troost vermoedden. En zoo zat 'de
zwerver ook bij de kaars.'

En hij vertelde. Toen hij opgroeide
leefden zijn ouders op den rand van
het pauperdom, U moet daar niet te
gemakkelijk over denken. Er schreef
in 1869 een braaf Nederlander: „er zijn
sterke bewijzen voor de stelling, dat
de Nederlandsche werkman te veel
heeft om te sterven, maar te weinig
om te leven." Ongeveer in dienzelfden

tijd werden er in Lelden van de
38.000 inwoners 16.000 bedeeld. Een
dominee in een rustig dorp kreeg 400
bedelaars voor de deur. De zwerver
wist -dat niet allemaal in cijfers te
vertellen, maar hij had het aan den
lijve ondervonden en dat is veel erger
dan om het in cijfers te lezen. Hij
had zich heilig voorgenomen een bit-
teren strijd ~\e voeren om uit dat
moeras te komen. Het woor.d socia-
lisme was in zijn leven gekomen en

crisis sloop als een giftige slang, als
een pest over de wereld. En weer
stortte het huis, dat de werkers be-
gonnen waren te 'bouwen ineen. Bit-
tere jaren volgden en om den nood te
voltooien kwam op een Zondagmorgen
in September weer de mare van den
oorlog. En weer was de nood groot
^oor de werkers. Zijn vrouw was ge-
storven en zijn kinderen zochten hun
eigen weg. Hrj had de hoop opgege-
ven en was den triesten zwerftocht

Zij verdroeg de eenzaamheid niet langer en ging naar de oude menschen met de kaars.

zijn oogen waren fel gaan lichten. En
_, leek het niét of de overwinning móest

komen? Vol hoop had hij zijn jonge
vrouw in het twee-kamerhuisje bin-
nen gehaald. Ieder vrij uur had hij
gegeven voor den grooten strijd. T,oen*
zijn vrouw het tweede kind op de
a/men droeg, werd het Augustus
1914 Vier jaar vocht hij om den
wedloop tusschen prijzen en loonen te
winnen. Maar hij ging als laatste over
de eindstreep. Na dien oerlog zouden
de jaren beter worden! En weer leek
het licht door te zullen breken. Totdat
er ver weg, erger s in Amerika iets
geheimzinnigs gebeurde. Het woord

met zijn harmonica begonnen, dien
hij op dezen avond voor Kerstmis
onderbrak bij het licht van een kaars
om te vertellen van een hoop. die ver-
vloog en te vragen: waarom?

den oorlog zrjn arbeidskracht ergens
t anders, ver weg, opeischte. Nu snikte
' Bij het uit, omdat zrj eens op dezen

av.ond voor Kerstmis gehoopt had als
to een rijken droom.

Zij verdroeg de eenzaamheid niet
langer en ging naar de oude men-
schen met de kaars, die niet naar
haar tranen vroegen, omdat zrj wis-
ten. Zoo zaten zij daar bijeen rond
de kaars: de oude menschen, de zoon,
de zwerver en de jonge vrouw. Toen
sprak de kaars, woordeloos zooals een
kaars'spreekt, alleen maar met haar
Vlam: „Mijn. licht brandt in deze
kamer over jullie allemaal. Maar met
dit licht verteer ik mijzelf. Straks is
het uit en dan schijnt mijn licht niet
meer. Het duurt eigenlijk maar kort.
En toch vraag ik niet: waarom? Het
is mijn plicht om te branden en te
verteren."

De menschen in de kamer verston-
den haar wel, maar zij konden het
niet aanvaarden. Branden en ver-
teren? Maar waarom?

Toen antwoordde de kaars: Omdat
mijn licht noodig is."

De menschen zwegen. Zeker, de
kaars gaf licht en vroeg niet verder.
Maar de zwerver vroeg: „Waar zou
mijn licht dan branden?" En zoo
dachten zij allemaal, want een
mensch kan het vragen niet laten.
Toen zei de kaars: „Kijk in mijn
vlam!"

De oogen gingen omhoog en het
was of dé vlam breeder en breeder
werd, er kwam kleur en beweging in,
gestalten vormden zich ...

De oude vrouw zag haar ploeteren
en zwoegen voor de kinderen, de
zwerver zag zich in het felst van zijn
Strijd, de zoon zag zichzelf op-het
schip in den storm, de jonge vrouw
zag den arbeid van haar man en het
geluk, waarvan zij gedroomd had.

Snel wisselde het beeld. Een oud
verhaal speelde zich af. Van herders
in het veld, die een wondere bood-
schap ontvingen. Van een kind in een
kribbe, dat opgroeide om te strijden
en aan het einde van dien strijd het
offer van zijn leven moest brengen.

-Hij vroeg wél waarom, maar op het
hoogste oogenblik begreep hij.

pe kaarsvlam sprak een oud woord
van het licht, dat in de wereld scheen,
maar niet werd begrepen. De men-
schen zaten er bij en zwegen. Een
licht in de wereld? En hadden zij het
niet begrepen? Zij hadden toch eigen-
lijk altijd naar het licht gezocht.

Weer wisselde het beeld. En zrj
zagen iets van den grooten strijd van
deze dagen. En van het geloof, dat
millioenen in dien strijd hebben.

Toen, begreep de zwerver het in-
•eens. Het licht was alleen mogelijk
door het offer. De kaars bracht het
offer van zich zelf om het licht moge-
lijk te maken. In lederen strijd moet
het offer gebracht wórden om het
licht mogelijk te maken. Ook in den
strijd van nu.

En met een nieuw licht in, zijn
oogen vertelde de zwerver van zijn
ontdekking. Ja, dat was het antwoord
op de vraag der oude menschen. Daar
lagen nieuwe mogelijkheden voor den
zoon. Toen begreep de zwerver, dat
zijn strijd nog niet voorbij was. En de
jonge vrouw keek hoopvol naar de
toekomst.

In het huis daarnaast zat een jonge
vrouw. Toen de lente ondanks de
kanonnen begon te bloeien, was zij
getrouwd. Nog voor de volheid van
deir zomer kwam, moest haar man
gaan, omdat .d^e'harde noodzaak van

Ergens in een oud en verdroomd
stadje stond in een verzakt huisje
een kaars te branden op den avond
voor Kerstmis. En- bij die simpele
kaars vonden een paar menschen het
licht, waarnaar zrj gezocht hadden.
Zooals altijd op den avond voor Kerst-
mis mpnschen het licht hebben ge-
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VIII.

D e Nederlandsche bodem bevat geen ijzererts.
Toch hebben we een hoogovenbedrij f, dat er

wezen mag. Hoe kwam men er toe te IJmuiden,
duizend en meer kilometers verwijderd van de vind-
plaats der grondstoffen, een inrichting te bouwen,
waar ijzer uit erts wordt gesmolten?

IJmuiden ligt op het kruispunt van de wegen,
waarlangs steenkolen en erts, die een hoogoven bij
scheepsladingen verwerkt, worden vervoerd. En het
is een ideaal uitgangspunt voor het transport van
het ruwe ijzer over de wereldzeeën.

Aan zijn ligging dankt Nederland de mogelijkheid
van een bloeiend bedrijfsleven. De stichting vah tal
van industrieën is er economisch ten volle verant-
woord gebleken. In de tien jaren van opbloei na
den wereldoorlog kon het bedrijfsleven hier een
vaart' nemen, die bijna nergens ter Wereld werd
geëvenaard. We schudden bedenkelijk het hoofd
over het samenpakken van negen millioen men-
schen op zoo'n klein stukje grond als de Neder-
landsche grenzen omsluiten. Het is daarbij echter
een geluk, dat de uitgezocht1' gunstige ligging van
ons land onbegrensde mogelijkheden opent voor de
ontwikkeling van zijn bedrijfsleven.

Indien de Nederlandsche kapitalisten, in plaats
van renteniers, voor alles ondernemers waren, en
indien de Nederlandsche banken, in plaats van zich

. voornamelijk te beperken tot incasso's en de emissie
van leeningen, de organisatie van het bedrijfsleven
hadden ter hand genomen, dan zou zich op deze
lage landen een economische Alp verheffen.

Aan de stichting van het hogovenbedrijf namen
particuliere geldschieters en banken een te beschei-
den aandeel. Zonder deelname van den Staat en
zelfs van de gemeente Amsterdam zou deze waarde-
volle uitbreiding van de nationale werkgelegenheid
niet zijn totstandgekomen. •

Het hoogovenbedrij f heeft zich een sterke positie
weten te veroveren, hoewel het een sterken steun
moest missen, die de buitenlandsche concurrenten
het bestaan vergemakkelijkten: de beschermde bin-
nenlandsche markt. De pogmg om zich op den duur
op de internationale markt te handhaven — zonder
kunstmatigen steun op de eigen markt — kon alleen
slagen door den technisch voortreffelijken opzet en
dank zij het voortdurend streven om de productie-
kosten te verlagen.

Een voorbeeld van groei-dwang.

G roote winstuitkeeringen heeft het hoogoven-
bedrijf niet gedaan. Er moest een maximum

worden gereserveerd. En deze reserves dienden om
de stichting van nevenbedrijven mogelijk te maken,-
die afvalproducten herschiepen tot hoogwaardige
producten.

Groeidwang.
Om erts te veredelen tot ijzer is cokes noodig. Bij

de productie van cokes ontstaat gas. Daarmee kan
de fabriek zelf niets aanvangen. Het gas vervloog
in de zilte zeelucht. Tot de buurtgemeenten ervan
overtuigd werden, dat ze goedkooper gas van de
hoogovens konden betrekken dan het zelf têTmaken.

Door den verkoop van het afvalproduct gas daal-
den de productiekosten van de hoogovens. Het be-
drij!' kwam er sterker door te* staan. Maar vergeten
mag niet worden, dat de sluiting van kleinere gas-
fabrieken op kapitaalvernietiging neerkwam, en dat
de arbeidsgelegenheid buiten IJmuiden inkromp.

Intusschen konden de buurtgemeenten lang niet
alle gas van de hoogovens afnemen. Dus moest een
dpchterfabriek worden gebouwd, die het gas-over-
schot verzamelde en er de waardevolle kalksalpeter
uithaalt.

Let wel: niemand heeft zich afgevraagd, of .het
bedrijfsleven behoefte had aan een nieuwen produ-
cent van kunstmest; noch hoe groot het nadeel
vari'het optreden van den nieuwen concurrent voor
de bestaande producenten zou zijn. In het kapita-
listische systeem geldt: ieder voor zich. Terwijl de
hoogovens de bedrijfseconomie op verstandige ma-
nier in toepassing brachten, bekreunden zij er zich
geen moment om of daarbij niet de algemeene eco-
nomie zou kunnen worden verstoord.

