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13 e tijd gaat snel. Wederom
vallen de bladeren. Juist thans
is het van belang te herinneren
aan iets, dat precies een -jaar ge-
leden de aandacht trol:. Toen be-
gon in den herfst de geallieerde
agitatie tegen Duitschland eerst
recht op volle toeren te loopen:
dé wereld moest én zou — tegen
alle evidentie in — overtuigd
worden van een snel naderend
einde van het Derde Rijk. De
aether gonsde ervan, en wie her-
innert zich niet de door de ter-
roristen in de bezette gebieden
hoopvol op muren en schuttin-
gen neergekalkte jaartallencom-

- binatie 1943—1918? Zooals te ver- '
loachten was verstreek het jaar
zonder de met veel aplomb aan-
gekondigde Duitsche ineenstor-
ting. De propaganda van Was-
hington en Londen beleefde haar
zooveelste nederlaag, ongetwij-
feld de zwaarste in dezen heelen
oorlog.

Naderhand is komen vast te
staan, dat het hier méér dan een
gewone propagandaleuze betrof:
het was in feite een program, ge-
boren uit harde oorlogsnoodzaak.
De Geallieerden hadden van hun
kant menschelijkerwijs gespro-
ken alles gedaan wat kón wor-
den gedaan om een Duitsche ne-
derlaag te bewerkstelligen: te
land, ter zee en in de lucht. Doch ,
het mocht niet baten; Duitsch-
land vocht eensgezind en verbe-
ten verder, in weerwil van de
zware belastingproef, waaraan
het onderworpen werd.

Z>, . ~**.i
met name de door Moskou afge-
dwongen invasie en de. daarop
volgende waanzinnige stormloop.

' op alle fronten tegen de vesting
Duitschland, die den aanvallers
abnormaal hooge verliezen kost,
is in feite een groote wedloop
met den tijd geworden. Want
het gaat hun ero7n tot eiken
prijs de op handen zijnde groote
Duitsche krachtsontplooiing met
nieuwe wapens vóór te zijn. Ter-
wijl in het Oosten en Zuiden.
reeds van een stabilisatie der

- oorlogsfronten kan worden ge-.
sproken, schijnt thans ook in het
Westen een soortgelijke situatie
te ontstaan. De Duitsche te
stand neemt althans dagelijks
aan verbetenheid toe en bok de
eenzaam verder strijdende kust-
verstcrkingen in Frankrijk be-
rokkenen den tegenstander r.og
groote schade. Dit laatste is
vooral van beteeKenis nu do
Anglo-Amerikaansche verbin-
dingslijnen zeer lang zijn gewor-
den en het gebrek aan deugde-
lijke havens zich meer dan ooit
doet gevoelen.

Het is een oude waarheid, dat
(Vervolg laatste kolom)
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OFFEREN EN SAMENWERKEN
Enkele weken geleden is

dan eindelijk de door vele
volksgenooten zoo vurig en
lang verbeide „bevrijding"
begonnen. Vier jaar lang
heeft men hen vanuit Enge-
land voorgespiegeld, welk
een feest een dergelijke „be-
vrijding" zou zijn: Vier jaar
lang ook, is hen in ons land
voorgehouden welke gevolgen
een inval van de geallieer-
den in Nederland zou heb-
ben. Maar deze waarschu-
wingen werden in den wind v

*• geslagen, en schamper als
„proriaganda" betiteld.

En nu heeft men dan kun-
nen zien wie van beiden ge-
lijk heeft gehad. Geen juich-
kreten van een in een vreug-
deroes verkeerende bevol-
king, geen festijnen, maar
een hel van bommen en gra-
naten waren de dingen, waar-
mee de ..bevrijding" gepaard
ging. Brandende huizen,
vluchtende mannen, vrouwen
en kinderen. Eindelijk zijn de
oogen van de Nederlanders
opengegaan, maar helaas is
het nu te laat! Met niets
dan de meest noodzakelijke
dingen vluchtten eindelooze
rijen uit de brandende stad.
Achter hen lagen de puin-
hoopen van hun huizen, voor
hen een onzekere toekomst.
Zoo zag de ..bevijding" er in
werkelijkheid uit.

Groote deelen van ons land
werden tot nog toe gelukkig
vóór een dergelijke ramp ge-
spaard. Maar hier dreigt een
ander gevaar. De uitgewe-
ken regeering in . Engeland,
die geen besef meer heeft
van de verhoudingen en toe-
standen in ons land, heeft
voor de spoorwegen een bevel
tot staking uitgevaardigd.
Hieruit bMjkt één ding zon-
neklaar: een groot deel van
de Netlflandsche werkers
volgt nog steeds de bourgeoi-
sie. Nog steeds zijn er ver-
blinden, die deze staking
toejuichen, en meenen; dat
het leed nu spoedig geleden
zal zijn. Ze zien niet in dat
de ellende nu pas begint.
Want indien de stakers, de
werkers bij de Nederlandsche

Spoorwegen, niet spoedig
gaan inzien dat zij door sta-
king uitsluitend de Neder-
landsche bevolking, dus ook
zichzelf en hun gezinnen du-
peeren, staan honger en
koude voor de deur. Geen
puinhoopen, maar wat mis-
schien nog erger is, een hon-
gersnood. De ,,bevrijding", ziet
er dus triest uit, en velen die
er kort geleden nog naar
verlangden, hebbenyer nu, nu
zij de werkelijkheid zien,
geen behoefte meer aan.

Temidden van dit alles
staat het Nederlandsche Ar-
beidsfront, even hecht en on-
wankelbaar als vroeger. Wel-
iswaar moesten enkele orga-
nisatorische maatregelen
worden getroffen, die de las-
teraars maar al te graa£
aangrepen om het te doen
voorkomen alsof het Ar-
beidsfront zijn werkzaamhe-
den zou hebben gestaakt,
maar deze maatregelen zijn
van dien aard geweest, dat ze
de werkwijze en den goeden
gang van zaken slechts kun-
nen bevorderen. Vóór alles is
aan het welzfjfc van de Ne-
derlandsche werkers gedacht.
In de afgeloopen jaren heb-
ben zij hun vertrouwen aan
het Arbeidsfront gegeven, en
het Front van den Artieid zal
dit vertrouwen nooit bescha-
men.

W,aar op sommige Geweste-
lijke Arbeidsbureau's de hulp
aan vrouwen wier mannen in
het buitenland werken niet
meer functionneerde, heeft
het Arbeidsfront terstond in-
gegrepen, zoodat deze vrou-
wen alsnog in het bezit kon-
den worden gesteld van een
loonvoorschot. Talrijke on-
rechtmatige ontslagen wer-
den teniet gedaan. En zoo
zouden er nog meerdere din-
gen kunnen worden genoemd.

