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DE WIL OM TE LEVEN
Juist deze jaarwisseling maant tot bezinning, tot een zich rekenschap geven van den
zin van de offers, die
door millioenen worden
gebracht voor een socialistische Europeesche
volkerengemeenschap.
Voor hen, die regelmatig naar Duitschland
vliegen om woonblokken
te „kraken", is het probleem zeer eenvoudig.
In de Vereenigde Staten
behoort het niet tot de
uitzonderingen, dat de
eene mensen den ander
tegen een bepaald geldbedrag overhoop schiet.
De „prijs" is afhankelijk van het risico en de
„beteekenis" van het
slachtoffer. Lieden van
dezelfde mentaliteit vereenigen zich thans in
moordclubs, kruipen in
een bommenwerper en
worden na hun terugkeer in Engeland als
helden gehuldigd.
De mannen en vrouwen, die in de vroege
morgenuren in de verwoeste
stadsgedeelten
voor de puinhoopen
staan en alles in één
nacht verloren nebbe»,
weten, dat deze strijd,
deze revolutie er niet
een is om het bezit. Zij
zijn tot bezitloozen geworden. En toch arbeiden en strijden zij verder, omdat hun levenswil onaangetast en hun
vertrouwen in den man,
die hun strijd leidt, ongeschokt bleef. Deze
kracht van een idee en
dit grenzenlooze vertrouwen bullen die Engelsche en Amerikaansche
„vrij heidsridders" nooit
begrijpen, evenmin als
de reactionnaire kapitalistische kliek hier in
Nederland ooit den zin van de offers van de eerste socialistische pioniers
heeft verstaan.
In dit stormgetij, waarin alles aoor einaar wurat gesmeten,, geest en

lichaam van alle zijden
worden gebeukt, is vertrouwen in de leiding de
allesbeheerschende levenswet.
Dit geldt voor hen,
die vrouwen en kinderen verlieten, in een
reddingboot stapten, kokende zeeën trotseerden
om hun volslagen onbekenden te redden. Onwrikbaar is hun vertrouwen in den man, die
aan het roer staat. Hij
bepaalt den koers. In
het slechts theoretisch
denkbare geval, dat een
van de mannen zich
aan de leiding zou onttrekken, zou het lot van
allen bezegeld zi.in
Dezelfde fanatieke wil
om te leven bezielt het
Duitsche volk en daaruit
put het de kracht om
het zwaarste te kunnen
dragen. Dezelfde arbeider uit de oorlogsindustrie, die in 1918
staakte, - werkt thans
harder dan ooit. De
moeder, die haar man in
1917 verloor en wier
zoon thans aan het
front staat, moge eeri
oqgenblik
vertwijfeld
zijn, als haar bezit in
vlammen opgaat, zrj
heft het hoofd weer op
en zet door. Haar kinderen en de andere Europeesche kinderen zullen
eens leven in een waarachtig socialistische gemeenschap.
De verwezenlijking van.
dit socialisme en de mogelijkheid, dat dit socialistische verlangen opkomt in de harten van
de Engelsche en Amerikaansche
arbeiders,
moet met alle geweld
worden voorkomen. En
(Teekening Koekkoek)
derhalve vliegen de
moordclubs naar
Duitschland. Het moreel van het Duitsche volk zal echter niet worden
geknauwd, zooals dit in 1918 mogelijk was, omdat het thans wordt geleid door een man, een arbeider, die zelf uit dat volk voortkwam.

In den schemer van den vroegen
lointermorgen stapt Arie Bos, bétonwerker in den bunkerbouw aan de
kust, op zijn krakende fiets, om zich
naar zijn werk' te begeven. Een ijskoude stormwind ja&gt hem de opgezweepte sneeuwvlokken als een
striemende geesel in het gezicht. De
pet heen hij diep over de oogen getrokken. Zijn wollen das zit stevig
tot over de ooren dichtgeknoopt.
M'oeizaam trappend, diep over het
Stuur gebogen, probeert Arie op het
fietspad te blijven. Wat een heele
toer is, nu een dikke sneeuwlaag den
term onzichtbaar heeft gemaakt. De
felle rukwinden slingeren hem heen
en weer en zoo nu en dan heeft hij
«Llle werk, zich in het zadel te
houden. Hij krijgt het er warempel
warm. van

*

fia een kwartiertje, als hij de duinpannen heeft bereikt, weet hij het
doel nabij. Nog 'n paar minuten en
hij zal op.zijn bestemming zijn. Dan
ineens gebeurt het verschrikkelijke.
Daar, waar het pad een scherpe bocht
, maakt, loert de dood
Als een
donkergrijs monster doemt plotseling
de schim van een groote vrachtauto
( vlak voor hem op. Hij tracht nog uit
i te wijken, maar te vergeefs. Een doffe
klap, gevolgd door een gesmoorden
kreet
Dan het knarsend geluid
van remmen
Te laat! Nadat de
politie uit het dorp de noodige maatregelen heeft genomen, wordt het
ontzielde lichaam van Arie Bos weggevoerd.
De weduwe Bos, die met haar
zoontje onverzorgd achterbleef C
de na een paar we'
larvoor aangewezer
'k-e instantie
een verzoek on.
. .oosstelling in.

Van sociale wetten weet ze weinig af,
maar haar gezond verstand zegt
haar, dat de nabestaanden van een
arbeider, die door een dergelijk ongeval wordt getroffen, niet zonder meer
aan hun lot kunnen worden overge^
laten. Ze ziet dus met vertrouwen den
uitslag van haar verzoek tegemoet.
Het duurde lang, voordat ze iets
hoorde en de bodem van het cacaobusje, waarin ze haar spaarcentjes
bewaarde, werd al aardig zichtbaar.
Maar naar Maatschappelijk Hulpbetoon wilde ze niet. Daartegen verzette zich haar eergevoel. Ze nam.
haar ouden vader, die een klein
pensioentje had, in huis en zoo hielden ze met z'n drieën het hoofd
boven water. Zoo goed en zoo kwaad
als dat ging. lederen dag immers
kon er bericht komen van „hooger
hand".
Eindelijk, na drie maanden, bracht
de post een gewichtig uitdienden
brief, die ze met bevende vingers
openscheurde. Ambtelijke taal, die ze
wel driemaal moest overlezen. Maar
toen drong het tot haar door. Overwegende enz. enz. Gelet op de artikelen zooveel en zooveel was men van
oordeel, dat aan de weduwe Bos, geboren Aalders, geen uitkeering kon
worden verleend. De chauffeur van
den vrachtwagen en zijn metgezel, die
bij het ongeluk aanwezig was, waren
als getuigen gehoord. De auto had
volgens hen signaal gegeven en dus
had Arie Bos, die, zooals ze vertelden,
bovendien links van den weg zou
hebben gereden, -niet de r/oodicjt
zichtighrid be
fiets
stappen, toen hij den
auto zag 'aankomen.
De weduwe Bos kon zich maar niet
voorstellen, dat er nu aan de zaak
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Als langzaam ontwakend uit hangen droom, dook
hij opnieuw onder in het daverende tumult dat
hemelhoog oplaaide tusschen de roestige dokwanden der Shipbullding en Engineering Company. Arbeid, en arbeid alleen, kon zijn zieklijk ronddwalende gedachten weghouden uit den eeuwigen
kringloop: Beukendorp—Blommers—Paardenstal—
Beukendorp. En arbeid alleen was bij machte zijn
broeienden gedachtengang vezel na vezel los te knoopen van de nimmer beantwoorde dragen: hoe,
•waarom, en door wiens toedoen is dit toegewijde
leven daar ginds verloren gegaan? en wat heb ik
gedaan om dit leven rijker, beter en gelukkiger te
maken?
Na eindeloos doorwaakte nachten, vond hij de
kracht om te breken met het verleden; het weg te
drukken, en zich met alle kracht te bepalen bij
heden en toekomst. Heden en toekomst, beiden
zwaar van beslommeringen.
De „Empire" zag hem niet terug. Grillige opdrachten deden hem ronddwalen van dok naar dok, en
van den eenen tramp naar den anderen. Schroef
en as losnemen van de King Luitpold; schroef en as
van de Ingrid; luchtpomp-revisie op de Red Star;
Ijsmachine op de Blue Star; ketelwerk aan boord
van de Whitefread; pompreparatie op de Own Country ..
De dokken zakten om beurten naar den diepgebaggerden bodem. Driftige krijthakkers sleepten de
versch-geméniede casco's weg van tusschen de verzonken dokwanden; keerden terug, zeulende en
hangende aan ingedeukte, torenhoog oprijzende
voor- en achterstevens van vervelooze vrachtvaarders die, lamgejakkerd op eindelooze zeereizen, zich
lummelig lieten neerdrukken op de glibberige kielstoppings der diep onder water liggende dokken.