Dit is geen verwijt aan de hoogovens. Haar di-
rectie kon en mocht '• niet anders handelen. Wij
ga-ven slechts uiting aan een bedenking tegen het
systeem, waarin de deelen van het nationale bedrijf
niet op" "elkaar zijn afgestemd; dat niet scheppen
kan zonder tevens te vernietigen.

Hetzelfde geldt voor de bewerking van het afval-
product, dat ontstaat als het erts ijzer heeft afge-
geven, de slakken. De hoogovens bouwden de be-
kende Cemij N.V., die de slakken in cement omzet.
Zoo moest, om op economische wijze bevrijd te wor-
den van liet zich ophoopende slik, een afdeeling

worden gesticht, die zorgt, dat het voor wegver-
harding kan worden aangewend.

Dat de hoogovens behalve ijzer ook kookgas le-
veren, en kunstmest en cement en deklagen voor
wegen, is dus allerminst aan een soort imperialis-
tisch streven te wijten, doch enkel gevolg van de
noodzakelijkheid om de productiekosten van ijzer
te verlagen — van het gehoorzamen aan den groei-
dwang.

Deze dwang leidde er ook toe zich in het binnen-
land een vasten afnemei te scheppen van het eind-
product: ruw-ijzer. Naast de hoogovens verrees een
Staalfabriek, die het ruwe ijzer veredelt, en stalen
balken aan de markt brengt.

Economie en verkwisting.

D e practijk, die wij door de hoogovens in toepas-
sing zagen bfengen, is die van alle goedgeleide

grootbedrij ven.
Aan de goedkooper productie, die zij mogelijk

maakt, danken wij het feit; dat steeds meer waren
onder het bereik van een zich steeds uitbreidenden
kring van consumenten, wordt gebracht. In geen
periode der wereldgeschiedenis is de algemeene
koopkracht zoo toegenomen als in deze eeuw van
kapitalistische expansie. Wat gister nog luxe was,
is vandaag een artikel van algemeen gebruik. Maar
deze goedkoopte wordt te duur betaald — door het
waardeloos maken van kapitaalgoederen, en door
het voortdurend uitstooten van arbeidskrachten.
Het kapitalistisch systeem is ontzettend verkwis-
tend. Het moet zoo zijn, omdat het geen ordening
kent, waarbij 'eder deel ondergeschikt is aan het
economisch geheel; die bij iedere handeling het
algemeen belang vooropstelt en het belang van het
onderdeel er aan ondergeschikt maakt.

Zoodra de kapitalistische productiewijze deze
ordening aanvaardt — wat ze in oorlogstijd al voor
een groot deel doet — zoodra ieder grootbedrij f zijn
plaats krijgt in het algemeene bedrij f scomplex, en
zich als een cel in het groote economische lichaam
moet gedragen.... heeft het kapitalisme zijn voor-
naamste wezenskenmerk verloren, en gaat de maat-
schappij in een nieuwe economische aera over.

Trusts en Kartels.

Zlullen we het zonder den persoonlijk leiding ge-
venden en voor alle doen en laten in het bedrijf

verantwoordelijken groot-ondernemer kunnen
stellen?

Zoolang dit twijfelachtig was, zou het ook nau-
welijks mogelijk zijn geweest en de uitschakeling
van den man, waarvan het initiatief uitging, zou
ongetwijfeld tot verzwakking van het bedrijfsleven
hebhen geleid. Maar het is niet twijfelachtig meer.
De zeer groote bedrijven worden niet dan bij uit-
zondering nog persoonlijk door den eenhoofdigen
^eijenaar geleid. De grootstje ondernemingen: de
Staatsmij nen, de Nederlandsche spoorwegen, de ge-
meentelijke bedrijven, de Hoogovens, hebben hem.
zelfs nooit gekend. Aanjiet hoofd van'de werkelijk
groote" ondernemingen staat meestal een direc-
tor'ium; en in tal van gevallen is deze leiding al
wat de voornaamste beslissingen betreft, gebonden.

De technische eenheid „grootbedrij f" is i n . d e
groot-industrieele landen meestal opgegaan in een
eenheid van hooger orde: een Concern of een Trust.

De grootbedrijven, die tot een straf Kartel zijn
samengeklont, hebben h<!h zelfstandigheid al in
zooverre prijs gegeven, dat zrj zich de bepaling van
den omvang der productie en de verdeeling van
hun afzet over binnen- en buitenlandsche markt
laten voorschrijven.

Verdicht het Kartel zich tot een Concern of Trust,
dan blijft de leiding van iedere aangesloten onder-
neming nog slechts een schijn van zelfstandigheid.
De Trustleiding sluit de onderlinge concurrentie der
aangesloten ondernemingen uit; zij verschaft het
kapitaal voor de (door haar) wenschellik geachte,
uitbreidingen en verbeteringen; zij verdeelt niet
zelden de orders over de aangesloten ondernemin-
gen; zij deelt-de specialisten van den een in bij den
ander; zij zorgt, dat ervaringen worden uitgewisseld.

Een der voornaamste middelen van de Trust of
het Concern om de productie te regelen en een
maximum winst te garandeeren, is het stilleggen
van de onrendabel geworden ondernemingen en de
verdeeling van haar productie-quoten (aandeelen
in de gemeenschappelijke productie van d? geheele
Trust l over de beter geoutilleerde aangeslotenen.

Het eindstation is de Fusie, waarbij de onderne-
mingen geheel in elkaar opgaan. De volgende
Duitsche ondernemingen, alle met een kapitaal van
honde'rd of honderden millioenen Marken, zijn uit,
soms tientallen, groot-bedrijven samengesteld: I.G.
Farbenindustrie,- Vereinigte Stahlwerke,- Ludwig
Löwe A.G., — Gesfiïrel (Essener Steinkohlen i.- Gel-
senkircher Bergwerks A.G.,- Commerz- ünd Privat-
bank,- Mitteldeutsche Creditbank; Deutsche Bank,-
Discontogesellschaft; Preusische Centralbodencredit
A.G.,- Preusische Pfandbriefbank.

In 1929 waren er alleen in Duitschland reeds 22
ondernemingen met een kapitaal van meer dan 100
millioen Mark. Hun gemeenschappelijk kapitaal was
in drie jaren, 1926—1929 gestegen van 3000 millioen
Mark tot 4800 millioen Mark, voornamelijk door het
opzuigen van verwante bedrijven.

Wat aan deze bedrij f scomplexen nog ontbrak,
was de inschakeling in een nationaal economisch
geheel, aan welks belang alle belangen onderge-
schikt werden gemaakt. Ze waren nog staten in
den Staat.

DE MEENING
VAN ANDEREN

' Denktucht
,.Het onder' tucht stellen van ons denken is een

aangelegenheid, welke ten volle noodzakelijk is voor
den levensopbouw van een ieder onzer persoonlijk,
zoowel als voor dien van de gemeenschap, waarvan
wij deel uitmaken in gezin, bedrijf en volk.

De Nederlander heeft eenige moeite dit te begrij-
pen; hij is immers van huis uit. naar het heet,
bijzonder op zijn vrijhei-d gesteld.

De practijk leert evenwel, dat hij deze vaak op
lichtvaardige wijze met tuchteloosheid verwart. Hij
heeft niet graag dat men hem over tucht spreekt.
Al wat met dit woord verband houdt, beschouwt hij
van tevoren reeds min of meer als een aanranding
van zijn persoonlijke vrijheid, en deze is hem nu
eenmaal dierbaar bovenal.

Doch hij vergeet, dat zonder tucht eeen waar-
achtige vrijheid mogelijk is, noch in het persoon-
lijke, noch in het maatschappelijk leven, zoodat elk
streven naar vrijheid, dat geen tucht tot achter-
grond heeft, vroeg of laat ontaarden moet in
anarchie. Hetgeen wederom geldt zoowel voor het
persoonlijke als voor het maatschat>pel"ke leven."

De Zakenwereld

Arbeidsdienst geen „werkverschaffing"
„In andere landen heeft men zeer spoedig de

waarde van den Duitschen arbeidsdienst ingezien,
ook in Nederland. De geesel van de werkloosheid
demoraliseerde het volk en vooral de 'jeugd, zoodat
het geen wonder was, wanneer de Nederlandsche
nationaalsocialisten voortdurend nasr den uitste-
kenden invloed van den Duitschen arbeidsdienst als
voorbeeld verwe^pn. De zooeenafTidf t"Q-'-kverschnf-
fing, die ter bestrijding van de werkloosheid in

Nederland in het leven was geroepen, was evenwel
een arglistige misleiding, een schijnarbeidsdienst,
die slechts voor zuiver kapitalistische doeleinden
diende.

Een kapitaalkrachtig genootschap had overal in
Nederland braak- en heideland opgekocht en sloot
nu met de regeering een overeenkomst, ten gevolge
waarvan deze voldoende werkloozen ter beschikking
stelde. Met behulp van deze werkloozen werden uit-
gestrekte terreinen vruchtbaar gemaakt en vele
straatwegen aangelegd'. Het op die manier aanzien-
lijk in waarde gestegen land werd dan duur ver-
kocht. De regeering slaagde er gemakkelijk in om
een voldoende aantal werkloozen ter beschikking te
stellen. Men keerde aan de werkloozen slechts be-
trekkelijk korten tijd steun uit en nadat deze steun-
uitkeering werd gestaakt, moesten zij of zij wilden
of niet het werk van de werkverschaffing aannemen.
Hier hadden' zij de gelegenheid om kennis te
maken met de nieuwste organisatie van democra-
tische machteloosheid. Men hield er in het geheel
geen rekening mee, uit welke beroepen de mannen
kwamen, of zij lichamelijk werk gewoon waren of
niet. Er werd eenvoudig een bepaalde arbeidspres-
tatie geëischt en wanneer die niet werd volbracht,
dan werd er een aanzienlijk bedrag van het ioon
afgetrokken. Ook bestond'er geen regeling voor de
dagen, dat het weer slecht was, zoodat eenige regen-
dagen achter elkaar voor den arbeider een ondTage-
lijken uitval van loon beteekenüen, ja zij zelfs niet
eens de mogeliitheid hadden om de, allernoodzake-
lijkste levensmiddelen te koopen. De werkk'eeding
moest van hun loon worden afbetaald en dat ge-
beurde vaak onder groote financiëele offers""

Freude u.«i Arbeit
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HET ARBEIDSFRONT IN DE BEDRIJVEN
Amsterdam.