Ook de functionarissen zijn
hun taak blijven vervuKen,
soms zelfs met gevaar voor
eigen leven. Zoo zijn enkele
medewerkers, kort voor de
bezetting van Nijmegen door

, de geallieerden, met een
groote-som gelds op de fiets
naar Venlo gereden, dwars

door het gebied van de oor-
logshandelingen, ten einde
de in Limburg werkende ar-
beiders hun ondersteuningen
te kunnen uitbetalen. Overal
in liet land staan de talrijke
functionarissen van het Ar-
beidsfront, vast besloten hun
taak tot het uiterste te ver-
vullen.

Een moeilijke winter staat
voor de deur, de moeilijkste
sedert jaren. De oogst in den
Noord Oost polder, die een
groot deei van Nederland
van het noodige zal kunnen
voorzien, staat nog te velde,
de aardappelen zijn nog
niet gerooid. Door het ver-
lies van de Limburgsche mij-
nen kunnen er uit dat deel
van ons land geen kolen
meer worden aangevoerd.
Zooals de Rijkscommissaris
in een interview zeide, zou
Nederland kolen uit -het
Ruhrgebied kunnen krijgen,
maar door de staking van de
spoorwegen is aanvoer onmo-
gelijk geworden. En zoo is er
weinig, dat ons de toekomst
licht kan doen inzien. Er mo-
ge dan al in de afgeloopen
jaren hier eti daar geklaagd
zijn, er is geen reden voor
geweest. Slechts één ding
kan ons redden, de georga-
niseerde arbeid van het Ne-
derlandsche volk. Pas dan,
wanneer we een waarachtige
gemeenschap • gaan vormen,
een gemeenschap, die het Ar-
beidsfront reeds jaren pre-
dikt, pas dan zullen we ge-
zamenMjk dezen winter door-
komen.

Hecht aaneengesloten, of-
ferend en samenwerkend, zal
het mogelijk zijn de voor de
deur staande ellende te bo-
ven te komen. Hierbij moe-
ten in de eerste plaats alle
Nederlandsche werkers van
hoofd en hand voorgaan. El-
kaar vindend in het eene en
waarachtige socialisme, dat

- ondanks alles zal overwinnen,
zullen we gezamenlijk door
de donkerheid van dezen tijd
den weg vinden naar een
lichtende toekomst.
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elk grootsoheepsch offensief op
den 'duur doodloopt. E?; het is
juist op Nederlandsch grondge-
bied geweest, dat de aanvallers
na hun aanvankelijk zoo succes-
rijken opmarsch door Frankrijk
en België hun eerste nederlaag
van formaat hebben geleden. Da
poging om bij Arnhem de IJssei-
linie op te rollen en onder om-
trekking van de uitloopers der
Siegjried-linie Duitschland bin-
nen te rukken, is, gelijk Asso-
ciated Press het zoo treffend
uitdrukte, op een „Geallieerde
strategische debacle" uttgeloo-
pen, die de krijgsplannen uoïfc».
men overhoop heeft geworpen.
Deze erkenning wint nog aan be-
teekenis wanneer men bedenkt-
welk een groot belang er te Was-
hington en Londen bij voorbaat
werd toegekend aan een beslis-
sing, afge&w&ngen vóór den
herfst.

Thans vallen de bladeren op-
nieuw en de Anglo-Amerikaan-
sche krachtproef bij Arnhem is
uitgeloopen op een overtuigende
Duitsche overwinning. Hoe de
dingen zich — ook in Nederland
— verder zullen ontwikkelen,
dient vooralsnog te worden afge-
wacht. Ei?n feit blijft echter, dat

.de Duitsche legerleiding gelijk
reeds zoo vaak ook nu weer oj>
het kritieke moment den tegen-
stander een spaak in het wiel
heeft weten te steken.

Churchill, in het Lagerhuis
het woord voerende, heeft uit de
„hel van Arnhem" — gelijk de
Britsche pers den slag noemde
— de te verwachten conclusie ge-
trokken en is teruggekrabbsld:
men mag volgens hem geen groo-
te venuachtingen over een on-
middellijk einde van den oorlog
hebben. En zijn minister Eden
heeft óók al te kennen gegeven,
dat de overwinning „nog niet be-
vochten" is. Deze iiitspraken ver-
dienen vqoral de aandacht met
het oog op hetgeen Churchill
dezen, zomer in . een interview
verklaard heeft, namelijk: „Te-
gen v den herfst moeten tuij den
oorlog gewonnen hebben -*- of
het is te laat."

Gezien de aanzienlijke hoeveel-
heden menschen en materiaal,
die den Geallieerden ter beschik-
king staan, is het waarschijnlijk,
dat zij andermaal een poging
zullen ondernemen om het be-
oogde doel, den stoot naar lift
Ruhr-gebied, te bereiken. Doch
in ieder geval heeft Duitschland
van zijn kant, inzonderheid door
het gebeurde bij Arnhcri, aan-
zienlijke tijdwinst kunnen boe-
ken, die liet in staat zal stellen
op het juiste moment uit het (
defensief weer in het offensief te
treden door de geweldige reser-
ves, welke het thans mobiliseert,
in actie te brengen. Dit tijdstip
nadert meer en meer en de over-
gangsfase wordt gevormd door
fte reed-s thans overal aan den
dag tredende verstijving van dan
Duitschen weerstand? die in be-
paalde sectoren zelfs reeds in
verbeten tegenaanvallen over-
gaat. „Bij een intense krachts-
inspanning, die het geltHele Duit-
sche volk omvat, zal blijden, dat
de gunstige kansen om den oor- <
log met succes te doorstaan aan
onze zijde staan," verklaarde dr.
Göbbels vorige week.

Ook de vijanden van .Europa
weten dit en juist daarom zetten
sij thans alles op alles.

AD INTERIM.



PLEIDOOI

Men staat er gauw mee klaar
te zeggen, dat de hedendaag-
sche jeugd een jeugd van lou-
ter labbekakken is.

En men zegt dat, omdat in de
allereerste plaats van de jeugd
verwacht wordt, dat ze stelling
neemt voor alles wat nieuw is,
wat revolutionnair is.

Men verwondert zich erover,
dat 'het in groote trekken juist
de jeugd is, die zich nagenoeg
niet intereseert voor de poli-
tieke problemen van dejiv--dag.

Dat zij alleen maar vurig
wenscht dat alles weer spoedig
normaal is, d.w.z. dat zij zich
kunnen uitleven, hun fuifjes
kunnen heblben, hun bioscoop-
avondjes en natuurlijk ook lek-
ker kunnen eten.