niets meer te doen was. Links en
rechts informeerde ze of er geen
mogelijkheid was haar zorgen eenigszins verlicht te krijgen. Totdat de
bode van het Arbeidsfront, waarvan
Arie Bos altijd een trouié lid was geweest, van het geval hoorde. Het fijne
wist die er natuurlijk ook niet van.
Maar zooveel kon hij juffrouw Bos
dan toch wel vertellen, dat ze een
nieuw lichtpuntje meende te hebben
ontdekt. Zoodoende ging dan het Arbeidsfront van de beslissing in hooger
beroep. Op aandringen van het Arbeidsfront werden verschillende getuigen opgeroepen. Arbeidskameraden
van Arie, die op den fatalen morgen
denzelfden tocht door den sneeuwstorm hadden gemaakt. Eenparig verklaarden ze, dat het dien dag bij zulk
weer en in het half schemer onmogelijk was, een hand voor oogen te
zien. Ook met andere steekhoudende
argumenten werd de meening van het
„hooge college" bestreden en
met
succes. Al hadden de heeren waarschijnlijk zelf nooit op 'n donkeren,
ijskouden
wintermorgen
in een
sneeuwstorm gefietst, ze bleken toch
achteraf overtuigd te kunnen worden
van de wel erg ongunstige omstandigheden, waaronder Arie Bos het leven
had verloren. Het recht kreeg zijn
loop. Het slot ioas, dat de weduwe
voor haar en haar zoon een vaste
uitkeering kreeg toegewezen van
ruim achttien gulden per week, te
rekenen van den dag af, waarop ze
zoo zwaar getroffen werd. Daarnaast
werd haar nog een tegemoetkoming
in de begrafeniskosten, naar wettelijken norm . berekend, toegekend.
Zoodoende kreeg ze een goede duizend
gulden ineens uitgekeerd. Ze kon
weer ademhalen en de toekomst weer
wat geruster tegemoetzien. Natuurlijk
was het slechts een pleister op een
onheelbrf-rp
wonde,
maar
haar
• • v o e l is in ieder geval
bevredigd en het Arbeidsfront prijst
zich gelukkig, daarin een werkzaam
aandeel te hebben gehad.
Niet naar de letter, -maar naar
den geest dienen de wetten in het
algemeen, maar die van de sociale

Dan wriemelden de dikbuikige hakkepoffers weer
haastig weg voor de machtige pompen schip en dok
boven den waterspiegel tilden, en opnieuw het ratelend geweld van den arbeid in alle hevigheid losbarstte ...
Klaas had ze zien komen en gaan, de Kings, de
Empresse's, de Stars en Country's. De Grieken. Zweden, Noren en Denen. Elk van hen bracht nieuwe
belevenissen, pijnlijke ervaringen en moeizame vorderingen in de harde leerschool des levens.
Baas Hendriks, eens de leerling van Hulskes &
Co., had kans gezien hem aan het lijntje te houden.
Zonder een zweem van toenadering of medeleven
had hij kennis genomen van de recente gebeurtenissen in Beukendorp en, los daarvan. Klaas de huid
volgeseholden als deze, tijd en plaats vergetende,
in diep gepeins voor zich heen staarde.
Naarmate de tijd verstreek werd zijn optreden
menschelijker. Op den duur bleek het zelfs mogelijk
dat ze samen 'n gesprek voerden over alles wat hun
beider leven beroerde.
Het was bij een van deze gelegenheden dat hij
Klaas op sleeptouw nam naar een pas aan den
steiger gemeerde vrachtboot. de „Saxon Star", en ze
samen een rondgang maakten langs alles wat, daar
aan boord losgenomen, hersteld en weer in elkaar
gezet moest worden. Grondige revisie van rie hoofdmachines, ketel-appendages, alle hulpwerktuigen en
nog 'n paar prutskarweitjes aan ankerspil en stuurmachine.
„Zes maanden werk!" schatte Klaas.
„Moet in drie weken klaar!" verzekerde Hendriks.
„Je krijgt veertig man aan boord en zesduizend ure
voor de heele karwei! Zit ze flink achter d'r lazerrj,
dan kanne ze twintig of vijf en twintig percent
overhouë! En verheel je nou in godsnaam niet dat
je al voorman ben, want 't is de rekening dat Rooie
Piet de zaak van je overneemt zoodra, die klaar is
op de Windsor Castle. Die je stinkende best. want
zoowaar zal die rooie de veile krijge!"
Het werd Klaas alweer niet duidelijk wat er eigenlijk van hem verlangd werd. en nog minder wat hij
moest denken van de verhouding tusschen baas
Hendriks en Rooie Piet. het zenuwlijders-voormannetje van de „Empire".
Had hij het wél geweten . . . hii zou minder happig
geweest zijn op deze onverwachte promotie. Te laat
drong het tot hem door dat al z'n ervaring en vakkennis, maar ook z'n lichamelijk en geestelijk uithoudingsvermogen, op geen stukken na toereikend
waren om den last te dragen welke hem bij deze op

Op aandringen van Het Nederlandsche Arbeidsfront werd
aan den wensen van een groote
groep Nederlandsche arbeiders,
die tijdelijk in het buitenland
vertoeven en thans met Kersten Oude jaarsverlof in Nederland verblijven, alsnog tegemoet srekomen.
Het betreft hier de verstrekking van de extra Kerstrantsoenen spijsolie, stroop en suikerwerken, waarvoor deze groep
van Nederlandsche arbeiders
aanvankelijk niet in aanmerking zou komen.
Thans zullen, mede dank zij
de bemoeienissen van Het
Nederlandsche Arbeidsfront, de
navolgende categorieën alsnog
deze toewijzing ontvangen:
A. de zoogenaamde weekgrensgangers;
B. de „Ostbau"-arbeiders, welke met wachtgeld in Nederland vertoeven;
C. de met verlof zijnde jongens en meisjes van den
Germaanschen Landdienst,
en verder de verlofgangers, die
tijdens de Kerstperiode in Nederland vertoeven.
Tenslotte ontvangen Nederlandsche mijnwerkers, die in
Duitschland werken, doch dagelijks naar Nederland terugkeeren, voor zoover zij in het bezit zijn van een Duitsche toeslagkaart voor zwaren arbeid,
een dubbel rantsoen olie.
De wijze, waarop de distributie van de toegewezen artikelen
zal plaats vinden, zal dezer dagen nog nader bekend worden
gemaakt.
verzekering in het bijzonder, te worden uitgelegd. En dat het Arbeidsfront zich daar daadwerkelijk voorspant, daarop kunnen de leden zich
"in vol vertrouwen verlaten.
M. G. P-

den gekromden rug werd geschoven. Sterkere figuren dan de zijne waren onder dezen last bezweken,
en slechts enkelen hadden zich, met terzijdestelling
van elk menschelijk gevoel, op de toegewezen plaats
kunnen handhaven.
Vier dagen van zenuwsloopend gejacht. waren
voor hem voldoende om het begrip: „Kop van Jut"
in vollen omvang te leeren kennen. Onbekend met
de vakbekwaamheid ran elk der medewerkers, nam
hij minder gelukkige beslissingen bij de verdeeling
der werkzaamheden. Geroutineerde bankwerkers,
niet een schat van ervaring in zware machine-montage, zagen zich de onbenulligste prutskarweitjes
toegewezen, en voelden zich, met recht, gepasseerd
door de „glasblazers" 'aan wien het meest verantwoordelijke precisiewerk werd opgedragen. Onwillig
om het minderwaardige werk tot een goed einde te
brengen, schoolden ze samen in donkere__uithoeken
om vandaar hunkerend uit te zien naar het oogenblik waarin 'n slecht geschoord deksel naar beneden
zou komen, of een slordig opgeheschen machinedeel
met donderend geweld' uit de takels zou schieten.
Hevige ruzies laaiden op als achteloos gehanteerde
gereedschappen met helsch lawaai naar bejieden
kletterden, of haastige handen een touw losknoopten
waaraan het heele samenstel van trappen en looproosters provisorisch was opgehangen.
Heviger nog dan op de „Empire", laaide de haat
en gloeide de wraakzucht achter grijnzende maskers
van voorgewende onverschilligheid. Gemoedelijke
aanwijzingen werden koppig genegeerd, en gegeven
opdrachten slecht- of geheel niet uitgevoerd. Rond
de hoofdmachine, onder in de krukput, achter pompen en verdeelkasten, in 't helledonker van stookplaat en schroefastunnel, onder den vloer en in de
dubbele-bodemtanks... overal broeide mokkig verzet en giftig gekanker op den nieuwen voorman aan
wiens eigengereide stommiteit het te danken was
dat de heele karwei 'n grandiooze mislukking werd,
en niemand kans kreeg op maar''n centje overwerk.
De grasneger!
Bakker voelde dat het scheef ging. Zijn werkdrift
en zucht om leiding te geven bij het werk waaraan
hij met hart en ziel verkleefd zat, waren hem noodlottig geworden. Nu pas besefte hij. niet opgewassen
te zijn tegen deze uitzonderlijk zware taak van
du velstoe jager.
Duvelstoe jager ... kop van J u t . . .
(Wordt vervolgd)

(Foto's

Arbeid—Breyer)