Op den 16den December" werd ^In de hoofd-
stad bij de firma „Gerzon" de. 250ste bedrij f s-
vergadering gehouden voor een groot aantal personen
uit alle filialen in Amsterdam. De stemming van dit
appèl was, dank zij de vlotte muziek, best In / orde,
Wat te merken was aan het gebabbel, dat dengene,
die het gebouw binnentrad, dadelijk tegemoet kwam.
Dit is trouwens geen' wonder, daar het overgroote
deel van het personeel tot het vrouwelijk geslacht
behoort.

Om 9 .uur opende de directeur van de personeels-
zaken, de heer Sehönherr, de bijeenkomst. Zijn
openingswoord was kort en voor een ieder te be-
grijpen. Hij noemde de verschillende stadia, waarin
het bedrijf had verkeerd. — De derde periode, zoo
zeide hij was- nu afgeloopen. Velen hebben begrip
getoond voor ons werk, alleen bij de jeugd ontbreekt
daar nog wel Iets aan. — Dit kon men merken, toen
de heer Sehönherr de aanstelling van een socialen
voorman bekend maakte, het gevolg van deze woor-
den was, dat er bij de jeugd een gelach opsteeg.

Kam. Piersma wist tijdens zijn betoog de werkers
te boeien, te oordeelen naar de gezichten, waar <le
belangstelling op te lezen stond. De aandacht van
de jongeren echter was meer bij den fotograaf, die
met bliksemlichtlampen werkte, en telkens als. hij
zoo'n opname maakte, aan -de jeugd een luid ooh!
ontlokte.

De oorzaak, dat de jongeren niet stil waren ligt
niet, zooals men geneigd is te denken, aan het gebrek
aan belangstelling; neen, zij hebben nog niet vol-
doende begrip voor den-ernst van den toestand. Doen

.al zien zij den ernst hier niet van in, toch kunnen
zij zich wel rustig houden, dat vond kam. Piersma
tenminste ook, toen hij de „afdeeling jeugd" terecht
wees. Hij zeide, dat ze zich kalm moest houden 3n
meer begrip toonen voor het werk van het N.A.F.;
Want alles, wat op het pogenblik gedaan wordt, is
in het belang van haarzelf.

Deze aanmaning hielp, doch na een tijdje wer-d
het weer onrustig; dit keer echter waren het de
ouderen, die tot stilte maanden. Aan het einde van
kam. Piersma's woorden echter was de aandacht
groot.

Tenslotte sprak de nieuw aangestelde sociale voor-
man, kam. Moonen. Deze had voor het personeel nog.
twee verrassingen In petto. De eerste was een nieuw
ingestelde spaarregeling. •

Het mooie hiervan is, dat het door de werkers

wekelijks gespaarde bedrag door de directie verdub-
beld zal worden. Deze spaargeldregeling scheen wel
in den smaak te vallen bij het personeel, doch spoe-
dig werd de vreugde gedoofd door de mededeeling,
dat dit alleen gold voor de leden van het N.A.F. Dit
kan ook niet anders, daar het geen pas geeft, dat
ongeorganiseerden de vruchten plukken van -het
werk van het N.A.F., maar ja, het is nu eenmaal zoo,
dat een groot gedeelte hierbij nog niet aangesloten is.

Daarna gaf kam. Moonen de werkers van „Gerzon '
een aansporing tot prestatievermeerdering door
bekend te maken, dat 2x12 arbeiders of ardbeidsters
uit het bedrijf, die zich bijzonder zouden onder-
scheiden", een extra week vacantie zouden mogen
genieten in een van de prachtige vacantie-oorden

het N.A.F., op kosten van de directie.
Voorts werden bijeenkomsten georganiseerd in <ie

Anisterdamsche Chininefabriek én de rijwielfabriek
„De Locomotief", alsmede in café ,,De Krooif'.

»

Rotterdam.
In Rotterdam vonden de volgende bedrijfsbijeen-

komsten plaats: Op 11 December bij de N.V. Jac.
Cohen's Behangselpapierfabriek. Op den 12den
December, vond er een bedrijfsfeest plaats bij de

.firma Hugo Reisiger. Kam. Jordaans opende een
nieuwe cantine. De stemming was hier opperbest.

Verder" sprak kam. Jordaans op een bedrijfsfeest
bij Cohn's wijnhandel m Brauhaus Monopole. Deze
voerde ook nog het woord bij de N.V. Ver. Brand-
stoffenhandel en voor het personeel van de N.V.
Schiedamsche Cartonnagefabriek.

Utrecht.
De Frontleider sprak bij de Nenasu, waar hij In

de keurig versierde zaal tot de werkers uit dit be-
drijf een uiteenzetting gaf over het doel van het
JNederlandsche Arbeidsfront. De Frontleider wees in
het bijzonder op het begrip bedrij f sgemeenschap en
hij verwachtte, dat in dit bedrijf spoedig een hechte
kameraadschap zou ontstaan tusschen alle werkers.
De Betriebsführer opende met de mededeeling, dat
aan alle leden van de Gefolgschaft een Kerst-
gratificatie zou- worden verstrekt, en gaf aan de
Gefolgschaft de verzekering, dat hij hen voor zou
gaan op den weg naar het werkelijke Socialisme.

Denzelfden dag sprak kam. G. F. Kramer bij de
N.V. Groenten- en Frultveiling Utrecht en Omstreken.
Hij gaf een uiteenzetting over de Grondwet van

den Arbeid. Ook hier was een zeer aandachtig ge-
hoor. Tot slot vermelden wij, dat kam. A. Satony
sprak tot de werkers bij de Sintel Cokescentrale te
Den Dolder. De ruimte, waar de bijeenkomst gehou-
den werd, was weliswaar eenigszins primitief, het
verloop der bijeenkomst was daarentegen uit-
stekend.

Gelderland.
Op 10 December sprak kamke. Lentlnk, Leidster

Dienst Vrouwen, voor een groot aantal meisjes eii
vrouwen bij de stoomwasscherij „De Zon". De leider
der Afd. Mondelinge Propaganda, kam. Surink,
voerde het woord bij de schoenenfabriek „Wellen
& Co."

Voorts sprak te Nijmegen de Gew. Leider, kam.
Hummel, voor het personeel van de Chocolade-
fabriek Van Dungen, welke appèl zeer geslaagd ge-
noemd kan worden'. Bij het modemagazijn Haspels
was het wederom kamke. Lentink, die de doelstel-

Jingen van het N.A.F, uiteenzette.
Kam. Vos, de Propagandaleider van Zuid-Holland,

sprak op een drietal bijeenkomsten bij de N.V.
Automatic Screw Works, bij de N.V. Ijzerhandel
Gebr. Van Kampen en bij de Splendor Gloeilampen-
fabriek.

Te Arnhem sprak de Provinciaal Leider van d«
Dienst Propaganda, kam. Zwemmer, bij Van Mook's
Bakkerijen en bij de Brandstof f enhandel H. Kooy.

Tenslotte sprak kam. Zwertbroek, de Landelijk
Propagandaleider, te Doetinchem over het N.A.F.
'én de Grondwet van den Arbeid. Uit de gestelde
vragen bleek duidelijk, dat de aanwezigen met aan-
dacht hadden geluisterd.

Groningen.
In de afgeloopen week werden bedrij f sbij een-

komsten gehouden bij de N.V. Dethmers & Co. ta
Hoogkerk en bij de Zuivelfabriek „Roden" te Zeven-
huizen,

Voorts sprak. kam. Strenberg In het kamp xan
den N.A.D. te Staphorst.

HET ARBEIDSFRONT IN DEN AETHER
l Januari. — 18.15—18.30 uur: „Het Arbeidsfront

in 1942". Radioflitsea uit datgene, dat tot stand
kwam,

8 Januari. — 18.15—18.30 uur: „Hoe worden
klokken vervaardigd?" Een radio-reportage uit een
klokkengieterij.

OORLOGSGEWONDEN WORDEN GESCHOOLD
NIEUWE TAAK VOOR HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT

foto's . — Dr. Woltf

Het heeft allerwegen verwondering gewekt, dat er van
Nederlandsche zijde zeo weinig gedaan wordt voor hen,
die tengevolge van de in den oorlog opgeloopen ver-
wondingen hun arbeidskracht zagen verminderen- Te
weinig, zeker voor hen, die in de Meidagen van 1940
in dienst van hun vaderland streden.

Het is waar,, er is veel gedaan tot herstel van de ge-
zondheid en zelfs' zijn er hier en daar betrekkingen ge-
zocht voor wat men in zekere kringen „onvolwaardigen"
noemde. Meestal bepaalden zich de bemoeiingen echter
tot het zoeken van betrekkingen als portier, bode,
kwitantielooper e.d. Men heeft er echter wegens gebrek
aan belangstelling weinig aan kunnen doen om de ge-
kwetsten terug te brengen in hun beroep of hen om te
scholen en bruikbaar te maken voor een ander beroep.

Het Nederlandsche Arbeidsfront • kan voor wat tot nu
toe op dit gebied werd gepresteerd, slechts een be-
trekkelijke waardeering hebben, omdat het hierin, on-
,danks alle goede bedoelingen, slechts een vorm van.
philantropie ziet. Wanneer aan deze, gekwetsten opnieuw
een taak moet worden opgedragen, dan moet dit ge-
beuren, omdat de gekwetsten 'hierop recht hebben en dan.
moet dit recht ook^du^delijk spreken uit de wijze, waarop
een hernieuwde inschakeling in het arbeidsproces tot
stand komt.

Om dit te bereiken, heeft het Arbeidsfront dan ook
reeds eenige maanden geleden het plan opgevat, te
zorgen voor de omscholing en herscholing van hen, die
tengevolge van de oorlogshandelingen letsel hebben op-
geloopen en door dit letsel niet in staat zijn hun volle
arbeidskracht te gebruiken. Door deze omscholing en her-
scholing neemt het Arbeidsfront zich voor, den betref-
fenden werkers hun volle arbeidskracht terug te geven
en daarbij tevens de zoo noodzakelijke arbeidsvreugde
te doen hervinden. Hoewel moeilijk, is dit tenslotte geen
onmogelijke taak. Ieder mensen beschikt uiteindelijk over
geestelijke, zoowel als lichamelijke eigenschappen, die
hem voor een of ander beroep geschikt maken, doch die
in de practijk niet tot uiting komen. Green enkele werker
gebruikt bij zijn beroepsarbeid ten volle de krachten, dte
hem ter beschikking staan. Ook al hierom, omdat deze
krachten niet voldoende tot vakbekwaamheid zijn ge-
vormd. Dit geldt "in de eerste plaats voor volkomen ge-
zonde arbeiders en daarojn is het, dat het Arbeidsfront
door scholing de sluimerende krachten tot ontwiküeling

brengt en het arbeidsvermogen zoodoende ook aanmer-
kelijk verhoogt.