Men is dan spoedig geneigd
om deze jeugd van oppervlak-
kigheid te beschuldigen. Men
vergeet daarbij echter, dat deze
jeugd tusschen 17 en 21 jaar
bij het uitbreken van den oor-
log 13 en 16 jaar was. Kinderen
waren deze jongens toen nog,
die men nu als revolutionnaire
jeugd wil zien. Maar dan zou
zij ergens fel tégen en ergens
fel vóór moeten zijn en daar
zit 'm de kneep.

Deze jongeren hebben zich
begrijpelijk toentertijd meer
geïnteresseerd voor knikkeren
en voetballen dan voor politie-
ke, sociale en economische
.vraagstukken.

Zij weten niets van de toe-
standen die de onzen vol gloei-
ende verontwaardiging den.
nieuwen koere deden volgen.

Daarentegen weet zij van den
nieuwen tijd alles — en eischt
deze uitzonderlijke toestand
Van de ouderen al alle objec-
tiviteit om de diverse verorde-
ningen en maatregelen als on-
vermijdelijk en noodzakelijk te
zien, de jeugd doet dat niet.

De jeugd — de uitzonderin-
gen daargelaten — neemt de
moeite niet om te onderzoeken,
om de onhoudbaarheid van de
vooroorlogsche toestanden vast
te stellen. Deze jeugd is niet
minder dan welke jeugd waar
en in welk tijdperk dan ook.
Wist zij wél hoe het was, zij
zou revolutionnair zijn!

Daarenboven moet zij dag-in,
dag-uit van ouderen, die zij
hebben te respecteeren, gehoor-
zamen en bewonderen, uitlatin-
gen hooren, die heelemaal van
ieder objectief inzicht gespeend
zijn.

Deze jeugd, rijpere jeugd ge-
worden in oorlogstijd, zal niet
te winnen zijn met vergelijkin-
gen, maar alleen door het voor-
beeld van die andere jeugd, voor
wie het leven reeds lang wat
anders inhoudt dan Swing, plus
sport, plus kleeding plus een
goed glas plus flirt als de mo-
dernste vorm van het eeuwig
liefde-thema.

En dat zijn dan geen engelen,
die anderen, geen droogprui-
mers die alleen maar in het

Concertgebouw te vinden zijn
als Beethoven te hooren is.

Vast niet, die anderen dansen
hun swing ook wel en hun
jeugdig gemoed raakt bij de
swingmuziek ook in beweging.
Ze zijn de braven niet, die' an-
deren!

Maar ze hebben een devies in
hun vaandel' staan dat luidt:
In Godsvertrouwen alles voor
volk en vaderland.

En nu zal de een dat _meer
bevatten dan den ander, de een
zal zijn levenswijze meer in die
koers houden dan de ander,
maar dat devies staat hen
steeds voor oogen — en het is
een devies, dat doodsvijand is
van egoïsme en lichtzinnigheid,
de grootste vijanden van van-
daag. Deze andere jeugd is niet
beter dan de andere, ze heeft
niet méér inzicht in de proble-
men van vandaag en gisteren./*
Ook deze jongeren waren toen
kinderen en niet verstandiger
dan de rest, zij waren ook nog
niet in staat om politiek te on-
derscheiden.

Daar zit het 'm niet in.
Maar die andere jeugd werd

opgevoed in de richting van ,dat
gemeenschaps-ideaal één voor
allen, allen voor één.

En de anderen?
Zij kregen van hun opvoeders

het recept mee: Ieder voor zich
en God voor ons allen.

Als zij ergens in hun body
nog energie hadden, dan bewaar-
den ze het voor het bemach-
tigen van een baantje, voor zoo-
ver ze zich althans niet vast-
klampten aan een parasieten-
leventje op kosten van papa.
De anderen, die zich voor idea-
len warm maakten, vonden ze
pedant, fanatiek, droogstoppel-
arhlig-. Zij waren de realisten,
de mannen, die het wisten, wie
je niets meer over het leven
hoefde te vertellen. Zij hadden
de levenswijsheid in hun zak.

Wat een dergelijke jeugd tot
revolutionnairen dadendrang
vermag aan te zetten?

Dit: hen het besef bij te
brengen, dat zij een taak heeft
waarin al haar natuurlijke
krachten tot ontplooiing kun-
nen komen. Het is niet genoeg
dit te zeggen, te zeggen: doe
iets voor uw volk.

Men moet hen ook voorhou-
den hoe!

Men moet kunnen bewijzen,
dat het offer zijn doel zal be-
reiken; men moet de jeugdige
inspanning opnemen in een al-
gemeen streven, waarvan de
kracht naar buiten blijkt en
waarop de jonge menschen
trotsch kunnen zijn.

Onverbruikte kracht leidt,
- wanneer ze niet behoorlijk geka-

naliseerd wordt, vanzelf tot uit-
spatting. Men kan, men mag
van de jeugd geen negatieve
braafheid eischen.

Men kan ook niet van haar
vergen, dat ze, op eigen houtje, -
of in een kringetje van tien of
twintig verwante zielen, haar
leven verstandiger zou inrich-
ten dan de meeste volwassenen
het vermogen.

Alleen door de aantrekkings-
kracht van iets positiefs, van iets
dat bewondering afdwingt en
levenslust ademt, zal men de
jeugd kunnen winnen!

IS DAT
GEMEENSCHAPSZIN?

„De Spoorwegen staken!"
Rangeerder Klaassen stapt, de

kamer binnen, valt in een stoel
neer, en vertelt zijn vrouw dat
hij voorloopig niet meer behoeft
te werken. Hij doet het zonder
ophef, zo7ider grootsche gebaren
en woorden. Hij vertelt het haar
op deselfde manier, waarop hij
haar anders 's avonds mededeelt,
dat een van de kinderen
schreeuwt. Rangeerder Klaassen
is al vijfentwintig jaar in dienst
van de N.V. Nederlandsehe
Spoorwegen, en in die vijf-
entwintig jaar heeft hij zich nog
over niets druk gemaakt. Als
hem 's morgens, bij het begin
van sijn dienst werd medege-
deeld, dat hij naar" spoor 6b
moest gaan, in -plaats van naar
Ga, dan • ging hij naar 6b. Toen
hem tien Aaar geleden werd ver-
téld dat hij opslag kreeg, had hij
die mededeéling voor kennis-
geving aangenomen, en toen hem
enkele jaren later in een officieel
schrijven werd kond gedaan van
het feit, dat de Directie zich tot
haar leedwezen genoodzaakt zag,
in verband met de slechte tijds-
omstandigheden — en die waren
voor Klaassen net zoo slecht als
voor de Direcfif — de loonen
van het personeel te verlagen,
accepteerde hij ook dat zonder
meer. Gisteren was een van de
ambtenaren komen zeggen dat er
voorloopig niet meer gewerkt zou
worden Gij de Spoorwegen, zulks
in verband met een bevel dat via
de radio uit overzeesche gebieden
was gekomen. Eh ofschoon
Klaassen eigenlijk niet goed be-
greep hoe het met dat bevel in
elkaar zat — we hadden immers
in Nederland zelf een regeering
— was hij naar huis gegaan, en
zat nu te zitten en te wachten
op de dingen die komen zouden.