Jflet ben Eerötman ban ïjet gifcetbsfront op ötap
Helder en gedragen klinken de
spreekstemmen door de tot in alle
hoeken gevulde zaal. Vijf honderd
kinderen, waarvan de vaders in
Duitschland werken, hebben zich om
de met groen versierde tafels geschaard. De leiasters hebben de handen vol, om de gezellige, rumoerige
drukte binnen bepaalde grenzen te
houden. Maar eindelijk heeft dan het
belletje geklonken en gaan de gordijnen van het tooneel uiteen.
Duizend glanzende kinderoogen en
even zoo veel gespitste oortjes volgen,
in ademlooze stilte, het gebeuren.
Tusschen de met rood licht overgoten
gordijnen kijken zij in een sneeuwlandschap. Het pittoreske dorpskerkje
met z'n verlichtje vensters steekt
prachtig af tegen de heuvels, waarboven zich de met sterren bezaaide
lucht uitstrekt.
Dan, op de zachte toonen van het
orkest, zweven ranke, witgekleede
figuurtjes
vanachter de coulissen
naar voren; Ala volleerde danseresjes
voeren vier meisjes een bevallig ballet uit. Lichtbundels in verschillende
kleuren volgen de bewegingen. De
verschillende spreekstemmen dedameeren het alleraardigste kerstspel.
Plechtig dragen zij de oude, bekende
kerstliederen voor.
Dan, oud en gebogen, verschijnt de
Kerstman. Met z'n fakkel beroert hij
den statigen denneboom en, als bij
tooverslag, schitteren plotseling tientallen bontgekleurde kaarsjes tusschen de takken, 'n Zucht van bewondering gaat door de zaal. Herdertjes en engelen komen op. Zij illustreeren het gesproken woord. Dood-

De ^Kerstman trok zijn ruige muts
Omlaag, tot over d'ooren.

stil blijft het, als de fijne stemmen
van het koor en de engeltjes de oude,
bekende kerstliederen laten hooren.
En niet tevergeefs noodigt de Kerstman de zaal uit tot een samenzang.
Uit vijf honderd kindermonden klinken de vertrouwde klanken door de
zaal. En als de Kerstman vervolgens
vertelt over het ontstaan van den
Kerstboom en de kinderen optoekt,
ook andere menschen gelukkig te
maken, evenals hij dat door alle
eeuwen heen al gedaan heeft, kan
men een speld hooren vallen.
Het doek valt. Een kletterend applaus levert het duidelijke bewijs, dat
ze het gebodene waardeeren.

zakje appels ontvangen. De verzorVele Nederlanders werken, in
Duitsohland, en vele kinderen heb- ging van de kinderen in de zalen
eischte zeer bijzondere aandacht
ben hun vader met de feestdagen
gemist. Zij hebben uit dien hoofde op, en wederom kon „Vreugde en
recht op iets bijzonders. De Ge- Arbeid" een beroep doen op de
meenschap „Vreugde en Arbeid" vele honderden medewerkers en
van Het Nederlandsche Arbeids- medewerksters, die zich steeds weer
front en de Nederlandsche Volks- bereid verklaren voor dit prachtige
werk. Zij allen weten waarom en
dienst hebben dan ook juist voor
voor wie zij dit doen. Thans ging
deze kinderen Kerstfeesten georgahet om het kind, wiens vader in
niseerd. Enkele maanden geleden
reeds zijn hiertoe de voorbereidin- het buitenland werkzaam is en
gen begonnen, want er komt heel zonder hen zouden deze Kerstfeesiets voor kijken om voor niet min- ten niet zoo goed zijn verloopen.
Niet minder dan vijf orkesten
der dan 25.000 kinderen een Kerstfeest te verzorgen. De landelijke hebben in de verschillende plaatsen
leider
van de
Gemeenschap hun medewerking verleend. Het
„Vreugde en Arbeid", kameraad J. Kerstspel was geschreven door een
A. v. d. Werken, heeft met zijn der medewerkers van „Vreugde en
vele medewerkers in den lande ber- Arbeid" en werd door vijf groepen
ten tooneele gebracht. De uitvoegen werk verzet.
Men denke slechts aan den velen renden waren ook grootendeels
administratieven arbeid, die moest weer medewerkers van „Vreugde
worden verricht. Elk kind kreeg om en Arbeid".
Duizenden postkaarten, die bete beginnen een deelnemerskaart,
waarop nauwkeurig naam en adres stemd waren om een Kerstgroet
aan vader te brengen, werden van
stonden vermeld. Aan de hand van
deze kaarten- werden lijsten samen- "tevoren van de adressen voorzien.
De voortreffelijke
organisatie
gesteld om voor een nauwkeurige
indeeling der zalen te kunnen zor- heeft zeker niet in geringe mate
bijgedragen tot het goede verloop
gen.
De 27 Kerstfeesten werden ge- van deze Kerstfeesten, waaraan de
houden in 23 plaatsen van ons kinderen zeker een prachtige herland In elke zaal bevonden zich innering zullen bewaren.
Het Kerstfeest in de Rivierahal
enkele fiksche Kerstboomen. zoodat
het totale aantal Kerstboomen. te Rotterdam op 22 December mag
dat moest worden verzorgd, meer in het bijzonder worden genoemd.
dan 100 bedroeg. Wij noemen dan De Leider, de Arbeidsfrontleider
nog terloops de versiering der za- H. J. Woudenberg, Oberbereichslen: vele Kerstetukken werden door leiter Eftger, Bereichsleiter Bühner,
Dr. Haagen. leider van de Propade medewerkers van ..Vreugde en
ganda-afdeeling van het RijkscomArbeid" zelf vervaardigd.
missariaat, eenige vertegenwoordiAan elk kind was een stukje
gers van het Deutsche Arbeitsfront
speelgoed, een lees- of prentenboek
en wat dies meer zij toebedacht. en verschillende'Nederlandsche gasVerder hebben alle kinderen een
ten woonden dit feest bij.
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Nu komt het hoogtepunt van den
dag: het uitreiken van de geschenken. De spanning is nu geweken en
'n golf van geluiden stort zich over
de zaal. Met armen vol dragen de
helpsters de goede gaven aan. Degelijk
speelgoed alles, schoolborden, prachtige auto's en treinen en, niet te vergeten, 'n zak heerlijke appels. Zie ze
glunderen, de gezichten! Met stevige
handen omklemmen ze hun pas verworven schatten. Dan komt de postbesteller.
Want ook vader wordt niet vergeten. Duizenden briefkaarten en pakketjes met verrassingen zullen hun
weg vinden en den werker in Duitschland de overtuiging geven, dat het
Arbeidsfront niet alleen zijn belangen,! maar ook die van de achtergebleven gezinsleden weet te behart.igen. Zelfs al zijn de tijden buitengewoon moeilijk en kan niét altijd bereikt worden, wat wij zoo aaarne
zouden wenschen,
M. G. P.

ajesteltelljk ligt een met een
rijp overdekt Groningen onder
den strakken Decemberhemel.
De boomen en struiken in
de plantsoenen en langs de statige
singels tooien zich in een gewaad van smetteloos wit, waarbij
zelfs het kleinste — schijnbaar doode
— takje niet vergeten is. Het lijkt
wel, alsof in het donker van den
nacht een tooverkol met één gebaar
„'t Haegje van 't Noord'n" heeft omgetooverd in een. sprookjesstad.
Maar het is vinnig koud. Speels
teekent de vorst groteske figuren op
vensters en etalageruiten en de menschen vervolgen haastig hun weg met
Ingetrokken kin en hooge schouders.
Blechts op de Vischm'arkt blijft men
af en toe even staan en luistert. Wij
bliJTen ook staan en luisteren mee.
Uit een groote . reclamezuil klinkt
vroolijke muziek — de aandacht
wordt onweerstaanbaar naar deze zuil
getrokken, waarop aan vier kanten
het publiek te verstaan wordt gegeven, dat de plaats van den Nederlandschen werker is: — in het Nederlandsche Arbeidsfront.
Plotseling
zwijgt de muziek en klinkt er een
rustige en duidelijke, maar ook geestdriftige stem door de microfoon. Precies vijf minuten duurt de toespraak,
die de overtuigende stern houdt, —
dan bruist weer muziek op.

M

De stad Groningen staat deze week
In het teeken van het Arbeidsfront.
Speciaal zijn wij uit „Holland" overgekomen om wat indrukken over deze
week van het Arbeidsfront op te doen
en — nieuwsgierig als we zijn — ligt
het voor de hand, dat we ook achter
het geheim van deze propagandazuil
willen komen. We volgen de draden,
die de zuil met een of ander punt
moeten verbinden en al gauw hebben
we de plaats gevonden vanwaar de
muziek en de toespraken worden uiteezondÊn. Welwillend en uitvoerig
worden we te woord gestaan en men
toont ons het schema, volgens hetwelk deze actie gevoerd wordt. Vijftien & twintig maal per dag klinkt
een korte toespraak over de wijde

Vischmarkt, afgewisseld door pittige
muziek, slagzinnen en opwekkingen
tot het bezoeken van de tentoonstelling in de Poelestraat en de groote
vergadering op 17 December in „Het
Tehuis", waar Frontleider Woudenberg zijn gehoor zal weten op te voeren tot een geestdriftige, strijdbare
menigte.
We begeven ons naar het Concerthuis in de Poelestraat, waar de tentoonstelling over het werk van Het
Nederlandsche Arbeidsfront gehouden
wordt en die keurig en overzichtelijk
blijkt te zijn ingericht. Planten en