Deze verhooging van arbeidsvermogen kan echter ook
geschieden bij hen, die in den oorlog letsel hebben -op-
geloopen. De" ervaring heeft geleerd, dat zij na een der-
gelijke scholing, die in dat geval ook vaak het karakter
van een herscholing draagt, tot arbeidsprestaties kunnen
komen, die niet achterstaan bij die,- welke zij reeda
tevoren konden geven. Eert door verwonding verloren,
gegaan deel van het arbeidsvermogen kan dus door een
bijzondere opleiding, een her- of omscholing, worden
teruggegeven. Hierdoor zal de betrokkene opnieuw een
volwaardig mensch kunnen worden, i

Om die reden spreken wij dan ook niet gaarne-over
oorlogsinvaliden, • „onvolwaardigen" of verminkten, omdat
de schade hersteld kan worden en de werker als gelukkig
mensch in de maatschappij kan terugkomen. Voor zulk
een goede opleidina nu wil Het Nederlandsche Arbeids-
front zorgdragen. Merbij wordt gedacht aan allen, dia
vroeger of nu voor hun vaderland of een Nieuw Europa
hun leven hebben ingezet.

Het Nederlandsche Arbeidsfront rekent het zich dan
ook tot een duren plicht, voor deze mannen, ongeacht
hun politieke overtuiging, zoo goed als dat mogelijk-ia
zorg te dragen. Het principe, waarvan hierbij uitgegaan
wordt, is, dataleder zooveel mogelijk moet worden terug-
gebracht in zijn eigen beroep en zich daardoor weer al»
volwaardig zal kunnen beschouweru

In dé eerste plaats zal hierbij opleiding worden ge-
geven in fabrieken en werkplaatsen, opdat de betreffend»
werkers vakarbeider kunnen blijven, zonder dat het werk
zelf het karakter aanneemt van „werkverschaffing". Reed»
zijn verscheidene ,bedrijven gevonden, die zich bereid ver-
klaard hebben, de gekwetsten in hun bedrijf voor be-
paalde functies op te -leiden. Een eeresaluut aan da
Betriebsführer, die hiermede Wijk gegeven hebben, da
belangen van de volksgemeenschap te willen dienen.
Bovendien wil Het Nederlandsche Arbeidsfront in eigen
internaten en eigen vakscholen opleiden tot beroepen,
waaraan steeds behoefte bestaat, o.a. tot vakteekenaar
en calculator. Het zal den betrokkenen, voor zoover zij
voor werk aan de macHine minder geschikt zijn gewor-
den, .toch mogelijk worden gemaakt in hun eigen vak
te blrjven of tenminste een taak te vervullen, die hen
bevredigt en tevens hun toekomst kan waarborgen.



De Duitsche Kerstpyramide uit
Süezië met draaiende vleugels.

W anneer dit nummer van „Arbeid" —
het laatste van 1942 — zijn lezers-

kring bereikt, zijn we weer in de periode
„tusschen de dagen" of beter gezegd
„tusschen de nachten", die den overgang
vormen van de werktijden in het oude en
het nieuwe jaar.

Evenals de dagelijksche arbeid rhyth-
misch ingedeeld wordt met rustpoozen,
waarin, de moe-geworden arbeider door
eten en drinken en niet te vergeten door
het zoo heilzame „uiltje knappen" of
„uiltje vangen" weer zijn werkkracht her-
stelt, om zijn dagtaak naar behooren te
kunnen volbrengen, kent ook het jaar-
werkprogramma zijn rustperioden, die
verbonden zijn aan de hoogtijden van Pa-
echen, Pinksteren en Kerstmis.

„Den boghe kan niet alfyt ghespannen
syn", golü als een levensdevies voor de
meesters en gezellen „van den ambachte",
die zich niet alleen in de gilden hadden
georganiseerd om er de belangen van het
nobele handwerk te dienen, maajr tevens
om daarin op gezette tijden zich in
vriendschappelijk samenzijn te vermaken,
waarbij het edele doelen- of handboog-
schieten druk werd beoefend. Kerstmis is
van al de rusttijden in den jaarkringloop
wel de voornaamste. Volksgeloof en ar-
beidsgebruiken zijn daarbij in een har-
monische overeenstemming met de rust
van het jaar in de weken rond den zon-
aestilstand in de midwinterzonnewende

DOOR D. J. VAN DER VEN

De Duitsehe Kerstpyramide.
Zoo moesten naar oude op het n^tuur-

leven ingestelde ongeschreven vo-.swet-
ten gedurende den Kersttijd alle hande-
lingen achterwege blijven, die met draai-
ende bewegingen samenhangen. Een uit-
zondering^ daarop maken de rond-wente-
lende wieltjes en flapperende papieren
vleugels der Kerstpyramiden, die als
echte producten van volkskunst vooral in
Baksen en Silezië, maar ook in Berlijn
en elders in vele arbeidersgezinnen getui*
genis afleggen van volkschen godsdienst-
zin en kunstzinnige huisvlijt. Door den
wannen luchtstroom der brandende
kaarsjes worden de papieren vleugels in
beweging gebracht en daarin mogen we
het zinnebeeld zien van de weer ont-
waakte kracht, het symbool van het nieu-
we leven, dat juist in dezen donkeren tijd
weer wordt geboren in het nieuwe licht,
waarvan het brandende Kerstboom- en
pyranüd e-kaarsjes het symbool is.

gestalten, die op hun aardschen omme-
gang kwamen inspecteeren en kijken, of
de heilige voorschriften wel overal goed
waren opgevolgd.

Alle spinsters moesten gedurende den
Kersttijd hun wieltjes laten rusten, wil-
den zij niet,op het onverwachtst bezoek
krijgen van den „boozen beer". Ook thans
nog leven ten deele gekerstende sagen
voort in de volkssprake van het aan zijn
gewijde winterrust zoo gehechte boeren-
volk van Twenteland. Men weet in Mar-
kelo nog te verhalen, hoe lang, lang ge-
leden op een Kerstavond een boerenmeid
het laatste restje vlas wilde afspinnen.
Ondanks de bedenkingen van de boerin
liet zij het wieletje lustig snorren. Maar
toen kwam er plotseling een groot varken
de niendeur binnenstuiven, recht op de
spinster aan en hij smeet het meis'je in
zijn stuivende vaart met wiel en al om-
vér. Dat was een waarschuwing om niet
meer op „Hillige oavend" te spinnen.

Gedurende de donkere dagen voor
Kerstmis schemert in dit Markelosche
verhaal zoowel de herinnering door aan
de jaartaak der Noordsche schikgodinnen
Urdhr, Verhandi en Skuld, welke eeuwig-
durend het verleden door het heden aan
de toekomst sponnen als de herinnering
aan den omgang van Derk. met den beer,
die in heel den .Gelderschén Achterhoek
thans nog in de volksverbeelding voorts
leeft. Zoo goed als in onze ^oud-vader-
landsche speculaas het everzwiin een al-
gemeen geliefd koekmodel was, vinden
we hier en daar op het Drentsche boe-
•renland Prau Harke of Prau Holle met
het spinrad uitgebeeld in het rrnriwinter-"
feestbrood van Kerstmis en Nieuwjaar.

recht van den middewinteravond. Dat Js
zeker het kerstblok, waarvan al diep in
de middeleeuwen sprake is en welks asch
.en kolen men over de akkers strooide, om
de vruchtbaarheid te bevorderen.

Ook om het huis heen is alles opge-
ruimd. Geen ploeg of egge mag buiten-
blijven. De tuurplaten en tuurhouten wor-
den van de spurrieakkers gehaald en in
de schöppe geborgen. De landhekken aan
bouwkamp en weide en die de brink af-
sluiten van de landwegen, moeten alle dicht.
zijn. Alles binnen en op zijn plaats, da«
hecht vader aan, maar vooral op heiligen
a-vond. Vannacht rijdt "„Derk met den
beer", had zijn vader altijd gezegd en
alles wat nog buiten sUngerde, zou hij
Vermeien en meevoeren. Onze buurman,
die uit het Ruurlosche komt, praat van
„Derk met de höndekes". Wij dachten,
dat het maar zoo'n loos praatje was,
maar later hebben we 't uit de boeken
vernomen, dat het de oud-Germaansche
God Praho was, die in den tijd der Zon-
newende over de velden reed op een ever
met gouden borstels, welke licht uit-
straalden in den duisteren nacht en dat
hij de akkers mét' vruchtbaarheid zegen-
de. Zoo was „Derk met den beer" e—i
platte benaming voor zulk een doorluch-
tige gestalte uit den grijzen voortijd."

De rust van het spinnewiel en Derk
met den beer.

In dezen gedachtengang moesten na-
tuurlijk alle spinnewielen in den midwin-
tertijd stil staan en tegen overtredingen
van dat get>od waakten dreigende goden-

„Hillige aovend" in den Gelderschén
Achterhoek.

- Geen beteren raad kan ik lederen lezer
van „Arbeid" geven dan in deze rust-
df^en tusschen Kerstmis en Nieuwjaar
eens het boek ter hand te nemen, dat
meester H. W Heuvel van Borculo als
een monument .voor het volksleven in
zijn geboortestreek ons heeft nagelaten,
getiteld „Oud-Achterhoeksche éoeren-
leven heel het jaar rond"

Op blz. 483 kunt ge daar de volgende
mooie regelen Igzen. die zoo innis de
Kerststemming op een Achterhoeksch
boerenerf weergeven en zoo zuiver getui-
genis afleggen van de volksche wereld-
beschouwing van den Borculoschen
schoolmeester

„Zoo komen wij tehuis als de heilige
avond''daalt en alles met zijn sprookjes-
stemming omhult. Moeder en Geertje
zijn druk geweest om den hoogtijd op ge-
paste wijze te ontvangen: de keukenvloer
is helder geschrobd, de kasten zi.in pe-_
wreven, de vuurplaat blank geschuurd.
Het helder-vlammende haardvuur snie-
geJt er zich in en achter de raakkuil
staat een flinke eikenstobbe naar oud

Van historischen bisschop tot
mannetje in de maan.

Hoe in de volksverbeelding binnen be-
trekkelijk korten tijd historische perso-
nen kunnen vernevelen tot mythische ge-
stalten, wordt ons bewezen in een ander
Achterhoeksch volksgeloof, n.l. in dat van
„de wilde jacht" die tot aanvoerder heeft
niemand meer of minder dan Disschop
Bernard Christiaan van Galen. Hij was
de vorst-bisschop van Munster (1630—
1678), met wien ons land in 1665 en in
1672 in oorlog was en die in Groningen
als bommen-Berend, in Groenlo als de
„hoonderkremer' en elders als de Mun-
stersche ,,koo-deef" werd uitgescholden.