„De Spoorwegen staken!"
Juffrouw Pieterse fluistert het

de buurvrouw van hiernaast in
het oor, en haar stem verraadt
de extase waarin zij door dit feit
is geraakt. Natuurlijk ontbreekt
een commentaar harerzijds niet.
Weliswaar bezit zij zelf geen ra-

dio meer, zelfs niet clandestien,
maar via en neef van haar -melk-
boer heeft ze zoo het een en an- •
der gehoord. Ja, door die staking
kunnen ze, ze zal verder maar
geen namen noemen, niks meer
weg halen. Dan is de oorlog bin-
nen drie weken afgeloopen. Toch
moedig van die spoorwegmen-
schen, om zoo maar' het werk
neer te leggen. Daar bewijzen ze
het Nederlandsche volk tenmin-
ste een dienit mee. Nee, nou het
zoo gaat worden, is de bevrijding
tóch heusch wel zeer nabij, nu is
het ergste leed geleden, nu zijn
we over een paar weken van alles
af.

,£>e Spoorwegen staken!"
Het gaat van mond, tot mond,

en vrijwel iedereen spreekt er
zijn voldoening over uit. Niemand
denkt verder dan het oogenblik,
en allen die- over dit feit juichen,
Kien in het verschiet de „vrij-
heid", waarvan zij al zoo dikwijls
gedroomd hebben.

Inmiddels zijn er enkele weken
verloopen. „Ze," loaarover juf-
frouw Pieterse zoo smalend ge-
sproken heeft, schijnen van de
staking geen hinder te ondervin-
den. Ook de „vrijheid" waarop
zoo menigeen gehoopt heeft
blijft uit, en volgens de berichten
van vluchtelingen die uit het
Zuiden van het land komen, ziet

'se er wel eenigszins anders uit
dan men zoo oppervlakkig zou
denken. Brandende steden, in-
stortende huizen, gillende kinde-
ren en een eindelooze stroom
vluchtelingen, dat is het werke-
lijke gezicht van de „vrijheid".

Maar de staking heeft andere
gevolgen, die de juichende leeg-
hoofden niet hebben kunnen of
willen sien. Er rijden geen trei-
nen meer, en dat toil niet alleen
zeggen dat er geen reizigers meer
kunnen worden vervoerd. Dat wil
ook zeggen dat de levensmidde-
len, die buiten de steden liggen,
niet meer kunnen worden aange-
voerd. Dat wil zeggen, dat de
kleine voorraad, die er in de
steden nog aanwezig is, op een
gegeven oogenblik zal zijn uitge-
put, en dat dan het hongerspook
voor de deur staat.

Nog steeds werkt Klaassen
niet, tenminste niet op spoor 6a
of b. Neen, voor dag en. dauw
stapt hij op een fiets, en gaat
den polder in. En hij is het niet
alleen, die dat doet. Met hem zijn
hét duizenden anderen. Zij sle-
pen aardappelen en andere voe-
dingsmiddelen uit de polders, en
het weinige dat nog op een nor-
male manier aan de markt zou
kunnen komen, wordt op . deze
manier aan de gemeenschap ont-
trokken. Zoo wordt de hoeveel-
heid levensmiddelen die voor de
stedelingen ter beschikking staat,
steeds -minder.

Wanneer de staking niet zal
ophouden, wanneer de werkers
van de Nederlandsche Spoorwe-

gen niet tot andere inzichten zul-
len komen, dan ziet het er som-
ber, zeer somber uit. Dan zal de
tijd niet ver meer zijn, dat de
honger rondwaart door de stad,
ook voor de] werkers van de
Spoorwegen.

Hier gaat het niet om militaire .
belangen, hier gaat het om het
belang van het Nederlandsche
volk in zijn geheel. Nog zegt juf-
frouw Pieterse, daarin nagevolgd
door duizenden, met een triom-
fantelijk lachje; „De Spoorwegen
staken!" Nog begrijpen velen niet
welke gevolgen deze staking kan
hebben. Maar wanneer het zoo
door gaat, is de tijd niet ver
meer, dat juffrouw Pieterse en
consorten alleen nog maar kun-
nen kreunen, en hun- gekreun zal
dan geen betrekking hebben op
de Spoorwegen. Uit duizenden
kelen zal dan slechts één kreet
opklinken, een aanklacht tegen
diegenen die thans hun goedkeu-
ring aan de staking hechten:
Honger!!!!!!

Mogen de stakende werkers
van de Spoorwegen dit bedenken,
en moge het hen ertoe bewegen,
het werk te hervatten, uiteinde-
lijk gaat het hier alleen om het
belang en het welzijn van het
Nederlandsche volk, waartoe ook
zij behooren, en dat belang
wordt zeer zeker niet gediend
door in het gevaar brengen van
de voedselpositie.

Hebt ge wel eens in het
gelid gemarcheerd? Neen,
niet „meegeloopen" in een
of anderen optocht, dat
slechts een meesjokken

• was, maar gemarcheerd,
één met anderen, in ge-
lijke maat en tred naar
een gezamenlijk doel?
Dan weet ge, hoe juist
daardoor vermoeidheid
geen vat op u kreeg, al
was de weg lang en het
doel ver; dan weet ge
ook, dat ge uzelf maar al
te graag schikte in het
groote geheel en dat ge
het zélf niet anders wil-
de. Als gedragen door den
éénen, gemeenschappelij-
ken wil bereikte §e met
alle anderen samen ter-
zelfder tijd het gemeen-
schappelijke doel.

Zóó marcheere ook de
Nederlandsche werker in
Ht-t Nederlandsche Ar-
beidsfront!

En tot wie daar op zijn
krukken onnoodig nog
voortstrompelt, tot hem
klinkt het meewarig en
spottend: „Stakker!"