Toorlooplg worden uitgesteld. Van
uitstel komt echter geen afstel, werd
ons verzekerd. Maar de jongerenavond op 16 December, waar ook een
goochelaar zijn kunstjes zal vertoonen,
belooft goed te worden.
We besluiten om vandaag nog een
bedrij f sbij eenkomst te gaan bezoeken
en wel die, welke gehouden wordt in
het Gewestelijke Arbeidsbureau aan
het Zuiderdiep.
Een kwartiertje later bevinden we
ons in de ruime directeurskamer van
den heer Staal, die over dit Arbeids-

GRONINGEN IN HET RAD VAK DEN ARBEID
bloemen zorgen voor een decoratieve
versiering.
„Hoe gaat het hier?" vragen we
langs onzen neus weg aan den kameraad die ons rondleidt.
,3est, u ziet dat het druk is. In de
afgeloopen week werd de tentoon. stelling door bijna tweeduizend belangstellenden bezocht."
Een school jongens komt, onder
leiding van een onderwijzer, binnenzwermen. Opeens is de groote ruimte
gevuld met rumoer en gesnap van
jonge stemmen. Het spreekt vanzelf,
dat het Arbeidsgebied „Jeugd" van
het Arbeidsfront, zich bij deze jongelui natuurlijk in de grootste belangstelling verheugen mag. Met ongeveinsden aandacht -worden de brochures en foto's bestudeerd en tal van
opmerkingen treffen ons oor.
„Oh, kiek 'ns, joh, daar zit'n ze op
'n boot! Fain, zeg, zoo'n jeugdkamp,
— zou 'k best heenwil'n."

In een zaal achter de tentoonstellingsruimte
worden doorloopende
filmvoorstellingen gegeven. Natuurlijk gaan we ook daar een kijkje
nemen en, de voorstelling is heel belangwekkend en mag zich in een
druk bezoek verheugen.
We verlaten het Concerthuis, er is
meer te zien en' mee te maken In
Groningen. In tal van bedrijven worden deze week bedrijfsbijeenkomsten
gehouden. Ook staat een vergadering
van „Handel en Ambacht" op het
programma. Het bezoek van scholieren aan Groningsche bedrijven, alsmede het organiseeren van speciale
filmvoorstellingen voor jongens van
het zevende en achtste leerjaar, moet
door onvoorziene moeilijkheden helaas

bureau den scepter zwaait. Er bevinden zich nog meer kameraden in de
kamer, o.a. kam. Westra, provinciaal
leider van Het Nederlandsche Arbeidsfront, die straks de ambtenaren
van het Bureau zal toespreken. Precies op den afgesproken tijd wordt er
aangekondigd dat de bijeenkomst beginnen kan. In een stijlvol versierde
ruimte, waar ongeveer honderd werkers zijn samengekomen, houdt kameraad Westra zijn rede en wijst met
nadruk op het feit, dat een ware bedrij fsgemeenschap niet van boven af
kan worden opgelegd, maar groeien
moet uit de werkers zelf.
Zijn toespraak wordt met grooten
aandacht gevolgd, en als de grond,
waarin het zaad vandaag gezaaid
wordt goed }s, zal het niet nalaten
tot ontkiemen te komen. Ook de
ambtenaren zullen zich in dezen tijd
bewust moeten worden van hun historische opgaven en moeten meewer-
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fcenaan het tot stand komen van een
wai eendrachtige volksgemeenschap,
die eeer zeker ook en vooral in hun
beühg is.
A s we weer op straat staan is het
al < onkez — de donkere dagen voor
Ker tmis... Een gure wind slaat ons
teg i en beneemt ons even den adem.
Op iet trottoir schuift een klein,
lijk jochie langs ons heen.
inter!" schiet het in ons op,
„wttter, — dat beteekent koude,
ell« de en gebrek voor velen..." Nog
is I ons land een ieder geborgen in
eig< volk en moet er nog heel hard,
geV :hten worden voor sociale gered igheid. Maar de strijd voor het
vol; che socialisme nadert zijn hoogtep it, en hier — dicht bij de datum
val zonnewende — weten we de
wei Ie der tijden, die zich voltrekt
onö r de meest harde omstandighed n van een totalen wereldoorlog.
Hel zal zijn opgang of ondergang,
mal ' ons geloof in het goede en
ree! vaardige zegt ons, dat het zal
zajr Opgang! Dan zal Het Nederlan «hè Arbeidsfront zich eerst met
ree kunnen ontplooien en zal het
ziel gedragen weten door het vertro' ven van geheel ons volk.
ï t is koud, bitter koud. Door het
duïter van den avond schemeren de
witl? boomen en getuigen stom van
den moeilrjken, harden winter die
nog voor ons ligt.
Vellicht de laatste...?
ir ook hier, in het Noorden van
land, kloppen warm de harten
menschen die zich hebben ingeoor het socialisme, — die in zich
n een brandende liefde voor hun
dat zij voorgaan op den moein weg naar een betere toekomst,
staan zij dikwijls eenzaam en

l

Gr ingsche werkers, maar alle teleu tellingen, tegenslagen en zorgen
kennen zij maar één plicht:
ten
onder compromis den weg te
gaa dien hun geweten hun heeft
voo eschreven.
Hilda Bongertman.

(Foto's Fellinga)

WAAR
ARBEIDSVREUGDE
ZEGEVIERT
De Holland-Nauticfabrieken
Hoewel „Arbeid" een strijdblad
dient te zijn en o.a. de vinger moet
leggen op wonde plekken in onze
samenleving van werkers en bedrijven — willen wij thans eens een
bedrijf voor het voetlicht halen om
aan te toonen hoe goed een werkelijke bedrij f sgemeenschap kan functionneeren indien de wil en de middelen, maar vooral de erkenning tot een
bedrij f sgemeenschap aanwezig zijn.
Eenigen tijd geleden bezochten wij
een werkpauze-concert in de HollandNauticfabrieken te Waddinxveen en
hadden toen tevens gelegenheid
nader kennis te maken met de sociale
voorzieningen, die in dit bedrijf getroffen zijn. Uit alles bleek ons, dat
hier met recht de ware bedrij f sgemeenschap wordt doorgevoerd.
In den tijd, dien wij thans beleven
Is bijvoeding een belangrijke factor
voor de hardwerkende arbeiders.
Hiertoe heeft de fabriek zich het bezit verzekerd van circa 250 konijnen
en een aantal ganzen. Deze zijn voor
de slacht — het vleesch ervan wordt
verwerkt In de extra voeding die het
bedrijf verschaft. Rond het fabrieksterrein zijn groote stukken grond gedraineerd en ontgonnen, waarop de
groenten en aardappels voor de bijvoeding worden verbouwd. In geval
er groenten over zijn, worden ze verdeeld onder de werkers, waarmee zij
moeder de vrouw kunnen verrassen.
r
De geest in het bedrijf is uitstekend te noemen. Een voorbeeld: onlangs, toen de mannelijke leden van
de bedrij f sspprtgemeenschap thuiskwamen van een wedstrijd die in den
modder gespeeld was, zoodat de
sportpakjes alle sporen van dien wedstrijd vertoonden, boden de meisjes
van de fabriek spontaan aan om de
kleeding — die door de bedïij f sgemeenschap verzorgd wordt — in haar
vrijen tijd een flinke waschbeurt te
geven. Trouwens, met de sport is het
op deze fabrieken ook gezond; de
werkers hebben reeds meermalen
mooie prijzen in de wacht weten te
sleepen.

te Waddinxveen

De bibliotheek die samengesteld is
uit eerste klas lectuur, vertoont een
nieuwtje. De boeken zijn namelijk
niet gekaft, maar met een soort vernis bespoten. Hierdoor zijn de fraaie
banden zichtbaar gebleven, terwijl zij
toch niet beduimeld en vuil kunnen

ders, voor wier kinderen van tijd tot
tijd een ïeestje wordt georganiseerd.
Ook aanplakbiljetten voor alle mogelijke aankondigingen, -worden door
eigen menschen geteekend.
Het spreekt welhaast vanzelf, dat
er tusschen dit bedrijf en het Nederlandsche Arbeidsfront een hechte
samenwerking is ontstaan. Zij. die in
dit bedrijf de Arbeidsfrontgedachte
uitdragen, hebben reeds prachtige
resultaten kunnen behalen. Ook
spreekt het vanzelf, dat een en ander
niet heeft nagelaten de werkers te
doordringen van de noodzakelijkheid,
dat allen in het Arbeidsfront thuis
hooren. — dat is hun organisatie,
daar staat men dag en nacht op de
bres voor hun belangen.
Eendracht maakt macht — siecnts
door eendrachtige samenwerking ^al

«Foto's Arbeid)
worden. Het geheel behoudt dus een
frisschen, kleurigen en fleurigen aanblik. Is dit voor andere bedrijven niet
Iets ter navolging?
Een aantal werkers van de HollandNauticfabrieken houdt zich in vrijen
tijd bezig met het vervaardigen van
speelgoed, dat zijn dankbaren weg
vindt naar het kroost van de arbei-

de ware bedrijfsgemeenscnapsgeest
in geheel Nederland kunnen worden
doorgevoerd. In korten tijd steeg net
aantal leden van het Nederlandsche
Arbeidsïront bij de Holland -Nauticfabrieken dan ook van 15 op 300!
Straks staat de geheele volgmanschap van dit bedrijf gesloten in het
Arbeidsfront!
HiBo