Maar in het Achterhoeksche kinderge-
loof leeft hij ook thans nog voort als
Beerneken van Geulen.

Deze aartsroover had zelfs den euvelen
moed tegen „midwintertied" uit stroopen
te gaan en overal hoorde men de „hun-
dekens blekken" (jachthonden aanslaan),
maar op „Hillige aovend" schoot hij niets
en-zoo besloot hij te gaan. hen holt ra-
chelen" (hout sprokkelen).

Met een grooten takkenbos op den rug
keerde hij welvoldaan huiswaarts Hij
liep en liep. maar kon zijn woning niet
vinden. Tenslotte kwam hij in de maan
terecht, waar hij nu, omdat hij op „Fil-
ligen aovond" de arbeidsrust had ver-
stoord, voor straf met zijn bundel OD den
rug ten eeuwigen dage moet rondgaan en
zooals het Achterhoeksche kinderverhaal
overtuigend besluit: „Biej helder lechte

De Oostfriesche „Wepelrot" ia een
lmidwintergel'Uksmei,

moane kuj daor Beerneken van Geulen
nog duudlik zeen en de honde blekket
um eiken nacht an."

Binnen twee en een halve eeuw van
historischen Disschop tot mannetje in de '
maan! Dit demonstreert het snelle op-
nemings- en omvormingsvermogen in de
volksfantasie van historische persoonlijk-
heden, die door hun moed of hun roof-
zucht, hun liefde of wreedheid de innig-
ste roerselen van het volksvertrouwen
hebben geschraagd of gekwetst

Het mannetje in de maan heeft men
ook een bijbelsche herkomst willen geven,
daarbij denkend aan Numeri XV,32,36,
waar een man op Sabbath hout had ge-
sprokkeld en tot steeniging was veroor-
deeld. Maar deze straf scheen nog niet
zwaar genoeg te zijn en zoo werd hij in
de maan gezet.

Ook gaan er drollige geschiedenissen
over dronkaards rond, die op een heuvel-
helling tegen een takkenbos rustend hun
roes uitslapen, door de punt van den be-
nedensten sikkel der opkomende maan
werden gegrepen en zoo ten eeuwigen
dage in de naam verzeild raakten.

Volgens een ander verhaal zou het
mannetje in de maan de eerste tabaks-
rooker zijn geweest, die tot straf, dat hij
de menschen tot levende schoorsteenei^
maakte, door den schoorsteen naar de
maan gevlogen zou zijn.

Hierin komi iets tot ons van de- myste-
rieuze rol, welke de open schouw in de
volksverbeelding heeft gespeeld.

Het meest treffende voorbeeld hiervan
is wel, dat Sinterklaas zijn geschenken
door den schoorsteen werpt en dat zwarte
Piet erdoor de huizen kan binnendringen.
Het zetten van de klomp met wortels en
hooi voor Sinterklaas' paard is in wezen
het brengen van een huis-offer op het
oorspronkelijke haardaltaar, helaas in de
moderne stadswoning nuchter gerationali-
seerd tot den radiator!

Rond het altaar van arbeidsrust en
huisvrede.

In menige boerenhofstede va,rj rwente
en de Graafschap vormt de machtige
boezenschoorsteen nog altijd een geheim-
zinnigen schakel tusschen het opflakke-
renüe haardvuur en het wijde luchtruim.

Gedurende de twaalf nachten tusschen
Kerstmis en Driekoningen — ook in het
oud-Hollandsch „Dertiennachten"' of „Der-
tiendagen" geheeten — stuift en raast in
de midwinterduisternis het wilde heir en
de booze jacht voort, locaal verpersoon-
lijkt in de hierboven geschetste figuur
van Barendje van Galen.

Bij het gieren van de midwimerstormen
zoekt ook thans het landvolk het liefst
zijn toevlucht binnen de veilige sfeer van
den huiselijken haard, waar de heimpjes
in het d.1''luister zoo vertrouwelijk tsir-
pen als aj^zanten van de goede huis-
geesten.
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«Als de ketel van het vuur was", ver-
telt ons Heuvel, „lieten we het haol wel
eens beieren als een slinger. Neet doon,
zei onze Jan, dan kriegt onze Leevven
Heer heufzeertè." Dat leek ons een beetje
spotten. We wisten niet, dat het haol
Sedert oer-oude tijden de heilige plaats
van het huis was, waar men de bruid
omheen leidde, dat men ook greep, om
bezit van het huis te nemen en waar men
in het haolvuustje de tijnspenning moest
leggen."

Natuurlijk herkennen we hierin weer
een offer, maar om den haard te bescher-
men tegen de heksen en de boldergees-
ten, die zoo onguur in het holst van den
midwinternacht door den boezem zouden
kunnen binnendringen.

Ook de geheimzinnige witte kringen,
die in een enkel heel oud huis op den
muur naast elkaar zijn aangebracht,
geven den heemkundige in hun halve cir-
kels veel -te denken, evenals de tallooze
kerven, die men in sommige glimmende
zwarte karbeelen aantreft, en welke daar
met een bijl werden ingeslagen door alle
naobers, als ze op een „brulfte" waren
„geneugd".

Dit alles én nog veel meer getuigt in
uitingen van innige volksreligieuze vroom-
heid, hoe huis en haard door alle eeuwen
heen op het 'Nederlandsche boerenland
onafscheidelijk r.ls een twee-eenheid zijn
verbonden en hoe de laatste het heilige
middelpunt vormde van de arbeidsrüst en •
van den huisvrede in den midwinter-
zonnewendetijd.

„Dat was", zegt Cato Elderink in haar
mooie boek, „oet 't Laand van aleer, seent
de daag van aleer, aaltied et hoogste
feest: om al dee zik geerne fnagt lien
sleet et bande van leefde en vree."

I n de volkssprake van meer- dan can
Nederlandsch gewest zijn huis en

haard zoodanig met elkaar verweven, dat
ze bijv. in Groningen geheel met elkaar
gelijk worden gesteld. In mijn boek „De
heemliefde van het Nederlandsche Volk"
heb ik uitvoerig aangetoond, dat de
haard niet alleen is geplaatst in het cen-
trum van -het gezinsleven, maar dat de '
haard tevens levensbeginsel is van de
sibbegemeenschap. De liefde tot huis. en
haard verbreidt zich van daaruit kring-
vormig in de sibbe," de gouw en ten slotte
over geheel het land, zoodat feitelijk alle
vaderlandsliefde haar sterkste kracht
ontleent aan het levenschenkende en ge-
meenschapszin kweekende haardvuur en
allerminst beperkt blijft binnen dikwijls
Willekeurig-ge trokken historische staats-
grenzen.

Zoo ligt er ook een diepe beteekenis
besloten ia het opschrift van de reeds in
1913 opgerichte grenspaal in liet roman-
tische keteldal bij ' Nijmegen, welke- den
Wandelaar manend .verkondigt:

„Laat vriendschap heelen,
wat grenzen deelen,"

Kerstboom als Nieuwjaarsmei aanvaarden
en de appels, vruchten en noten als ge-
lukssymbolen.

l
Joelvrede en midwinterhoorn.

' Deze vrede, de Godsvrede in den Kerst-
tijd, kenden de oude Germanen ook reeds
ta hun joelvrede. Eeuwen voordat de
kerstboom zich via Duitsche hof- en
aristocratische kringen over heel -Europa
in den burgerstand heeft verbreid, *— op
net Nederlandsche platteland is- hij ook
au nog niet populair — kende men bij
Öe boeren van midden- en Noord-Europa
de wintermei, zooals deze zich zoowel in
Zweden als in Zwitserland nog tot op
den huldigen dag heeft gehandhaafd in
den joelboom en den Sinterklaasboom.

Toen ik in 1920 tijdens den Kersttijd
fen folkloristische omzwerving maakte in
flet wonder-schoone land -van Dalecarlië
£ag ik op een hoeve te Gangnef de „tvoa
kosslagda trad" opgericht, zooals Niels
Keyland ons deze, in zijn prachtige boek
over „Juibröd, julbockar og staffandsong"

«ft beschreven. Sedert onheugelijke tij-
n Plant de Zweedsche boer op S t. Tho-

mas, 21 December, twee gekruiste en van
ikken ontdane boomen, ieder met een

t sparregroen aan den top, bij zijn
xjve-mgang aJs een heilig teeken, dat

"Julfneden börjar", dat de joelvrede een
aanvang neemt.

1690 vermeldt Rubeck dit schoone
' m 1748 vinden we de beide ge-

aangegeven op een

™2 8 maakt de D€en-attent op Magnussen er ons

Populair is, in Tirol MartffiX S
ïalen en Oost-Friesland tot vlak aan onze
grenzen de „Wepelrot".

Dit is een zinnebeeldig samenstel van
takken met lekkernijen behangen een
soort van levensboom, waarop we ook het
nenschenpaar van onze Sintefklaaskoe-

fcen als vrijer en vrijster zien uitgebeeld.
«e kunnen daarin een variant van derf

De schoorsteenveger als gelaks-
brenger.

Het geluk wordt ons met „veel heil en
zegen" op Nieuwsjaarsdag door goede
buren en kennissen toegewenscht, maar
het is~lang niet om het even, wie dat het
eerst in het nieuwe Jaar doet. Er is in
sommige streken van Nederland nog een
soort edele wedstrijd om elkaar het nieu-
we jaar af te winnen. In het bijzonder
zijn op 'nieuwjaarsdag in Duitschland
thans weer de schoorsteenvegers favoriet,
die er voor de winterhulp collecteeren en
steeds, weer volgeladen bussen inleveren.
Wat, toch is. het geval?

De schoorsteenveger is in het volksge-
loof een geluksbrenger en zoo vinden we
hem dan ook in tal van amuletten en in
armbandaanhangels terug. Deze vereering
vindt ongetwijfeld haar oorzaak in de
demonische verschijning van den zwarten
schoorsteenveger, die in voortdurend con-
tact is met het heilbrengende roet van het
haardvuur. Ook in Nederland bestaat nog
hier en daar de heugenis aart het uit-
spreiden van de Kerststobbe-asch over
de velden, welke daardoor vruchtbaar,
zouden worden.