De tijd, dien Europa
thans doormaakt, mag
den werker niet afbrengen
van den juisten kijk op
de dingen. Hij moet blij-
ven onderscheiden tus-
schen verleden en toe-
komst. Van dag tot dag
moet hij zichzelf kunnen
zeggen waar het om gaat,
om daaruit zijn krachten
te putten, die hij behoeft
om den strijd verder vol
te houden. De toekomst
zal aan den Nederland-
schen werker en met hem
aan alle andere Europee-'
sche werkers behooren,
mits hij den strijd vol-
houdt, mits hij door zijn
kracht de ziekte weet te
overwinnen, die de volks-
welvaart op leven en dood
bedreigt! Dit kan hij eerst
ten volle, wanneer hij
scherp en duidelijk, niet
alleen ziet hoe-het wor-
den »iort, maar ook hoe
het geweest Js, mits zijn
critiek paraat blijft. Want
een overwinning van het
Westersch liberaal-kapita-
lisme of Oostersch staats-
kapitalisme zou voor den
Europeeschen werker een
jammerlijke ondergang in
den chaos beteekenen.

VUURPROEF
(N o. 11.)

Piet hield niet van renteniers.
Naar zijn opvatting, konden ze
gerust, en oribetreurd, uit de sa-
menleving verdwijnen, zonder
dat dit voor die samenleving 'n
merkbaar verlies zou opleveren.
Zijn meer persoonlijke grief
was, hun onredelijke eischen op
het gebied van appelen. Zelf
waren "ze te gierig om ze op te
eten, maar ze gunnen aan 'n
armen zwei-ver deden ze ook

"niet. Wat konden nu één of
twee -appels uitmaken op den
grooten hoop? D_'r lagen er wel
vijftig' of zestig in de sloot ge-
waaid, waar toch ook niemand
wat aan had...

Gezien deze opvattingen,
mocht het niet vreemd heeten,
dat Piet er alvast eentje plukte,
tot groote ergernis van, den eige-
naar, die, zonder verdere waar-
schuwing, wegdribbelde om den
kettinghond los te laten.

Het beest leek veel en veel
bloeddorstiger dan. zijn baas.

Maar dat viel mee. Piet bereid-
de zich voor op een moorddadig
tweegevecht, toen het dier van-
af het erf den grintweg op-
stormde.

„Met ëëne hand aan z'n koak,
en ëën in z'n nek. zol 't zaeksie
wel te kloare zijn!" berekende
Piet! „Kom op, ouwen Turk,
azzie 't lef heb!"

Ditmaal ging de voorstelling
niet door. De hond rende langs
hem heen; stopte, aan den voet
van 'n wilg, om 'n achterpoot
op te tulen; krabde dan met
voor- en achterpooten tegelijk
een sluier van gras en wortels
de lucht in; joeg een verdwaal-
de kip de stuipen- en de sloot
in; deed uitbundig bij het ach-
tervolgen van 'n onschuldige
poes, en kwam tenslotte hijgend
en kwispelstaartend bij Piet om
een welverdiend applaus- en een
dito liefkozing in ontvangst te
nemen: Ze werden beste maat-
jes.

Samen dijjaalden ze weg door
het uitgestrekte polderland,
waar de naderende herfst reeds
een Wondere kleurenmengeling
van geel en goud uitpenseelde
op een overdaad van groen en
bloemen, door den rijpenden
zomer bijeengeweven tot een
harmonisch geheel van onzeg-
bare schoonheid...

Samen zwierven ze dwars over
greppels en velden, over en
langs slooten, waarin de scherp

getrokken schaduwen als roer-
loos verzonken stonden, en een
eindeloos gewirwar van ran-
kende waterplanten de 'soezende
gedachten deed wegdwalen naar
onbegrepen wonderwerelden,
waar de Schepper aller dingen,
ongestoord, in stilte dcorbou-vt
aan het werk Zijner handen...
'n Wonderwerk, te schoon om
door een menschenkind aan-
schouwd en begrepen te wor-
den...

Hun weg voerde langs bréede
weteringen waar slieten hekken,
primitieve bruggetjes en knoes-
tige knotwilgen droomspiegelden
in onbewogen watervlak.

Ergens, op een zonnig plekje
aan den waterkant, lui genie-
tend in slaapwekkend niets-
doen, verdroomde Piet een stuk
uit den stillen nazomerdag. Zijn
verblijf van veertig maanden in
de woestijn had geen afbreuk
gedaan aan z'n ongestilde hun-
kering naar kroosvelden en wei-
debloemen. naar, den overdadi-
gen wasdom van het lijke Hol-
landsche spolderland, waar het
goed is, alleen en zonder begrip
van uur of tijd, als ruimtedron-
ken rond te dwalen van het
eene onbegrepen levenswonder
naar het andere... In deze ge-
zegende' omgeving moest • de
mensch vanzelf volmaaftt geluk-
kig zijn. De mensch..." „Mor
dan mot ie geen Bolle Piet
hiete!" onderbrak hij eigen ge-

dachtengang. „Mooi... mieters
mooi... om te bekijke... en aale-
machtig mooi om nae' terug te
verlange... mor om hier aaltijd
tussche de koele en de kikkers
te zitte... Nee, 'k gong net zöö
lief..."

Het een gevoel van wrevel
overdacht de jongen, waar hij
dan wél thuis en gelukkig kon
zijn. Hoe 't mogelijk was, dat de
onrust hem juist hier, in deze
volmaakt rustige omgeving
weer onverhoeds te pakken
kreeg, en de zwerversgeest. die
altijd op weg is naar den hori-

' zont, zonder deze ooit te berei-
ken, weer kennelijk bezig was,
bij hem 'n sleep-eindje vast te
maken. Wist hij dan zelf geen'
weg in het leven?

Het was een probleem waar
Bolle Piet zoo direct geen weg
mee wist. Hij nam zich voor,
het warboeltje van tegenstrijdige
gedachten eens rustig uit den
knoop te prutsen, maar nog
voor hij het eerste draadje te
pakken had was daar achter
hem een helsch lawaai van rin-
kelende melkbussen, verward ge-
loei, geschreeuw en woedend
hondengeblaf. dat hem noopte
tot de werkelijkheid terug te
peeren.

„Dat zol d'n Turk zijn, dip de
boel aan 't laehe moakt! Doch-
ukketniet?"

Turk, zooals Piet z'n nieuwe
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AZs de ?iood der tijden je op
een fiets met één massieven en
één niet massieven maar lekken
band zet, en je werk je boven-
dien noodzaakt ettelijke kilome-
ters een weg met „kinderhoofd-
jes" te nemen, werkt dit aanste-
kelijk op je humeur. Natuurlijk
naar den verkeerden kant.