WEEK VAN HET ARBEIDSFROKT
De week werd besloten met een
openbare vergadering in „Het Tehuis" waarin de Arbeidsfrontleider
een beroep deed op het doorzettingsvermogen, de geestkracht en
liet socialistisch willen van hen, die
zich voor het Arbeidsfront hebben
ingezet. Heftige weerstanden moeten
hierbij worden overwonnen. De nieuwe socialistische idee, welke het geestelijk fundament vormt van het
Arbeidsfront, wordt door een steeds
stijgende schare uitgedragen. Het
gaat er om den arbeid en zijn drager
de natuurlijke bindingen te hergeven.
Deze natuurtijke binding kan alleen
gevonden worden in het bedrijf, op
de plaats waar wordt gearbeid Arbeid
is de gemeenschappelijke band, die

alle scheppende menschen verbin&t.
De werker dient elk- minderwaardigheidscomplex van zich af te werpen. Juist in dezen tijd nu de mensch
in beroering verkeert, kan hij worden
wakker geschud.
•> „Wij wenschen geen zorgeloos leven,
wij moeten de groote sociale problemen tot oplossing brengen: het kapitalisme heeft zijn machteloosheid
overduidelijk aangetoond. Wij dienen
te strijden voor de generaties, die na
ons zullen komen. Man voor man en
vrouw voor vrouw zal gewonnen moeten worden voor de Arbeidsfrontgedachte."
De Arbeidsfrontleider besloot zijn
rede met de woorden: „Wij roepen
tot den laa/tsten man!"

WERKERS
van onzentüct
In hoog er sferen
„Hou Je hier maar aan vast, en
schop assieblieft m'n kachel niet
om!" zegt Jaap, de kraanmachinist.
„Heb je wat? Dan gaan we nog 'n
ritje make!"
Naar onze meening, zijn de raadgevingen van Jaap ruim overbodig'.
Want, volgens diezelfde meening, behoeft iemand, die voor het eerst van
z'n leven, langs griezelig smalle laddertjes in een dertig meter hooge
loopkraan geklommen is, heelemaal
geen aanmoediging om wat vast te
grijpen. Én zeker niet als het 200
wankel lijkende gevaarte, bewegingen
gaat maken als een kip die, kakelend
en fladderend op 'n drooglijn, zich
zoo ten naastenbij in evenwicht
houdt. De alles-tegelijk-bewegingen
van hijschen. rijden en zwenken,
geven den nieuweling, het gevoel alsof
hij, — zeer solide in 'n kratje gespijkerd —, uit het raam van een 4e verdieping geschoven wordt. Onzin natuurlijk. Volgens Jaap is er in den
heelen omtrek geen kraantje te vinden dat zoo betrouwbaar is. Gewoon
'n hondje van 'n dingetje dat lezen
en schrijven kan, en bij 'n driedubbele belasting nog geen spatje neiging
vertoont om van de hanebalken te
rollen.
Het zal wel zoo zijn. Maar voorloopig wekt het wiebelende gevaarte —
met den woest op en neerdansenden
kraan-arm, en z'n waggelenden gang
over de van bovenaf o zoo smal lijkende brugbaan —, nog weinig vertrouwen in den goeden afloop van
deze expeditie. En nog minder geven
de enkele klinknagels waarmee Jaap
z'n cabine simpelweg aan den zwenkenden arm is opgehangen, de gemoedsrust waaraan we zoo dringend
behoefte hebben.
„Kwestie van gewoonte!" zegt Jaap,

terwijl hij 'n slordig bij elkaar geregen stapel balken over de kraanbaan
zwaait en, rijdend en zwenkend, den
zwaren last snel afviert naar de hooggeheven werkershanden daar beneden.
,,Alles mot wenne, hè! Pik uit,
j onges! We kanne hier niet blijve
wone! Volgende rit vijf cent!"
Beneden krabbelden kleine figuurtjes op den .afgevierden houtstapel;
rukken en trekken aan vastgeregea
stroppen, en zwaaien -dan weer met
opgeheven armen ten teeken dat het
zaakje losgerukt en opgehaald kan
worden.
Weer is daar ergens, in nóg hooger
sferen, het gejank van een voldraaiende electromotor, 'en het meer
bezadigde gekerm van klepperende
tandwieleii. Weer lijkt de kraanarm
meters hoog op en neer te springen
door driftig geruk aan vastgeklemde
stropdraden, Hijschen, rijden, zwenken, springen en balanceeren over
twee akelig smalle spoorstaven. En
dan te bedenken, dat er menschen
zijn, die geld uitgeven om in 'n zweefmolen te zitten
„Alles mot wenne!" zegt Jaap.
„Toen ik hier voor 't eerst naar bove
spartelde
Wacht efïe, we krijge
'n blaasie...!"
Dichtbij gilt 'n sirene, en verderop
nog een. Het rumoer van den arbeid
ligt als verdoezeld in de veelheid der
schrille geluiden, die her en der over
de gegolfde daken wentelen.
Jaap rukt z'n schakelaars in den
nulstand, en staart als in gedachten
verzonken in de diepte, waar dwergfiguurtjes tot een grillige vlek samenklitten, en weer wegzwermen om in
dunne stiertjes achter houtstapels en
gapende schuifdeuren te verdwijnen.
Dan grijpt hij z'n stikkezak van den

HET ZUIDEN STRIJDT MEE
OOK IN

BRABANT STAAN

Majestueus verheft zich de Moer'jjkbrug boven het zilverachtige
water van den Biesbosch. Zij ligt daar
als een symbool van den band, die er
bestaat tusschen de werkers van
boven en beneden den Moerdijk.
Want dat die band bestaat, is een
niet te ontkennen feit!
Wie heeft nog nooit kennis gemaakt
met de gemoedelijkheid en de goedlachsheid van den Brabander? De
„Hollander" — dat is degeen die van
boven den Moerdijk komt — die in
aanraking komt met zijn volksgenoot
uit het Zuiden, zou misschien geneigd
zijn te denken, dat het al leut is. wat
de klok in Brabant slaat. Niets is
echter minder waar! Toegegeven: de
Brabander neemt het leven over het
algemeen meer van den vroolijken
kant op. maar dat neemt niet weg.
dat hij toch ook zeer ernstig kan zijn.
We hebben In Brabant gepraat met
werkers, die deel uitmaken van de ook
In dit deel van het land gevormde
stoottroepen, met de pioniers van het
waarachtige socialisme, en we zijn tot
de slotsom gekomen, dat ook zij kunnen strijden, wanneer het moet. met
verbeten gezichten. We spraken met
werkers van hoofd en hand. Met
werkers, wier vereelte handen van
een leven vol strijd, dikwijls hard.
maar altijd mooi. getuigen. Zij hebben den strijd voor het socialisme
voortgezet en thans staan zij op hun
post in het Arbeidsiront. £ij kunnen

DE STOOTTROEPEN

het eenvoudig niet laten, hun geloof
In de komende sociale rechtvaardigheid uit te dragen. Zij trachten hun
arbeidskameraden te overtuigen van
de gemeenschapsgedachte, die zal verwerkelijken wat in de harten van de
honderdduizenden
Nederlandsche
werkers leeft.
Ook in Brabant zijn er. die den
strijd opgaven. Het zijn in de eerste
plaats die menschen, aan wier kleine
eigenbelangen niet dadelijk werd voldaan, zooals een lid in Breda, dat
bedankte omdat hij
geen kaarten
voor een voorstelling van Vreugde en
Arbeid meer kon krijgen, want
ze
waren uitverkocht. Door dit feit had
hij zich. als lid van het Arbeidsfront,
juist verheugd moeten voelen, want
het bewijst, dat de Gemeenschap
Vreugde en Arbeid zich een plaats
heeft veroverd in de harten van van
werkers. En wat te zeggen van den
man die bedankte, omdat hij geen
huishoudelijk reglement bezat?
Ook wankelmoedigen zijn er. die
niet de kracht konden vinden, verder
te gaan op den weg. die zij gekozen
hadden. En dan zijn er veel werkers,
die niet konden blijven, omd-at er
machten zijn. juist in het Zuiden, die
door ondergrondsch gewroet trachten
het Arbeidsfront doodelijke slagen toe
te brengen, waar zij maar kunnen!
De stoottróep Is op pad gegaan. En
zij heeft getoond inderdaad een stoot-

spijker om, gehurkt bij het potkacheltje, schafttijd te houden en te
verhalen van z'n eerste belevenissen
in hooger sferen.
Begonnen als sjouwer in de ijzergieterij, had hij z'n vrije uren, — en
ook 'wel eens 'n clandestien stukje
van den werktijd —, benut om zijn

vakorganisatie tot hooger ledental en
grooter activiteit te brengen. Hij kon
daarbij rustig z'n gang gaan. De gieterijbaas, van 't zelfde sop overgoten,
kneep wel 'n oog dicht als het debat
tot .ver over de grenzen van het
schaftkwartiertje werd uitgerekt, of
midden onder werktijd weer plotseling oplaaide, 't Zat wel goed.