Dat de schoorsteenvegers in sommige
landen naai oer-oude traditie ; Jonge
meisjes vrij mogen kussen, wijst ook weer
op deze heilbrengende kracht. Het beroep
dreigde voor enkele jaren geheel uit te
sterven door den aanleg van centrale ver
warmingen en olie-installaties, maar in
Duitschland is. het schoorsteenvegersbe-
beroep weer in aanzien gekomen. Zelfs
worden er of f icieele • vakexamens afgeno-
men, waardoor ook hier het ehrenfeste
ambacht van deze volksche geluksbren-
gers op hooger plan is gebracht.

l
Heilbrengers van het Nieuwe Jaar.

Een andere welkome verschijning in de
laatste weken van het oude en in de eer-
ste van het nieuwe jaar was er voor een
oudere generatie de almanakman, die met
ïangen uithaal „aVmanak, nieuwe al-ma-
nak!", zelfs in heft zoo zakelijke Rotter-
damsche stadscentrum meer, dan een
halve eeuw een folKloristisch accent
bracht. Jacob van Arend, is wel de meest
bekende almanak-venter in de Rottestad
geweest, die in 1933 in een interview aan
een journalist van de „Voorwaarts", ter
gelegenheid van zijn 55-jarig ambtsjubi-
leum vertelde, dat hij altijd denzelfden
almanak verkocht, n.l. die van Van Zwa-
nen en Thompson, „voorzien met- de jaar-
markten, kermissen, paarden-, beesten-en
andere markten, alsmede de maans- op en
neergang, benevens de watertijden, enz."

Het schijnt een overerfelijk beroep te
zijn geweest, want Arend vertelde: „Mijn
vader liep daar al mee en mijn grootvader
ook. Ik ben er als jongen van twaalf jaar
mee begonnen. Ik liep toen mét m'n 'va-
der, m'n oome, grootvader en nog twee
broers van grootva3er. Ik verkoop er nu on-
geveer 3000 a 3500 per jaar, meestal ondei-
den netten stand en cje burgers. Er zijn
veel menschen, waar ik elk jaar eentje
aan huis mag brengen, maar sommigen
zeggen, 't is, dat ik 'm alle jaren van je
heb, maar als je er niet meer bent, neem
ik 'm niet meer."

We hebben Jacob svan Arend in de laat-
ste jaren uit het oog verloren, net als
Leo Mosselman uit Loppersum. Die was
de heilbrenger van professie op het Gro-
ninger land. Hij toch maakte er een be-
roep van om op de boerderijen van Five-
lengo m het Hoogeland als „nyjoarszan-
ger" den „waarden huisman schoon" alle
goeds voor het komende jaar toe te zin-
gen. Ik heb Leo Mosselmans wel eens zijn
jaarronde zien aanvangen omstreeks half
November en hij verzekerde mij, dat hij
er tijdig bij_ moest wezen, wilde hij nog
voor April klaar komen. Eens trof ik hem
in Juni aan te midden van de bloeiende
blauwmaanzaadvelden en toen beklaagde
hij er zich hartgrondig over. dat het niet
mogelijk bleek nieuwjaarswenschen in een
soort eeuwigdurenden ommegang het ge-
hele jaar door te blijven zingen. Overal
wordt hij niet als bedelaar, maar als wel-
kome gast ontvangen en zoo heeft hij een
menschenleeftijd lang een poëtische noot
gebracht in het alledaagsche bestaan
van den zoo nuchter-gedachten Groninger
boer.

Na al hetgeen ik hier heb medegedeeld
over den arbeidslust en den huisvrede in
de laatste dagen van het oude jaar, die een
zekere wijding bezitten, welke in het
Duitse „Weihnachten", d.i. „gewijde nach-
ten" tot uitdrukking komt, neem ik van
u alscheicf met den voor lederen lezer en
iedere lezeres bestemden Nieuwjaars-
wensoh:
Djt nieuwe jaar brenge op nieuwe wegen .
U alle voorspoed/ heil en zegenl

Ais de Kcrstavo-na ia gekomen op een AcMerhoeksch boerener).

Derk met den beer, die in den Kerstnacht door
tiet Achterhoeksche land rost, is verwant aan
Freyer, die met zijn everzwijn Gullen Bür.itl

door de wolken vliegt.
Het Duitsche ' midvrinterbroot
van Frau Harke met het spinn»-

rad.
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De wilde jacht, naar een houtsnede van H. Evertt.

Het Kerstmannetie in de maan. Als een heilbrenger trekt er de nieuwiaart-
zanger van boerderij tot boerderij.

Ken Zwf.edsche runenkalender van 1748, waar boven
den datum van 21 December twee gekruiste vredes-
boomen staan geteekend, daarnaast Ket Kerstkindis,

cu op 2S December de steenen van St. Sletten.



„Ja, maar kijk es . . . . meneer, ik. .." stotterde de
man, „ekskuzeer me dat ik vergat me voor te
stellen . . . . maar de zaak is deze ...."

De omstanders drongen dichter samen teneinde
het zeer geanimeerde gesprek beter te kunnen
volgen. De man maakte zich bekend als bestuurslid
van R.v.A. en had zich belangeloos beschikbaar ge-
steld om de vergadering te regelen.

„Dan heb ik nog bossies tijd om 'n blaasie te pikke
voor dat et'zoo ver is!" meende Bart. „Gaat er maar
zoo lang bij zitte! Kommende week Donderdag ben
je aan de beurt! Maar ik wil je wel effe uit d'n
dut helpe; Blcmmers het de zaak gehuurd voor d'n
achttiende en vandaag is et d'n elfde! Kan je me
volge? Nou, zeg dat maar tege je baas !"

Het bestuurslid was nog maar weinig overtuigd.

'
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daar sta je nu.... door vader Tijd keurig in de
reeks der historie gezef?... je beurt is voorbij....
en nu maar afwachten hoe er later over je ge-
oordeeld zal worden.
'43 aan u de eer te voldoen aan vele onvervulde
verwachtingen en wenschen. In één opzicht zal
het moeilijk zijn het jaar dat ging te verbeteren.-
het vertrouwen van werkend Nederland in zijn
toekomst, dat zich weerspiegelde in het staag
en snel groeiende aantal verzekerden bij „De
Centrale", de Mij. voor werkend Nederland.

Vraag eens om toezending van het boekje „Feiten die pletten", dal
een helder inzicht geeft in werken en streven van „De Centrale",
of om een bezoek van onzen agent, die U gaarne met goeden raad dient.
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Volgende week Donderdag, was onzin. Dan waren
de verkiezingen al achter den rug en had de ver-
gadering geen nut meer....

„Heb ik toch geen boodschap aan?" veronder-
stelde Bart. „En leg nou niet aan rrie knarretje te
zanike; 'k. heb nog meer te doen!"

„Dan zal ik zoo vrij zijn me in verbinding tfe
stellen met de andere heeren van het bestuur. ...!"
overwoog de regelaar.

„Zou ik ook doen as ik jij was!" bemoedigde de
ober. „Maar haast je langzaam; die vergadering
loop' niet weg!"

Met dit laatste waren'de saamgedrongen schippers
het roerend -eens. Alleen hadden ze graag maar
vast de beloofde consumptie opgenomen. Volgens
Bart was daar wel 'n mouw aan te passen. Ze moes-
ten den volgenden morgen maar tefugkomen, dan
zou hij maken dat de zaak ingeschonken stond.

Zoo ver behoefde het echter niet te komen.
Prompt tien voor acht was Blommers, in gezelschap
'van den geachten spreker van dezen avond, voor
het Gouden Anker aanwezig en eischte toegang tot
de vergaderzaal.

„Dan .zal je bij m'n baas motte weze!" kreeg hij
ten antwoord. ,;Ik kan wel effe z'n adres opgeve!
Of weet je 'm te wone? 't Is hier vlakbij!

Blommers werd zich bewust dat hij blunders ge-
maakt had. Al weer 'n berekening die niet uitkwam.
Als het inderdaad was zooals de kellner voorgaf en
hij zich een week met den datum vergist had, was
er met - dreigen en eisenen 'weinig te bereiken. Dan

moesten er zoete broodjes gebakken en
een compromis gevonden worden. Er zat
niet anders op. Hij voelde heel goed waar
de ober heen wilde: de baas vrij en anders
geen vergadering....

De voor dezen avond gecharterde spreker,
opperde het plan om een andere vergader-
gelegenheid te zoeken. Bart had er een
zwaar hoofd in.

„Bij de „Vriendschap" hebbe ze 'n best
zaaltje!", verklaarde hrj. „Met 'n beetje
goeie wil gaan d'r wel 'n tachtig ins maar
jammer genog kan je d'r vóór de verkie-
zinge nie' meer verg'adere! Alle avende
benne gerizzeveerd voor de direksie van 't
Gouwe Anker! Dus daar kan ik je ook niet
aan helpe! Misschien weet m'n baas d'r
wat op; te vinde! Azzie met me meeloopt
door de keuke, mag je 'm wel effies op-
belle!. Ik zal niet mee luistere.. !
x Deze laatste toezegging gaf den doorslag.
Blommers haastte zich achterom Hij moest
vlug handelen, anders werd de vergadering
toch nog 'n fiasco. Het „nette" publiek
maakte al aanstalten om naar huis te
gaan. terwijl de stempelaars kennelijk in
de geschikte stemming geraakten om keet
te gaan maken. En keet was wef het nïin-
ste waar Blommers, vooral in den voor-
avond van ' de verkiezingen, om verlegen
zat. Van herrie kwam herrie, eri kreeg het
geval: Blommers—Bakker—Commissaris
meer ruchtbaarheid dan strikt noodzake-
lijk was. Partijgenoot-Commissaris was,
terwille van de goede zaak, toch al ver bui-
ten zijn boekje gegaan bij zijn pogen om
Bakker tot na de verkiezingen vast te hou-
den. Het plan was niet slecht doch achter-
af bleek het toch een zeer riskante onder-
neming te zijn. Er kon van alles uit groeien;
vooral nu de ober kennelijk vart plan was,
de zaak op de spits te drijven dooi kalm-
weg elkeen den toegang tot de vergader-
zaal te weigeren. En juist deze, met zoo-
veel tamtam aangekondigde vergadei-ing
moest en zou doorgaan, wilde men niet de
goegemeente aan het fluisteren brengen,
met alle gevolgen van dien. Gevolgen waar-
aan Blommers niet kon denken zonder dat
het koude zweet hem uitbrak. Smaad en
gevangenis....

Geen oogenblik. kwam, de gedachte bij
hem op dat een ander mensch — een die
nooit knoeide of modderde ten koste van
zijn medemenschen - - door zijn toedoen
alle folteringen doorstond welke in het
gevangenkot van Beukendorp geleden kon-
den worden. Blommers dacht slechts aan
eigen toekomst en slechts daaraan had
Klaas het te danken, dat hij door den
vriendelijk grijnzendeii commissaris op,
straat werd gezet met dringend verzoek
direct naar het Gouden Anker te gaan. Er
werd op hem gewacht door meneer Blom-
mers.