Ik ben dan ook geneigd den
man gelijk te geven die naast
mij is komen rijden. Ze zelle
— zegt die man — die boere
ook an der.lui eige deurpost
ophange. As je een paar pie-
pers komt hale, en je betaalt
kijke ze na je of je een gauw-
dief bent. Wil je een litertje
melk voor je zieke vrouw hebben,
dan mot je bij je melkboer een
daalder neertellen, en het is bo-
ter bij de visch, dat wil zegge, ik
kan wel visch krijgen, maar dan
mot ik niet alleen centen, maar
ook boter meebrengen snap je?

Maar, zeg ik, dan ben je zeker
geen Nederlander.

Geen wablief? -De man naast
me valt haast van zijn fiets. Man
ik ben Hollander en een Amsterf
dammer zoo goed als iemand,
wat wou je nou

O, zeg ik, maar ik hoor toch
zooveel over het saamhoorig-
heidsgevoel en de hulpvaardig-
heid van Nederlanders, je zou
toch zeggen.

De man naast me monstert
me nu eens. Maar op het
laatst — mijn gezicht is gelukkig
zoo effen als een onbeschreven
blad papier — komt de explica-
tie. •»

Ja meester, dat mot je snappe.
D'T benne twee soorten Neder-
landers, d'r zijn er die het laat-
ste hemd van hun g'.t zoue geven
om een ander te helpen, en d'r
zijn er die jouio laatste hemd
van je lijf zw,e trekken als ze er
de kans toe zoue zien.

Juist, meen ik, en die laatste
soort heeft, het minst noodig.
want die zitten dik genoeg in de
hemden en allerlei andere zaken.

-Net wat je zegt, knikt m'n
mede geradbraakte op de kinder-
hoofdjes, maar we moeten die
kerels eigenlijk eens voorgoed in
d'r lui hemd zetten.

Als we met z'n allen dat eens
konden bereiken, en er een be-
tere wereld kwam, waarin de-
genen die de anderen tot op hun
hemd toe hebben uitgekleed, en
er vandaag nog mee trachten
door te gaan (en dat met goed
succes), eindelijk eens buiten-
spel staan, nou, dan is de tijd
die we nu beleven nog wel ergens
goed voor geweest, meen ik.

De man op de andere fiets
schudt ongeloovig zijn hoofd. Ge-

Het Nederlandsche Ar-
bcidsfront komt op voor
de eer van den Arbeid
In onze oogen is de ar-
beid het waardevolste, het
heiligst bezit van de
menschheid en van den
zijn volk toegewïjden
volksgenoot. Arbeid is
geen vloek, die den
mensen door een wraak-
gierig, wreed bovenna-
tuurlijk monster opgelegd
zou zijn. Een liefdevol
Schepper schonk — aldus
onze lopvatting — den
mensch den arbeid als op-
perste middel tot uitdruk-
king van zijn wezen; als
eenige mogelijkheid om
den hem ingeplanten god-
delijken scheppingsdrarig
te kunnen uitleVten. Al-
leen de arbeid staalt ge-
lijkelijk lichaam en geest;
alleen de arbeid maakt
positief gemeenschaps-
leven en daardoor naas-
tenliefde mogelijk; alleen
de arbeid kan het men-
schenleven geheel vullen
en het van waarde maken
als bestanddeel eener
naar volmaking strevende
schepping. Alleen de ar-
beid brengt levensvreugde,
de diepe tevredenheid na
volbrachte taak. Arbeid is
een oerkracht, door een
wijze Voorzienigheid aan
het leven van den mensch
ten grondslag gelegd om
zijn ontwikkeling van
lager naar hooger moge-
lijk te maken. Zonder ar-
beid toch zou geen evolu-
tie denkbaar zijn. Arbeid
is een diep in het inner-
lijk van lederen mensch
levende oerdrang, die hem
rusteloos doet streven
naar totstandbrenging
van dingen, die er voor-
heen, niet waren; hij jaagt
zonder ophouden naar
voortdurend méér en be-
ter.

loof mij nou, zegt hij, je kan wel
goed willen, maar wat anderen
niet gelukt is, lukt ons ook niet.
We blijven altijd, hel kind van
de rekening.

En als wij — je bedoelt na-
' tuurlijk de arbeiders — het eens .
met elkaar werden, wat dan?

Ja, dan hadden we een socia-
listische wereld, meester.

Dat dacht ik toch ook, en dat
is toch altijd de moeitv waard
om te bereiken, dacht je niet.

Dat ken ik je niet bestrijden,
zegt mijn opposant, maar een
hemel op aarde krijg je toch
niet.

Nou, dat heb ik ook niet be-
weerd, zeg ik, en dan scheiden
onze wegen, die overdrachtelijk
bekeken al dicht bij elkaar wa-
ren gekomen.

Ja, tweeërlei Nederlanders, ze
zijn er, maar de goèie soort
moet winnen, dat staat vast.

aanwinst doopte, was bij een
van z'n snelle exploratietochten
in een groep koeien verzeild ge-
raakt, die, met alle teekenen
van afgrijzen, gezamenlijk den
indringer te lijf gingen, 't Zag
er slecht uit voor den Turk,
maar ook de boer, die juist met
melken begonnen was, kreeg he-
laas z'n deel. De reeds onder
behandeling zijnde koe trapte
den halfvollen melkemmer in
den naastbijzijnden greppel, en
huppelde, met saamgebonden
achterpooten. weg om 'n rondje
mee te boksen. Het werd een
meer dan heidensch tumult. Als
in een caroussel van draaiende
koeienlijven, verdedigde Turk
zich met woedend geblaf en on-
verwacht snelle .uitvallen...

Het duurde wel even voor hij
kans zag, uit de doodelijke om-
singeling weg te komen. Met
een, niet onverdiensteli.jken
sprong, belandde hij op het aan-
grenzende weiland, waar de
boer beducht voor de nooit ver-
slappende animositeit ttSschen
koeien en honden, zijn nog jon-
gen trekhond had achtergela-

ten. Zwaar in z'n bewegingen
belemmerd door de met melk-
bussen volgeladen hondekar, had
het dier tot dusver niet actief
aan het feest kunnen deelne-
men, doch Turk gaf hem ruim-
schoots gelegenheid om de scha
in te halen.

Samen en ih vereeniging be-
gon het tweetal, onder gruwelijk
geblaf, een geestdriftigen wed-
ren over het zeer uitgestrekte
weiland. Enkele malen werd de
baan zonder groote ongelukken
afgelegd. Wel dansten de hel-
rinkelende melkbussen tot half
boven den laadbak en dreigde
meermalen een catastrophe als
de ratelende kar. met meer dan
toelaatbare slagzij, op één wiel,
scherp door de bocht ging maar
langer : dan mogelijk leek ble-
ven honden, kar en melkbussen
bij elkaar. Volgens Turk. zelfs
al te lang. Bij een geslaagde
poging om het oor van den trek-
hond te bemachtigen, drukte hij
het geval scherp uit den koers,
.recht op de sloot aan, en toen
was het gebeurd...