tróep in den waren zin van het woord
te zijn! Alleen in Breda al. waar op
een avond acht arbeidskameraden
werden bezocht, mocht het de pioniers gelukken, zes onmiddellijk terug
te winnen voor de idealen van Het
Nederlandsche Arbeidsfront. terwijl de
hoop alleszins is gerechtvaardigd, dat
ook de twee anderen zich wederom in
onze gelederen zullen scharen.
Een terrein, waar voor de scoottroep vele mogelijkheden liggen,
wordt .gevormd door vele werkers die
graag lid zouden willen worden, maar
die door moreele dwaling weerhouden
worden. Zij komen in de bedrijven
met hun moeilijkheden bij den
socialen voorman, en zij getuigen
tegenover hem van hun geloof in het
nieuwe socialisme. Dit is een bewijs,
dat er in hun harten iets is veranderd. Zij zouden willen komen, zij
voelen dat het Arbeidsfront strijdt
strijdt voor datgene, waarvan zij
weeën: ja. dat is het, waar ook wij
voor zouden willen strijden! Zij hebben begrepen dat het front van den
arbeid het socialisme zal verwezenlijken, en zij zien daarin de verwezenlijking van hun eigen ideaal.
Dit besef is het. dat de werkers
van de stoottróep In het Zuiden den
moed geeft, verder te vechten." Zij
weten, dat. wanneer eenmaal deze
hinderpalen voor het lidmaatschap
zijn opgeheven — en dat zal gebeuren!
— het grootste deel van de werkers
van Brabant zich in zullen zetten
voor Het Nederlandsche Arbeidsfront,
en daaimee vuor nee SOCIALISME!

En 't zou ook we! aroed
zijn als de naam van de zoo fe! gepropageerde organist
anderen klank gekregen had. Meer
door aandrang vaii anderen, dan d
eigen overtuiging, had de baas z'n
propagandabijltje er ijij neergelegd,
en dé vuisten gezwaaid tegen Jaap,
omdat die met verdubbelden ijver z'n
pleidooien hield voor een sterke eenheidsorganisatie, "een machtig Arbeidsfront.
„Niks geen gedonder!" had de baas
gezegd. „Ook niet in schafttijd. Afgeloope! Uit!"
En om te zorgen, dat er van eenig
contact tusschen Jaap en de anderen
geen sprake meer zou zijn. had hij
hem meegenomen naar de loopkraaa
vlak onder de roetbeklodderde overkapping van de gieterij, en hem ia
vinnige bewoordingen verteld hoe het
smerige ding bediend moest worden,
'n Rotbaan, volgens Jaap. Heel den
dag in roet en damp; oogen en
longen vol stof en, wat erger was,
geen tijd om die duikelaars daar beneden over d'r dooie punt .te helpen.
Behalve dan in schafttijd. Da:
hij allicht nog 'n smoesje te
nen om de veerpont tegen den wa.1
te draaien en eft'e naar beneden ie
glippen voor 'n hartig woordje onrierons. Wat alweer strubbel gaf met den
baas, en aanleiding werd tot '"en
schielijke overplaatsing naar een van
die geweldige zwenkkranen aan den
waterkant.
„Late we eerlijk zijn", vervolgt
Jaap, „ik kreeg de rilbibber toen ik
hier voor 't eerst in die kist kroot)!
Je kan je eige vliegenier voele zooveel als je wil, maar ais je met heel
je hebbe en houë, aan vier roit-^e
klinknageltjes torentjehoog bove 1e
grond komt te hange, den denk je 1'r
wel effe 'n beetje anders over! Ma,ar,
in elk geval, 'k ben d'r niet slechter
van 'geworde. Volop licht en lucht,
waar je geen centje voor hoeft te
betale, en... wat et voornaamste is...
'k heb hier bove in m'n eentje al 'n
prachtgelegenheid gehad om uit te
kiene, dat propaganda voere onder
schafttijd wel aardig is, maar dat je
d'r toch nog stukke beter 's avonds
met de stoottróep op uit kan trckke.
In de gieterij één nieuw lid in de
maand, als 't mee zat, en nou gemiddeld eentje op 'n avond! Als we zoo
'n tijdje doorgaan, komt de zaak dik
voor mekaar! Hou je vast, daar gaan
we weer!"
B. B.

BOEKBESPREKING
Bij de Uitgeverij „Westland" verschenen een drietal boekjes „Avonturen van een vrijgezel", „De Heer
en Mevrouw Knopp" en „Juultje" van
Wilhelm Busch.
Ii. plaatjes en praatjes behandelen
zij de lotgevallen van „Herr Knopp".
Van de teekeningen stond bij voorbaat vast, dat deze uitermate geestig
zouden zijn; van den vertaalden tekst
kan dit echter niet altijd worden gezegd.
H. Brood.
„Gedrukte Archivallën" is eendoor
den Secretaris van het Nederlandsen,
Verbond voor Sibbekunde. den heer
Jurriaan van Toll. samengesteld overzicht der tot dusverre in druk verschenen Nederlandsche kerkregisters,
grafschriften, poorten- en burgerboeken, bèlastingcohieren, e.d.
Deze uitgave, welke verscheen bij
de Uitgeverij „Liebaert" te Amsterdam, bevat een algemeen, provinciaal
en plaatselijke gedeelte, waarin op
zeer overzichtelijke wijze is samengebracht een opgave van ongeveer 1200
titels. Dat een dergelijke opgave voor
hen, die zich 'met Sibbekunde bezig
houden, van onschatbare waarde is,
laat zich denken.
De heer Van Toll heeft de vele
„sibbelaars" hiermede een grooten
dienst bewezen en we zien dan ook
met evenveel belangstelling het aangekondigde vervolg tegemoet.
H. Brood,

E

M en fluitje . . . een commando ...
, dan stilte.
'h -° neen ' geen vrouwelijk soldaatjespelen. maar orde en discipline moeten er zijn", zegt glimlachend de leidster van- een kamp
van den Arbeidsdienst voor Meisjes
op een desbetreffende vraag, die wij
stellen.
Al veel hebben wij in kranten en
periodieken over den Arbeidsdienst
gelezen, maar er gaat toch niets
boven eigen waarneming en eigen
oordeel. Daarom zijn wij voor de
honderdduizenden lezers van „ARBEID" eens een bezoek aan zoo'n
kamp gaan brengen, - - wij wilden
met eigen oogen aanschouwen hoe
daar gewerkt wordt, wat het doel is
en welk soort meisjes zich geroepen
voelt zich aan te melden. En — wij
zijn óók gegaan om een bijdrage te
leveren tot het uit den weg ruimen
van het bijna lachwekkende wanbegrip, dat in den lande nog maar al
te veel over den Arbeidsdienst voor
Meisjes heerscht...
U kent ze wel, de meisjes in de
groene uniformen. U ontmoet ze vaak
In trein, tram of bus. En u weet: —
het zijn Arbeidsmeisjes. Misschien
bevindt zich er een enkele in uw omgeving, misschien ook niet, want de
Arbeidsdienst is voor meisjes nog niet
verplicht gesteld, zoodat er relatief
nog niet vele zijn, die den dienst aan
haar volk op deze wijze verrichten.
Maar zij zijn er! En haar aantal
groeit gestadig.
De meiskes in de groene uniformen
zijn dus vrijwilligsters, — vrijwillig
hebben zij zich voor zea maanden
verbonden om een dienst te vervullen,
dien zij als plicht voelen. Er moet
deze jonge vrouwen iets bewogen
hebben, er moet iets in haar omgaan,
iets dat zij misschien zelf moeilijk
kunnen uiten... Maar ook in haar
hebben de woorden van Adolf Hitler:
„Gij zijt niets, uw volk is alles", geBtalte aangenomen.
Tegenover ons, in de sobere maar
smaakvolle ontvangkamer van het
groote huis, waarin het kamp, dat
wij bezoeken, gevestigd is, zit de
kampleidster. Zij is nog jong en dat
is goed; — jeugd moet door jeugd
Beleid worden. En de jonge hopvrouw
vertelt — vertelt met een geestdrift
en een idealisme, die zij als vanzelf
op haar bezoekster overbrengt....
Onze vulpen kan het niet meer bijhouden — we leggen hem weg en
luisteren verder toe, geboeid en met
snelstijgende belangstelling.
„De Arbeidsdienst voor Meisjes kan,
over het geheel genomen, een groot
succes worden genoemd. Bijna drie
Jaar geleden zijn we bescheiden begonnen en nu bezitten we al 17 kamPen en een kaderschool. Onze dienst
is geboren uit de nieuwe socialistische
gedachte en zal van zeer verstrekkende beteekenis blijken voor ons
volk. De meisjes, die hier komen,
worden — in eerbied voor den arbeid
en in goede kameraadschap — opgevoed tot ware gemeenschapsmen-

IENENDE JEUGD
schen. Zij worden klaargemaakt voor
haar taak van vrouw en moeder en
na iedere zes maanden moeten wij
kunnen zeggen: ziezoo. wij hebben
weer een aantal naar lichaam en
geest volwaardige jonge vrouwen aan
de maatschappij afgeleverd.
Ons werk wordt verdeeld in practijk en vorming, geestelijke zoowel als
lichamelijke. Zoo is bijvoorbeeld het
bijbrengen van gezonde hygiënische
begrippen noodzakelijk, maar ook
zirigen vormt een belangrijk punt
van ons programma. Het practische
werk bestaat uit binnen- en buiten -

dienst, die elkaar afwisselen. De
meisjes, die binnendienst hebben
doen al het werk in het kamp zelf,
terwijl de buitendienst is ingesteld
om te helpen in groote gezinnen waar
dringend hulp noodig is en om te
werken" op boerderijen in den omtrek.
Alle meisjes worden er zich zoodoende
van bewust hoe belangrijk de arbeid
is en dat men zelfs het vervelendste
werk goed en opgewekt kan verrichten."
„Welk soort meisjes voelt zich over
het algemeen aangetrokken tot den
Arbeidsdienst?"