Dit laatste was slechts' ten deele juist.
De geachte candidaat vond het veiliger om
zeil wat op den achtergrond te blijven, in
pijnlijk verlangen dat die beroerde verga*
dering toch eindelijk eens beginnen zou.

Dat duurde nog wel even. Bartje ging
niet over één nacht ijs. Hij had met veel
geroep van: „past-erop! bran'jeniet!'" een
der achterste stoelen naar het podium
gesleept, en deze gereserveerd voor den
baas.

Klaas Bakker moest even voor de volle
zaal verklaren dat hij „zonder gijn" 011-
voorwaardelijk op vrije voeten was ge-
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WAT DE NIEUWE LEZER WETEN MOET.
We hebben kennis gemaakt met de sleepboot

„Charon", gammel gevaren op duizend en- een
tochten van Rotterdam naar Mannheim en/ om-
gekeerd.

Bart v. d Vaart is de reeder. • Varen én verdie-
nen is zijn stelregel.

Van 't Roer is dé kapitein en Klaas Bakker, de
man waarmede we het meest te > maken hebben,
de machinist, Henk, de stuurman, en de stoker Kort
komen er ook in voor

De crisis komt Bart gaat naar den kelder en
Klaas wordt werkloos,'zooals zooveel varensmannen
en anderen. Hij koopt in Beukendorp voor zijn
spaarcenten hei café „Het Gouden Anker", dat
echter ook geen goudmijn meer is! De schippers,
werkloos geworden, lijden grooten nood. Na een
bijeenkomst in „Het Gouden Anker", waarbij ook
Bart, thans verzekeringsagent, aanwezig was, scho- .
len de schippers samen voor het huis van den arm-
meester, maar de politie jaagt de demonstranten
uiteen

Als Klaas na de demonstratie naar huis gaat,
wordt hij onderweg gearresteerd, beschuldigd van
opruiïng, vernieling, bedreiging en nog meer. Ook
Bart wordt gearresteerd, doch weer spoedig vrij-
gelaten, terwijl Klaas, na verhoord te zijn; in
voorarrest blij/t

Intusschen neemt Bart de zaak van Klaas waar.
Gehaaid als hij is, buit Bart de op handen zijnde
verkiezingen voor de Tweede Kamer uit door de
zaal van het café tegen goede prijzen aan zichzelf
aanprijzende Kamercandidaten te verhuren.'

Een der candidaten is Blommers, de armmeester.
Deze voelt er eigenlijk weinig voor, om op te klim-
men tot „de Grooten der Aarde", maar hij heelt de
f 5.000.—, die de netel per 'jaar geeft, te hard noodig,
om het steeds grooter wordende gat in de armenkas
te stoppen...

Dus huurt ook Blommers het zaaltje van „Het
Gouden Anker", om zijn kwaliteiten aan te prijzen.

Sesteld, en dat er verder „geen kou aan de lucht
Was. Dan kon hij op den gereedstaanden stoel plaats
nemen om mede te luisteren naar de openings-
woorden van den voorzitter welke, na een kleine
aanmoediging door Bart: „drinlfr es effe voor de-
zenewe" voldoende moed vond om de gnuivende
toehoorders een hartelijk welkom toe te roepen.

Aanvankelijk mocht de rede van den geëerdeh
spreker van hedenavond geen daverend succes ge-
noemd worden. Niemand in de zaal, de redenaar
zelf inbegrepen, kon zich duidelijk voorstellen waar
het eigenlijk over ging. Voor hen die nimmer meer
onderwijs genoten dan, nu hier. dan daar een week
op de plaats waar ze toevallig verbleven, was alles
onbegrijpelijk en zinledig alsof er in een vreemde
taal gesproken werd. Het was ook een vreemde
taal; een aaneenrijging van onbegrepen klanken,
en zelfs enkele zeer ontwikkelde bestuursleden van
R. v. A. snapten er bitter weinig van. Vele toehoor-
ders kortten zich den tijd met gapen, voetschuifelen
óf door met hun neuzen te trompetteren in onbe-
schaamd groote zakdoeken. De stemming zakte,

snakte naar het einde e n . . . . de reeds zoo
in uitzicht gestelde versnapering.... Totdat

de reden-aar het meest gebruikte en meest doeltref-
fende middel aangreep om eigen voortreffelijkheid,
en die der vertegenwoordigde partij^ op.de juiste
wijze aan te toonen. Niet door te wijzen op behaalde
resultaten in de achterliggende vierjarige periode,
doch door een vlijmscherpen aanval op alle concyr-
l'eerende partijen in den lande. Er bleef geen spaan
*an heel. De trompetters lieten'hun zakdoeken met
rust en staarden vol aandacht naat den spreker.
Sjonge, die wist et effe ëoed te zegge! Precies1 Zóó
was et en niet anders! Alle wrevel, in den loop der
Jaren druppel voor -druppel ingegeven tegen de
aanhangers der af gekamde partij, laaide op tot een
vlammenden haat. aangeblazen door den storm der
Welsprekendheid van den gewieksten redenaar. De
êapers van zooeven zaten met opeengeklemde tan-
den, de voetsohuifelaars hielden de teenen kramp-
achtig gebogen: zij die eerst willoos waren wegge-
zakt gingen recht ^zitten in spanning om wat neg
Komen zou. Ook zij herinnerden zich hun grieven
tegen personen uit die andere beweging; ook zij
zouden graag een keer loshakken op de stomme
foppen van hen die alsmaar verkeerd stemden in
eiken verkiezingstijd

Er gingen snelle vijandige blikken naar links en
rechts. Daar zat er een die vast en zeker zijn stem
uitbracht op den verrader van lijst zooveel, en
daardoor meewerkte aan den ondergang. En daar
zat nog zoo'n huichelaar . . .

Het gif van den haat werkte snel en feilloos:
Vergeten waren de stormnachten waarin ze samen,

elkaar en vcor elkaar vochten tegen het geweld
:huimende brekers, en ze dood en verminking

hn°n ffden d90r in een ?ammel roeiboot je. huizen-
1100 tuimelend over krullende brandingkoppen, een

Men staaldraad uit te brengen tot behoud
van ^.nschenlevens en schamele broodwinning.

! nachten welke zij doorwaakten aan

het ziekbed van eer^koortsijlenden buurman, of In
het helledonker wegroeiden op zoek naar hulp voor
een stervenden kameraad.

De hardheid van het leven had vriendschaps-
banden gesmeed, naar het leek, onverbrekelijk en
voor eeuwig, .dcch de geachte spreker van heden-
avond scheurde ze vaneen als waren het verzengde
vlasdraden. De dienaar van den haat trok scheids-
muren tusschen vriend en buurman; tusschen zoon
en vader . . . . voor vele lange jaren . . . .

Het was niet noodig den heer Blommers als toon-
beeld te stellen, vér boven alle anderen; bij het
neerstorten der vele afgemaakte grootheden bleef
hij gaaf en ongeschonden: rees hij als vanzelf in
stralenden glans boven het puin van de afbraak,
om straks ongestoord bezit te nemen van hoogach-
ting en vertrouwen welke hem automatisch ten
deel vielen.

Vanaf zijn uitzonderlijk gunstige zitplaats had
Klaas Bakker de uitwerking kunnen waarnemen
van deze geraffineerde lastercampagne. Met één
slag werd het hem duidelijk hoe . de eenvoudige
eerlijke volksziel vergiftigd werd terwille van enkele
stemmen winst; hoe de haat oplaaide waar zooeven
nog rust, vriendschap en gemoedelijkheid heerseh-
ten. Het werd hem te machtig. ..Vertel nou es wat
over je eige program!!"

De propagandist onderbrak ziün gloedvol betoog
om den rustverstoorder even recht ïe zetten. Ge-
maakt kalm schonk hij zijn waterglas vol; bracht
het tot borsthoogte, en fixee^e secondenlang den
ordeverstoorder. Er, was spanning in de zaal. Het
laatste geschuifel vervluchtigde tot onhoorbaar-
heid .. . Dan was het weer Bart die redding bracht.
Als da knal van een pronoenschieter klonk -het
achter uit de zaal: „Proost!!!" Dat was voldoende.
Een gulle schaterlach brak los; een. vernietigende
lach waarin alle zelfverzekerdheid van de impo-
neerende sprekersfignur reddeloos verloren ging.
Vergeefs trachtte hij den draad van zijn betoog
weer op te nemen, en even vergeefs probeerde de-
voorzitter het tumult te overhameren. Het mocht
niet zijn. Langzaam verebde de lach tot een enkel
basgeluid van een beerden sctvnner die er. rmat
niet uit kón sclieiden: „hö-hö-hö-hö " Dan
laaide het rumoer weer op tot Bart opnieuw sele-
genheid kreeg.,met pen droog: ,.ik heb gezegd!"'.den-
man voorgoed onmogelijk te maken.

Klaas voelde het oogenblik gekomen om het zijne
te zeggen. De voorzitter liet hem begaan, in de
meening, dat de kastelein, als eigenaar van de zaak,
de vergadering tot stilte zou manen. Wat ook prompt
gebeurde, echter met de uitgesproken bedoeling om

, aan deze vermaning nog een enkel woordje vast tl
knoopen.

v
„Zoek steeds des vriendschaps zonneschijn,
Laat nooit de haat uw leidsman zijn...!"

Het was hem zelf niet recht duidelijk hoe hij aan
deze woorden kwam, doch hij voelde dat ze gezegd
moesten worden tot deze groote kinderen, waarvan
de meeste al weer instemmend knikten zoodra hi]
den rhond open deed. Wat waren ze toch naïef en
gemakkelijk te leiden. Wat was er niet een mooie
gemeenschap te vormen met deze gemoedelijke
kerels, wanneer slechts richting en leiding gegeven
werd aan het goede dat er was in deze onbedorven
menschenzielen,

Er behoefde hun niet te worden gevraagd, trouw
en eerlijk te zijn; ze waren het vanzelf. Respect voor
de overtuiging van anderen behoefde hun niet te
worden bijgebracht; ze hadden die vanzelf meege-
kregen als een, onvervreemdbaar goed. Neen
tóch niet! Juist door hun eerlijkheid geloofden ze
onvoorwaardelijk in het woord van anderen; door
hun eenvoud geloofden ze dat de vorige spreker
eerlijk was en sprak zonder bijbedoelingen. Ze wisten
niet dat woorden gebruikt werden om gedachten te
verbergen en doorzagen niet de tactiek van: lieg
maar raak, er blijft allicht iets van hangen.