(Wordt vervolgd.)

In verband met de papierpositie is het nood-
zakelijk gebleken, de vakbladen ^ voorloopig te
laten vervallen, zoodat zij niet zullen verschijnen.
Dit geldt eveneens voor , De Ambtenaar". De
leden ontvangen dus voorloopig alleen het blad
„Arbeid". Zoodra zulks weer mogelijk is, zullen
ook de vakbladen weer verschijnen.

Alle functionarissen van het Arbeidsfront zijn dag in dag uit in touw om de werkers van advies fc
dienen en hen te helpen.

HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT
WERKT DOOR

De laatste jaren is het Neder-
landsche volk gewgon geraakt
aan een v&ortdurenden stroom
van geruchten, het eene nog
gekker dan het andere. - Steeds
weer werden er fluistercampag-
nA op touw gezet, en even zoo-
vele malen bleek, dat ze geen
enkelen grond van waarheid be-
zaten. Denk nu niet, dat men
daardoor wijzer is geworden, en
schouderophalend voorbij gaat
aan de talrijke verhalen die de
ronde doen. Enkele weken ge-
leden' bleek opnieuw, dat de ge-
middelde Nederlander in al die
jaren niets geleerd heeft. Eenige
weken geleden werd er hard-
nekkig gefluisterd., dat Het
Nederlandsche Arbeidsfrt>nt zou
hebben opgehouden te bestaan.
.En naarmate de dag vorderde,
namen de verhalen een fantas-
tische omvang aan, zoo zelfs,
dat het noodig bleek een pers-
üericht in de bladen te plaat-
sen, waarbij moest worden ver-
klaard, (lat het' Arbeidsfront
zijn werk op de normale wijze
voortzette.

Een organisatie die gedragen
wordt door vele duizenden wer-
kers, kan niet zoo zonder meer,
in nog geen dag tijd, verdwij-
nen. Zeker, sedert dien dag
moesten er verschillende orga-

nisatorische veranderingen wor-
den doorgevoerd. De verbindin-
gen met de verschillende pro-
vincies werden óf geheel ver-
broken of waren nog slechts in
zeer beperkte mate mogelijk.
Aangezien er vóór alles moest
worden gedacht aan het belang
van de Nederlandsche werkers,
is het begrijpelijk, dat het
zwaartepunt van de werkzaam-
heden van het Arbeidsfront,
nog meer dan vroeger, moest
worden verlegd naar Provinciale
Bureaux, Kringkantoren en
Plaatselijke kantorsn. Dit
bracht' weer mee. dat de bezet-
ting van die bureaux en kan-
toren te klein bleek te zijn voor
het werk, wat zonder twijfel
zou toenemen, en wat, naar
achteraf gebleken is, ook inder-
daad enorm is toegenomen.
AHes wat er dus gebeurd is, is
dat er functionarissen-en mede-
werkers van de* Landelijke lei-
ding werden overgeplaatst naar
de verschillende Bureaux en
kantoren in de provincie. Dat
deze tijdelijke organisatorische
verandering tot gevolg zou heb-
ben, dat het Arbeidsfront — al-
thans volgens de geruchten —
zou zijn opgeheven, het heeft
onze stoutste verwachtingen, die
we ten aanzien van de menta-

De typistes werken koortsachtig de post de deur uit.
(Foto's Arbeid—Fellinga)

liteit van bepaalde groepen van
ons volk koesterden, verre en
verre overtroffen.

Inmiddels is gebleken, dat de
organisatorische maatregelen
die genomen werden, zeer juist
waren. Het bezoek van werkers
aan de verschillende kantoren
is enorm gestegen. We hebben
dezer dagen een bezoek ge-
bracht aan een van de Plaatse-
lijke kantoren van het Arbeids-
front, we hebben ons oor te
luisteren gelegd en .opnieuw is
gebleken, dat de Nederlandsche
werkers, juist in dezen tijd, den
weg naar het Arbeidsfront
weten te vinden.

- Eveneens is gebleken, dat er
vele werkgevers — een andere
naam is er voor deze lieden niet
— nog geen greintje begrip
hebben van gemeenschap. Even-
als in Mei 1940, toen de toe-
stand onzeker was, trachten zij
ook nu de risico's af te wente-
len op 'de werkers. Er werd, in
strijd met alle verordeningen en
bepalingen, maar lukraak ont-
slagen. De verbindingen met het
buitenland ' waren verbroken,
zoodat de loonovermakingen van
Nederlandsche werkers in het
buitenland stagneerden. En al
deze menschen kwamen met
hun vragen en klachten naar
Het Nederlandsche Arbeids-
front. En ze zijn geholpen. Dik-
wijls was één enkel telefoontje
met het Gewestelijk Arbeids-
bureau voldoende om een ont-
slag ongedaan te maken. Maar
ook moesten er lange besprekin-
gen worden gevoerd met de lei-
ders van ondernemingen, welke
besprekingen in verreweg de
meeste gevallen tot een gunstig
resultaat leidden.

De Vrouwen wier mannen in
het buitenland werken, konden,
in afwachting van de loonover-
making, een voorschot ontvan-
gen

Ook kon er in den tijd van
' nog geen week worden :ikt,

dat drie werkers uit het Hotel-,
Café- en Restaurantbedrijf als-
nog een bedrag aa'n achterstal-
lig loon ontvingen van ruim
ƒ500.—, terwijl in een ander ge-
val een loortvordering van
/300B.— kon worden geïnd.

En zoo zijn er talrijke geval-
len, te veel om ze hier op te
sommen^ Het Nederlandsche
Arbeidsfront, dat steeds veer
heeft gewezen1 op den hechten

Tïand die er moet oestaan tus-
schen alle Nederlandsche wer-
kers, blijft ook nu, juist nu, zijn
taak vervullen. Geen moeilijk-
heid is te groot, geen taak te
zwaar. Eens zal de tijd nomen
waarop het socialisme ten volle
zal zijn verwezenlijkt.



Mq,ar dat was niet all«s.
Tu^cr.eii de hooge dijken
het land, de stoppelvelden en
de tarwe bij de dorschkast.