Boven: De dienst
neemt een aanvang.
De leidster
geeft
haar orders uit.
Links onder: Niet in
naam maar metterdaad is het arbeidsmeisje een gewaardeerde huif) in huis.

Midden: Lust je nog?
Een dagelijksch weerkeerend feest: de
•maaltijd.
Rechts onder: Zonnige gezichten op
het
ochtend-appèl
getuigen van werklust.

(Foto's
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,,Een hee) goed soort en het verbeugrp.de is. dat zij tot ons komen uit
. a l l e iagen aer buvolking. Het zijn
meisjes in wie de wil leeft zich verdienstelijk te maken voor ons volk en
die zich dus vrijwillig laten vormen
ty vrouwen, waar de staat van morge- volledig op zal kunnen bouwen."
„Hoe is het met de uniform?" vragen wij belangstellend
„Van top tot teen worden de meisjes door den Arbeidsdienst gekleed.
Dit betreft niet alleen de bovenkleeding, maar ook de onderkleeding. Tot
de uitrusting behooren zelfs een leeren tasch, fietsrok, handschoenen en
klompen. Tijdens het werk wordt de
speciale werkkleeding gedragen, die
bestaat uit een blauwe jurk, een donkerblauw schort en een hoofddoek in
dezelfde kleur."
De kampleidster onderbreekt haar
relaas, — ze kijkt naar buiten en
wijst ons-eenige meisjes, die op grijsgeschilderde fietsen het hek komen
inrijden.
„Kijk. de buitendienstj es beginnen
thuis te komen, nu wordt het Uid
voor de thee."
Weer klinkt er het fluitje, gevolgd
door eenige aanwijzingen en korten
tijd later zitten de arbeidsmeisjes
gezellig bij elkaar met een kop thee
en een boterham. Druk wordt er gelachen en gepraat, de verhalen vliegen over en weer en de stemming is
prima. Geamuseerd luisteren we toe
en vóór we het goed en wel in de
gaten hebben, is het theekwartiertje
alweer voorbij
Nu volgt het binnenhalen van de
vlag.
Binnen de minuut hebben de meisjes zich op het voorterrein opgesteld
en — staande in een kring, fier
rechtop — vestigen zich aller blikken
op het dundoek, dat da'ar zoo vroolijk
boven ' bosch en veld wappert. Over
het geheele land in alle kampen van
den Arbeidsdienst voor Meisjes, staan .
nu de vrijwilligsters op hetzelfde uur
om haar vlag geschaard: — de dochters van eenvoudige handwerkers,
binnenschippers en kleine middenstanders, naast de dochters van professoren, landheeren en groot-industrieelen. — allen bezield met één
ideaal, dienend haar volk en met een
onwrikbaar geloof aan de toekomst.
Terwijl onder plechtige stilte de
nationale driekleur gestreken wordt
en wij aandachtig naar de jonge
vrouwengezichten kijken, komt het
Ineens over ons als een openbaring:
— dat hier geen meisjes staan, die
nog „verschillen" willen kennen in
de oude beteekenis van een voorbij
tijdperk, maar dat hier staat aangetreden een jeugd, die niet langer teert
op de kracht van een roemrijk geslacht, maar die doelbewust den zelfgekozen weg heeft ingeslagen naar
de eenwording der natie, naar de
wederopstanding van ons volk — een
volk, dat zichzelf zal hervinden in de
dynamische krachten van zijn onsterfelijke jeugd.
Hilda Bongertman.

VROUWEN
Vrouwelijke prestaties

Ik herinner me een gesprek, reeds
vele jaren geleden. Het begon over de
vrouwelijke stationschef van Heemstede, die hier destijds was aangesteld bij de spoorweghalte ten gerieve
der forensen der omliggende plaatsen.
De vrouw, die dezen post bekleedde,
moest tevens alle voorkomende functies aan het loket en bij den kaartjesverkoop vervullen en dan weer
stipt op haar post zijn om het sein
van vertrek te geven. Men had geen
hooge verwachtingen, dat het met die
forensendrukte storm zou loopen, immers we hebben hier een prachtige
verbinding met de E.S.M., waar de
meeste forensen gebruik van maken.
Doch de practijk leerde anders,, het
werd dag aan dag drukker en het
gevolg hiervan was, dat de vrouwelijke chef, misschien door zooveel arbeid ineens, zenuwachtig geworden,
haar taak opgaf en aan een mannelijken chef overdroeg. Dat, nu het
uithoudingsvermogen van die ééne
vrouw te kort schoot, was natuurlijk
koren op den molen van alle anti's
van maatschappelijken vrouwenarbeid, alleen daarom reeds was het
jammer, dat zij het moest opgeven.

Het nieuwe, het ongewone in de
wereld heeft altijd tot op den huidigen dag een vijandige sfeer geschapen. Iets, wat men jaren en jaren
lang zoo gewend was geweest, zeden,
gewoonten,
gebruiken,
tradities,
scheen onverbrekelijk aan het bestaan
van het overgroote deel der mensen heid verbonden, Men kwam niet van
achter de verschansing der heilige
huisjes uit en trachtte ze voor omverhalen te behoeden. Een van deze heilige huisjes, van deze vastgeroeste
tradities, was wel de vrees voor de
aanspraak der vrouw op arbeid,
op welks terrein tot dan toe
slechts .de man werd toegelaten
— men kent de geschiedenis, ik behoef ze hier niet te herhalen. Men
kent ook de argumenten waarmede
men dezen vooruitgang trachtte
tegen te houden en wist precies te
zeggen, dat de vrouw daar en daar
niet geschikt voor was, geen uithoudingsen doorzettingsvermogen,
zwakke zenuwen oppervlakkigheid,
ja zelfs het gewicht der hersens kwam
er aan te pas. Zooals gezegd, ik wil
dit alles hier niet in de finesses herhalen en in den breede uitspinnen, al
deze dingen zijn overbekend, vooral
bij de ouderen onder ons, en de jongeren weten het wel bij overlevering.
•
Waar ik hier echter speciaal bet
licht op wil doen vallen, is het feit.
hoe schitterend de vrouw in den loop
der jaren al deze bezwaren en argumenten heeft gelogenstraft.
En nu, — in dezen oorlogstijd! —
kent de geschiedenis wel een periode,
waarin de goede gang van zaken van
maatschappelijk, huiselijk en gemeen-

schapsleven zoozeer berustte als op
de hedendaagsche vrouw? Wij laten
nu dezen keer eens de Hercules-taak
v*n de vrouw in het huishouden van
tegenwoordig er buiten — doch zien
wij thans de vrouw niet werkzaam in
alle verscheidenheid van beroepen en
functies, die voorheen bijna uitsluitend door mannen werden waargenomen en, wat meer zegt, zij maakt
er zulk een goed figuur, dat overheid,
mannelijke collega's en degenen, die
er eerst spottend, sceptisch of zelfs
vijandig tegenover stonden, niets dan
lof voor haar prestaties hebben en
bewondering voor den ernst en verantwoordelijkheid, waarmee zij haar
nieuwe taak hebben opgevat. Zelfs de
meest doorgewinterde nurks moet met
een zuurzoet lachje toegeven, dat ze
nog zulk een slecht figuur niet
maken. Wij hebben vrouwelijke conducteurs op tram en trein, vrouwelijke postbeambten, vrouwen werken
in alle soorten van bedrijven en
werkplaatsen tot volle tevredenheid
van overheid en publiek. Het is werkelijk verfrisschend de foto's te zien
in onze bladen van heele rijen jonge
meisjes gewapend met de attributen
van haar functie in openbare bedrijven, van post, tram of trein, de
pittige figuurtjes, de arbeidslust en
levensmoed, die van de gezichten
straalt, doen weldadig aan en wekken
vertrouwen, het is, of ze willen zeggen, wij zullen het vertrouwen in ons
gesteld niet beschamen, wij weten,
dat er op ons werk gelet wordt, misschien meer dan op dat onzer mannelijke collega's, daarom moeten wij
ons uiterste best doen en de eer van
onzen arbeid hoog houden.