Ze geloofden, onvoorwaardelijk, ook de woorden
van den tweeden spreker, en begrepen hem beter,
omdat hij sprak in hun eigen bewoordingen, over
dingen welke hun eigen waren.

Onder het aanhooren van de gloedvolle woorden»
tot hen gesproken door Klaas Bakker, zakten de
kunstmatige scheidsmuren weg en durfde men
elkaar weer begrijpend in de oogen te zien.

Klaas behoefde niets af te doen van de vele goede
hoedanigheden des heeren Blommers; ze waren
onder de stempelaars voldoende bekend. Hij had er,
geen behoefte aan zijn hoorders te vertellen hoe
deze de meest behoeftigen treiterde tot bloedens
toe en ze eindeloos Van het kastje naar den muur
zond om enkele centen ondersteuning tot ze, rade-
loos van ellende, een wanhoopsdaad begitigen, of
met geknakt zenuwgestel neergelegd werden in be~

• schimmelde bedsteden onder vies-ruikende lompen.
Hij had niet noodig te vertellen wie en wat
Blommers was; ze wisten het helaas toch wel.

Maar wel vond hij.het noodig even toe te lichten
wat „Recht voor Allen", de alleenzaligmakende
partij, in de- afgeloopen jaren had gedaan voor het
noodlijdende schippersvolk. Niet ten onrechte had
Bart de afkorting: R. v. A. vertaald als het „Rotste
van Alles". ^(Wordt vervolgd)

Het zal onzen lezers opgevallen zijn. dat in ons
vorige nummer eenige regels van „De Lastdrager"
uitgevallen waren. Het betrof hier een druk-tech-
nische jout, waaraan de schrijver vanzelfsprekend
geen schuld had Daar de lezers ongetwijfeld met
spanning naar het vervolg van het verhaal uit-
zien, zullen wij niet'in herhaling treden, door de
verminkte tekst nog eens weer'te geven. Het ver-
band js in bovenstaande korte samenvatting hersteld.

Werkelijk, de volgende bezoeker, die zich, op het
Bureau van het Arbeidsfront meldde, bracht iets

•van de frissche zeelucht mee naar binnen. De
zwarte zeemanspet stond onverschillig o-p z'n door
weer en wind gebruinden kop. De duffelsche jekker-
kon maar nauwelijks z'n bonkig figuur omvatten
en in z'n oógen kon je, bij wijze van spreken, het
zeewater zien spiegelen. De stevige knuisten, waar-
mee ie thans niet goed raad wist, lieten geen twij-
fel over het zware~~werk, wat ze gewoon waren te
doen. In onopgesmukte woorden deed-ie z'n ver-
haal, zoo nu en dan 'n weerspannige lok van z'n
voorhoofd wegstrijkend ...

Bijna 'n jaar achtereen had hij, dis matroos, aan
boord van het motorschip ,Johanna" o-p Zweden
gevaren. Aardige, korte reisjes en 'n best schuitje,
't Was wel hard aanpakken, vooral onder de tegen-
woordige tijdsomstandigheden, maar het werd be-
hoorlijk, betaald en dat maakte veel goed. t$aar
ten leste had de vaste wal hem toch weer een beetje
aangetrokken, zoodat hij besloten had, nog één trip
te maken en dan weer eens z'n beenen onder moe-
ders tafel te steken en 'n paar weken welverdiende
rust te nemen.

Op de vele reizen was er nooit iets van belang
voorgevallen Nou ja, 'n paar verdwaalde mijnen,
die ze nog maar net hadden kunnen ontloopen, en
zoo nu en dan een beetje erg rauw weer... dat kon
je natuurlijk vantevoren niet allemaal precies uit-
teekenen... Maar, of het zoo zijn moest, den laat-
sten keer dat hij meeging hadden ze op de uitreis'
toch nog een aardige belevenis 'gehad, 'n Mijl of
wat uit de Zweedsche kust hadden ze een tegen-
ligger gepraald, die noodseinen gaf. Het bleek de
„Kativijk" te zijn, ook 'n Hollandsch prauwtje, dat
al een' paar uur met een gebroken stuurkoppeling
hulpeloos ronddreef. Er stond 'n aardig zeetje en 'n
dichte sneeuwjacht maakte het uitbrengen van een

lijn niet gemakkelijk. Maar ten leste waren ze er
toch in geslaagd, een tros vast te maken en de
,Jfatwijk" zonder kleerscheuren een Zweedsche
haven binnen te sleepen...

Natuurlijk wist Gerrit, dat zoo'n karweitje zoowel
voor de reederij als voor de opvarenden een
extraatje beteekende. Alleen was het hem niet
heelemaal duidelijk, hoe zooiets eigenlijk in elkaar
zat. De kapitein liet niets los, zoodat^er niets anders
opzat, dan maar rustig af\te wachten. Intusschen
liep z'n laatste reis ten einde, zonder dat hij iets
gehoord of gezien had. 'n Paar dagen nadat-ie aan
den wal was, kwam hij er toevallig achter," dat de
kapitein vijfhonderd guldentjes in de wacht ge-
sleept had. En n» was-ie maar eens naar het Ar-

, beidsfront gestapt om eens te hooren, of er voor
hem, evenals voor den stuurman en den kok, ook
niet iets kon overschieten, 'n Ieder hét zijne ,niet?

Het Arbeidsfront stuurde de reederij een brief en
wees er op, dat, zooals bij de wet is bepaald, in een
dergelijk geval ook de bemanning" recht op een ge-
deelte van het zoogenaamde ,„hulploon" heeft, ge-
vraagd werd, hoe men zich de verdeeling had voor-
gesteld. Bit had al direct tot resultaat, dat Gerrit
op het kantoor van de reederij ontboden werd, bij
welke gelegenheid hem een bedrag van f150 werd
toegezegd. Buitengewoon aardig vond-ie dat. Maar,
nieuwsgierig als hij nu eenmaal van huis uit was,
wilde hij toch nog wel even weten, of daarmee de
kous heelemaal af was. Hij sak z'n licht nogmaal*
op bij het Arbeidsfront, waar ze hem beloofden,
'z'n nieuwsgierigheid te bevredigen...
) 'n Paar dagen later kwam Gerrit, volgens goed
scheepsgebruik, voor de derde maal een bezoek
brengen. Z'n bogen schitterden onder z'n pet, die,
naar het leek, nog een tikkie parmantiger stond
dan gewoonlijk 't Is voor mekaar, meester.' Nog
vijftig piek heb ik er bij gekregen. Den stuurman
hebben ze drie honderd gulden uitgekeerd en den
kok honderd! We zijn allemaal dik tevreden!"
kwam er in één adem uit.

•

En na nogmaals z'n welgemeendën dank te heb-
ben .betuigd kreeg' de medewerker van 't Arbeids-
front 'n handdruk^ waaraan hij den anderen .dag
nog een pijnlijke, maar niettemin prettige herinnq-
ring bewaarde. M. G. P.
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Tempo!
Tempo in denken! Tempo in handelen! Tempo in

afwenten!
Tempo! Dat is wat het Nederlandsche- Arbéidsfront ken-

merkt! Vanaf den éérsten dag van zijn bestaan! 'n
Bewijs? Gaarne! Hier is het: Op den 30-sten April 1942
bestond het Nederlandsche Arbéidsfront nog niet.

Op den 1-sten Mei deelde de Arbeidsfrontleider in een
briljante rede in het Concertgebouw te Amsterdam zijn
oprichting mede, wat het definitieve einde beteekende
van het tijdperk waarin de klassestrijd als de eenige
mogelijkheid tot verbetering en verheffing van het levens-
peil, werd gezien van allen die werken,' met hand of met
lioofd. , • '

In den vroegen morgen echter van den daarop volgen-
den dag werd bij iederen georganiseerden werker de
brochure in de bus geworpen, die sedert dien door ieder
lid en niet-lid van het N.A.F, geraadpleegd is geworden:

'de brochure „Het Nederlandsche Arbeidsfront, zijn begin-
selen, zijn werkwijze, de plichten en de rechten der leden,
met een voorwoord van H. J. Woudenberg."

Dat wilde ïeggen dat in een minimum van tijd .een
brochure van lj> pagina's compact gezetten tekst werd

.geschreven, gedrukt en verspreid waarvan het aantal op
dat oogenblik reeds dat van de grootste Nederlandsche
krant verre en verre overschreed. En dat die brochure
tóen... en óók nu nog, in een noodzaak voorzag en voor-
ziet, bewijst het aantal verschenen en tot nu toe ver-
spreide aantal exemplaren. Nog niet zoo heel lang gelede.n
verliet het millioenste exemplaar de drukpersen van de
Arbeiderspers!

Geef i . deze brochure een technische uiteenzetting wat
het N.A.F, is, wat het doét en wat het biedt, daarnaast
zijn ook in 1942 brochures noodig geweest van ideologi-
schen aard. Hoevelen hebben nfét juist door de duidelijke
en suggestjeve uiteenzetting van de noodzakelijkheid der
gemeenschapsgedaéhte in het boekje: vNa den chaos de
gemeenschap" den weg tot het N.A.F, gevonden? Hoevelen
zijn niet na een toespraak in vergaderingzaal of Betrieb
door de illustraties van de brochures „Zij weten wat zij
willen" of „Ja!" tot dieper nadenken gekomen? Met gre-
tige handen wordt dit materiaal aangenomen, méé naar
huis genomen en op een rustig moment doorgekeken,
gelezen en gespeld soms en wordt, ,na soms lang en rijp
overwegen, het lidmaatschapsformulier, dat in iedere
uitgave voorkomt, ingevuld en verzonden.

Naast dit voorlichtend drukwerk zijn thans eveneens
de zoozeer en bij velen reeds bekende loonregelingen-en-
arbcidsovereenkomsten in druk. Het is jammer dat het
door de huidige omstandigheden niet mogelijk is, deze
ho°kjes.' die ieder voor zich een vademecum vormen voor
iederen werker op zijn arbeidsteri-eia, van beter en zwaar-
der papier te kunnen uitvoeren. Ds machtige teekeningen
van Koekkoek op de omslagen: beelde^i uit het werkers-
leven, zouden beter tot hun recht komen.

Ook bij deze werkjes geldt steeds het „Tempo... tem-
po.. .!" Het tempo van het N.A.F.!

Zoo werkte de propaganda-afdeeling van het N.A.F, in
1942, vanaf den eersten dag van zijn bestaan: den eer-
sten Mei 1942! In tempo! In sneltrein vaart! Onder den
hoegdruk van den nieuwen tijd!
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