-De boer. breeduit, de han-
den in de zakken, erbij. Bo-
ven cp de kast de afsteker
met een stofbril op en een
zakdoek voor de mond, want
je vreet er stof.

r gooien de zware
K:mpensche paarden zich
vooruit in de zeelen, en trek-
ken den ploeg door de klei,
voor op voor. Zoo gaat het
een jaar door. Ze trekken
vlas, ze rooien aardappelen,
ze zaaien bieten en ze schoo-
nen- de slooten. Dat is een
ander aspect van Neerlands
glorie, dat is het land.

Maar het blijft ook daar
niet bij. We doen meer, we^
kennen meer, we kunnen
meer. We hebben kunste-
naars en geleerden, hand-
tgerkslieden, ambachtslieden,
werkers met de hand en
werkers met het hoofd, de
denkers en de daders, op al-
leflei gebied. Chirurgen en
waterbouwkundigen, metse-
laars en tuinders, mannen,
die ieder op hun gebied een
brokje van het werk verrich-

Schrijf eens een reportage
over de klompenmakerij,
heeft de redactie mij ge-

vraagd, maar de klom-
penmaker is natuurlijk juist
niet te bereiken, en zoo zit
ik dan met vulpen en bloc-
note, om uit het verleden op
te diepen wat ik er nog van
weet.

Een herinnering: als kind
zit ik in de schemerdonkere
werkplaats van den klom-
penmaker, en zie hoe lang-
zaam maar zeker onder de
vereelte handen en het veel-
vormige gereedschap de blok-
ken uit het bleeke wilgen- of
peppelhout te voorschijn
groeien. De over zijn werk-
stuk gekromde gestalte heeft
geen oog en geen oor voor
iets anders dan dit stuk hout,
dat welving, ronding en diep-
te krijgt zooals de klompenv,
maker dit wil. Alleen als weer
een paar klompen klaar zijn,
wordt het brilletje met het
dunne metalen montuurtje
even op het voorhoofd ge-
schoven. Een oogenblik rust.

ARB EER
De klompenmaker. Voor

mij het eerste contact met
den arbeid. Hoe lang heeft
het geduurd voor ik er mrj
van bewust werd dat de ar-
beid van den klompenmaker
tot een simpele schakel werd
in de groote keten, die allen
arbeid samenbindt.

Zwervend door Nederland
heb ik later den arbeid lee-
ren kennen. De lange kaden
waar de zeekasteelen meer-
den, de rook en stoombla-
zende monsters, 'de dok- en
kaaiwerkers, de runners en
de sleepers, de vlugge stoom-
bootjes en de zware tjalken
er tusschen "door, de parle-
vinkers ook, en de vletter-
man met zijn blauwe trui.
Dat alles bij elkaar het wa-
ter: Hollands Glorie.

wat. Maar één ding waren
wij niet, zeker niet genoeg.
Socialisten van de daad,
samengesmeed in een socia-
listisch volk.

Wie denkt, dat we dat ooit
zullen worden, jaagt die niet
een droombeeld na? Maar
het behoeft geen droombeeld
te zijn. Hoe de toekomst er
precies uit zal zien, kan nie-
mand zsggen, ook de werker
niet. Maar wat hij wel kan,
is een onverwoestbaar geloof
hebben in wat hij wil. En als
hij .dat heeft, behoeft er
geen sprake te zijn van een
droombeeld. Dan is er sprake
van een ideaal.
• Eens komt de dag, waarop
dat ideaal zich gaat verwe-
zenlijken. Dan varen onze
zeelui uit naar alle windstre-

ken. Dan levert het land
weer zijn rijke oogsten,^ dan
klinkt het lied van den ar-
beid in fabrieken en werk-
plaatsen. Maar dan zal het
niet meer ,zijn, opdat het
enkelen weelderig, maar op-
dat het allen goed ga.

Blocnote en vulpen liggen
gereed, om ook in de toe-
komst weer arbeidsreportages
te schrijven. In vele opzich-
ten een vervolg op "wat het
verleden ook gaf: een blik in
de werkplaatsen, de fabrie-
ken, op he't land, in de mijn.
Maar tevens iets nieuws:
werkers, die geen - slaven,
geen lij f eigenen en geen pro-
letariërs zijn, maar vrije
warkers, die werken en bou-
wen aan de verbetering van
eigen lot.

Ons volk draagt in zich de
mogelijkheden om dat te
verwezenlijken. Het zal door
de stormen van den tijd
heenkomen, en elkaar de
hand reiken om te werken
'en te strijden tot het groot-
sche doel is bereikt.

' zal ie6 werkl}ank' aan

•

ten, dat Nederland maakt
tot een land van den arbeid.

Waar zwerven mijn ge-
dachten heen, die bij den
klompenmaker zijn begon-
nen? Het is oorlog, en is
daarmee niet een eind ge-
komen. aan het lied van den
arbeid? Waarom er nog- ver-
der over te schrijven, nu ka-
thedralen en woonhuizen in-
eenstorten, en het -Volk als
opgejaagd wild van hier
naar ginds wordt gedreven
door het krijgsgeweld?

Waarom, inderdaad dan nog
verder te schrijven over wat
eenmaal was? Niet waarom,
maar waardoor. Doordat er
ook op dit oogenblik nog een
onverwoestbaar geloof leeft
in zoovele werkers, dat de
arbeid ook hun arbeid
eens zal zegevieren, zegevie-
ren in een waarachtig socia-
lisme. Wie "niet bij uiterlijk-
heden en oppervlakkige in-
drukken stil blij f t staan, weet
dat het geloof in een betere
toekomst onverwoestbaar is.

Een betere toekomst inder-
daad, want ondanks alle ar-
beid, die in Nederland werd
verricht in het verleden, ont-
brak er iets, ontbr'ak er veel.
De werker werkte, hij gaf
zijn arbeidskracht, zijn
scheppend vermogen, zijn
ijver en zijn werklust. Waar-
toe?

Het heeft geen zin de din-
gen in al te felle kleuren te
schilderen, doch één ding
staat vast. Het had , anders
en beter gekund. De ge-
zamenlijke arbeid had allen
ten goede kunnen komen, en
daar is het. verleden nog ver
vettif geweest.

De toekomst kan anders
worden — de toekomst moet
anders worden.

Wie er in het verleden op
uittrok om een „arbeidsre-
portage" te schrijven vond,
zwervend van bedrijf tot be-
drijf, van arbeidsgebied tot
arbeidsgebied,- veel waar ons
ons land trotsch op kon zijn,
Wrj konden wat, wij wisten
wat, wij waren met elkaar

draaibank, op de straat en overal, zij, die ondanks, moeilijkheden en zorgen het vast geloof in zich dragen, dat een waarachtig socialisme
( ** Oio s