Op dezelfde plaats van de groote
stadsmarkt vind ik hem ieder jaar
weer, mijn „bollenhandelaar". Daar
staat hij in zijn manchestersche jasje,
de handen in de zakken en beziet met
de rust van den buitenman het groote
stadsgewoel om zich heen. Een dag in
de week weg van zijn geestgrond, waar
hij bloemen kweekt en bollen teelt,
kan hem blijkbaar niet deren. Hij
blijft dezelfde bruingebrande goedmoedige duinkanter. Wülig tot een
praatje — vooral over de bollen —,
zoodat ik bij iederen gulden bollen, die
ik koop, zeker voor een tientje wijsheid meekrijg en kennis over de
kweekwijze ir. n n
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Toch — als ik vanmorgen mijn voorraad Duc van ThoLs en Darwins heb
aangevuld en me heb laten verleiden
tot het aanschaffen van nog meer
crocussen en sneeuwroem — (mijn
hemel! zal mijn vrouw zeggen, je kunt
ze straks alleen nog maar in de dakgoot of in de linnenkast planten) —
komt mijn bollenman los Heel wat
minder rustig dan ik van hem gewend
ber> „Mot je nou es kijken, gek zijn
ze, of ze slapen allemaal."
Twee kramen verder staat een drom
rijkhrcnzende lieden, die. als ik mijn
bollenman gelooven mag, geen andere
keus hebben dan tusschen verstandsverbijstering en een toettand, die niet
bepaald met „wakker" wordt aangeduid Wat er dan toch wel aan de
hana is.
„Ga .zelf maar es kijken", zegt m'n
bollenman.
Op het gevaar af ook bij de schaar
te worden ingedeeld dezer uitzinnigen, ga ik maar eens polshoogte
nemen.
„Ha! ook een bollenkoopman —
zeker concurrentievrees bij mijn bollenbaasje", denk ik.
„Wie nog. . Voor een kwartje, vijf
en twintig cent. . . moeder sta nu niet
te aarzelen."
Mooi, dat helpt. „Moeder" pakt een

kwartje uit de beurs, en krijgt een
zakje met die bolletjes. Als er één
schaap over den dam is, volgen er
meer, en zoo rollen de kwartjes naar
den eene en de bolletjes naar den
anderen kant.
,Jiijk, mijne heeren' — de kwartjes
vloeien wat trager — „ik zal het ie
nog een keer vertellen. Hier heb je
die bol en hier heb je de bloem, drie
prachtkleuren, drie koningsvariëteiten, binnen een maand bloeien en
altijd premie. ."
Ik krijg een neiging om m'n oogen
eens uit te wrijven, want wat deze
welbespraakte marktkoopman verkoopt is een soort hyacinthen en wat
er op zijn plaatjes staat zijn al heel
kennelijk begonia's.
Je moet maar durven. Maar toch
lukt het en zoo gaat het den geheelen
dag natuurlijk door Jan en alleman
koopt hyacinthenbollen, in de verwachting er straks begoniabloemen
aan te zien groeien
Of liever ze hebben in het geheel
geen verwachting dan die welke ze
aan het stalletje wordt aangepraat.
Even later sta ik weer bij m'n eigen
bollen-„leverancier".
„Nou?... Nou?..."

Maar nu het gesprek. Het waren
twee winkeljuffrouwen, die haar sexegenoot afvielen en haar vreugde er
over te kennen gaven, dat deze functie door een lid der sterkere sexe was
overgenomen: „Is dat ook een beroep
voor een vrouw", zoo riepen ze in
heilige verontwaardiging uit, „in alles
willen ze den man na-apen, bah!" Ze
draafden zoo op haar stokpaardje
door, dat ze voor geen rede vatbaar
waren De uitnoodiging om nu eens
kort en goed te zeggen, waarom het
beroep van stationschef zoo tegen het
wezen der vrouw indruischte, werd
gewoonweg genegeerd, elke tirade van
holle frazen eindigde met den pakkenden slotzin: „Ik zeg maar, dat die
functie voor een vrouw niet past!"
Ook de vraag, of ze dan vonden, dat
steenen sjouwen en schepen voorttrekken voor een vrouw wel paste,
sloegen ze in den wind.
Nu mengde zich ook een heer van

„Tja. waarom doe jij dat ook niet?"
pols ik voorzichtig.
„Wat?... die rommel is nog geen drie
centen waard— uitschot, ik bedank je
hartelijk. . krijgen ze mij niet 'voor.
Kijk, als ik daar mee begin, maak ik
mijn boel kapot. Jaren sta ik hier Jm'n spullen zijn goed — ik heb m'n
kweekerij, ik weet wat ik aan de menschen verkoop Als ik je zeg, die narcis
is enkel, dan is ie enkel, en als ik zeg,
die tulp is geel, dan is ie geel. Ja, je
denkt misschien, dat ik het niet zetten kan dat zoo'n vent zoon stand
heeft en maar verkoopt, terwijl ik hier
vliegen sta te vangen. Maar dat is het
niet. Nee man. ik erger me er aan,
dat de goegemeente zich zoo in den
nek laat zien door zoo'n vent, die gisteren scheermesjes, morgen misschien
schoensmeer en daar tusschendoor
vandaag bloembollen verkoopt Ik doe
m'n best de menschen goede waar
te verkoopen en zoo komt de klad er
in, want dat zie je zelf, bollen zijn
voor den kooper bollen, of ze die nu
bij mij of bij een ander koopen. Alleen
als de boel niet goed gegaan ts, dan
is die snaak uit de voeten. Afijn, de
wereld wil bedrogen zijn, dat zie je
maar weer. Maar ik bied er niet tegen

middelbaren leeftijd in het gesprek,
glunderend, dat hem door de vrouwelijke sexe zelf zulk een steun en
houvast werd geboden.
Genoemde heer kwam prompt met
de origineele brood-uit-den-mondstooterij op de proppen, hcfttderden
mannen loopen zonder werk en de
vrouwen zitten tegenwoordig overal in
en krijgen alle baantjes. Ook deze
agitator was niet te overtuigen, en of
men hem al de puzzle voorlegde of
hij al de duizenden vrouwen, die er
meer op de wereld waren dan mannen, honger wilde laten lijden, door
haar den arbeid te verbieden, het
was alles aan doovemans deur.
Deze heer was rentenier, die er zoo
kalmpjes en zoetjes van zijn huizen
en eigendomnietjes kon komen, zonder de minste financieele zorg, die
echter om iets om handen te hebben
door een vriend er een baantje had
bijgekregen, dat dus toch met meer
recht aan een werktooze had gegeven
kunnen worden, — van brood uit den
mond stooten gesproken
Intusschen we leven snel, „Les
idees marchents", en de tijdsomstandigheden zetten veel vooroordeelen en
heilige huisjes opzij, maar, afgezien
daarvan heeft de vrouw zich niet
dikwijls juist in den allerhoogsten
nood de cordaatste getoond, niet bil
de pakken neerzittend, maar met een
heldere tegenwoordigheid van geest
direct aangrijpend, wat voor de hand
lag en het allernoodzakelijkste was,
niet alleen in haar eigen gezin maar
ook daarbuiten. Zagen we het niet bij
de bombardementen op Berlijn met
welk een bewonderenswaardigen moed
eigen leven in de waagschaal stellend, eigen zorgen en moeilijkheden
vergetend, de vrouwen hulp en redding brachten aan de getroffenen en
on tredderden?
Waarlijk, als er ooit een tijd was te
demonstreeren in de practijk van het
harde leven, wat de vrouw vermag,
welke enorme krachten zij kan ontplooien, dan is hiervan thans op de
overtuigendste wijze blijk gegeven.
B. BULSING—v. BESOÜW
op zie je, daarvoor is mijn werk . nu
toch nog te goed.
Qe wereld wil bedrogen zijn, op da
stille voorjaarsgracht loop ik er nog
wat over na te denken. Ja, zoo was het
vroeger — toen de kwakzalver — zooals je op de tafereeltjes van Jan Steen
zien kunt, zijn klanten de wonderlijkste zaken aansmeerde, zoo is het
ook nu nog. Maar toch, dat is niet
de heele waarheid omtrent de wereld.
Wan* mijn bollenkweeker is het
levend bewijs, dat er nog andere zijn,
dat er nog werkers -zijn voor wie d*
arbeid ook ivat beteekent, die dag in
dag uit in het veld werken, omdat z«
voor hun werk, voor hun planten voelen, die liefde. . en eerbied voor hun
vak hebben
Geen koolplanten verkoopen als het
te laat is in het seizoen, ook al zijn zo
nog zoo goed, en geen bollen als je
ze niet van haver tot gort kent. Dat ia
het devies van mijn bollenbaasje.
Geen marktgeschreeuw geen overdonderen met fraaie volzinnen, of
lange toespraken om jan en alleman
de centen uit den zak- te k
Kijk, zoolang er nog werkers zijn,
die zoo over hun werk denken, die,
wie een trek van genoegen op het gezicht komt, wanneer .anderen belangstelling en eerbied voor hun werk
hebben, zoolang hoeven we geen zorg
te hebben. Uit deze Kleine ker,n van
werkers zal een generatie werkers
groeien, die nieuw leven zullen brengen, die met elkaar een gemeenschap
zullen bouwen, waar geen verblindende leugen en marktgeschreeuw
het belangrijkste zijn, doch eerbied
voor den arbr'd het zuivere devies is,
dat gevolgd wordt, ook al gaat het de
anderen aanvankelijk schijnbaar meer
voor den wind.
Bloembollen en eerbied voor den
arbeid. De sprong der gedachten i»
vaak onberekenbaar l
D. t.
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