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JAREN
ARBEIDSFRONT
Het tweejarig bestaan van Het
Nederlandsche Arbeidsfront en den
dag van den arbeid vfJlen In het felst
bewogen laar van de wereldgeschiedenis
De oprichting van het Arbeidsfront
sloot in 1942 een fase in de geschiedenis van de organisatie van den
arbeid af en een nieuwe periode werd
Ingeluid.
Thans, twee jaren later, kan worden gezegd, dat die nieuwf organisatievorm van den arbeid, zooals deze
ook in Nederland in het Arbeidsfront
gestalte kreeg, een historische noodzakelijkheid vormde
Dwars tegen de stormvlagen in is
het Arbeidsfront gegroeid en wat nog
belangrijker is. juist den laatsten tijd
valt een innerlijke versterking van
dat Arbeidsfront waar te nemen. Wat
den leden in den aanvang nog niet zoo
klaar voor oogen stond, is in het
tweede jaar duidelijker aan den dag
getreden. Het Arbeidsfront heeft
boven alles een idieele opgave Het
vraagt in de eerste plaats van zijn
leden den vollen inzet van de persoonlijkheid en kan ^aarvoor in
materieelen zin weinig Weden. Juist
nu Uiteraard deed het Arbeidsfront
In het afgeloopen jaar wederom wat
In zijn vermogen lag ter verbetering
van de sociale positie van den Nederlandschen werker. Dit kon echter niet
veel zijn. omdat deze oorlog, evenals
ledere voorgaande, in stoffelijken zin
verarming beteekent, omdat het overgroote deel van de productieve krachten in den lande gebruikt moet worden voor de versterking van de weerbaarheid van Europa.
Innerlijke kracht
En toch kon de innerlijke kracht
van het Arbeidsfront worden versterkt en bovendien schaarden zich
nieuwe leden in zijn gelederen Dit
juist stemt mij tot optimisme en geeft
mij de zekerheid, dat de Aroeids-
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frontgedachte eens door geheel werkend Nederland begrepen zal worden.
Telkenmale kon ik in de bedrijven, in
de gesprekken met sociale voormannen, met die vrijwillige, onbezoldigde
werkers voor het Arbeidsfront, vaststellen, met welk een verbeten wilskracht en met welk een tintelend
Idealisme de Arbeidsfrontgedachte
wordt uitgedragen en verdedigd tegen
de aanvallen van hen, die ook in het
verleden handlangersdiensten
verleenden aan de kapitalistische machten. Ik nam waar, hoe zij stand hielden tegen alles in. Ik ontmoette bedrijfsvoerders, die metterdaad waardig waren om dezen eeretitel te
dragen, die toonden, dat zij waarlijk
leiders van menschen waren in hun
bedrijf. Ik ontmoette eenvoudige werkers, drukte hun eeltige knuist en
wist. dat zij den eenmaal ingeslagen
koers zouden houden, dwars tegen
elk stormgetij in.
Ik wist. dat de Arbeidsfrontgedachte,
de natuurlijke — ik kan wel zeggen
— aangeboren drang naar sociale
rechtvaardigheid, de uit het socialistische hart voortkomende offervaardigheid voor den arbeidsmakker in
lederen Nederlandschen werker leefde.
Ik weet thans, dat de dikwerf innerlijk verborgen gemeenschapszin bij
velen naar buiten is getreden en den
Nederlandschen werker, die den weg
naar het Arbeidsfront vond, tot een
nieuwen mensch heeft gemaakt
Bij die werkers heeft zich als het
ware een geestelijke ommekeer voltrokken. Ze dragen het hoofd fier
omhoog en zijn er trotsch op arbeider
te zijn. De revolutionnaire dadendrang, die in hen leeft, brengt hun
dikwijls het bloed aan het koken,

wanneer zij om zich heen de grofste
sociale ongerechtigheden waarnemen
en nietsdoende slampampers en
parasieten hun zakken zien spekken.
Ik zou hun willen toeroepen: „Gij, die
gegrepen zij t door de socialistische
idee gij leeft nog in een maatschappelijk bestel, waarin de krachten van
het oude voor geen enkel middel
terugdeinzen om de socialistische idee
te doen verstikken. Voor dat socialisme moet worden gestreden, hier en
aan de fronten!"

komt het er niet op aan, uit welk gezin, uit welke omgeving de werker Is
voortgesproten. In de nieuwe maatschappelijke orde, die komen moet, zal
een ieder tot de grootst mogelijke
ontplooiing van krachten moeten
kunnen komen, waar ook In Nederland zijn wieg heeft gestaan.
Het initiatief, dat Ik in dezen zin
In den vorm van de „Hulp aan Begaafden" heb genomen, wil niets
anders zijn, als een wegwijzer voor
den staat, die als moeder van de belangen van de volksgemeenschap,
juist op dit gebied een zoo belangrijke taak te vervullen heeft.

Vrijmaking
Die strijd is thans voor leder in de
eerste plaats een strijd om het har-t
van den arbeidsmakker, naast u aan
de draaibank en op het bureau. Die
arbeidsmakker zit nog gevangen in
de kluisters van het verleden en
heeft zich nog niet vrijgemaakt, zooals gij dat deed. Veelal draagt hij nog
het minderwaardigheidscomplex, dat
op hem is gedrukt door die economische, politieke en kerkelijke gezagsdragers, die het kapitalisme willen
redden ten koste van alles.
Of hij heeft het oor te luisteren gelegd bij hen, die zijn kapitalistische
ketenen willen verwisselen door den
alles verstikkenden wurggreep van
het bolsjewisme. Kapitalisme en bolsjewisme behoeven beide voor hun
voortbestaan de willooze massa en de
onderdrukking van de persoonlijkheid. Het Arbeidsfront behoeft juist
het tegendeel: de vrije wilsbeschikking van den vrijen werker. Het
eischt derhalve vóór dien werker de
vervulling van die voorwaarde, welke
de volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid mogelijk maakt. Daarbij

Onmacht
Ik sprak in den aanhef van dit
artikel van de historische noodzakelijkheid van het Arbeidsfront. Ik zal
de laatste zijn om te ontkennen, dat
de voormalige vakvereenigingen op
verschillend gebied goed werk hebben
gedaan en wellicht voor dien tijd,
onder het kapitalisme, evenzeer
historisch aan de orde waren. Evenmin als het kapitalisme echter in
staat is geweest om de groote sociale
problemen — men denke slechts aan
de massale werkloosheid en de
moedeloosheid, die spreekt uit gedachten als crisis in permanentte —
op te lossen, even onmachtig waren
de vakvereenigingen om de werkers
te doen opgaan in het vol'; en hun
sociale zekerheid te gpven. De verscheurdheid en het bewust aangekweekte klassenisolement, maakten
het onmogelijk om tot een volledige
ontplooiing van de volkskracht te geraken. Het kon dan ook met anders,
dat de arbeider zich een uitgestootene bleef gevoelen. De boeren voelden
zich verkocht: de boter ging voor een
bespottelijk lagen prijs naar Engeland en het groote margarineconcern
maakte millioenen winsten. De middenstand ging ten onder
De Nederlandsche werker sluimerde in.
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Zij kwamen
De oorlog schudde hem wakker. Hij
werd temidden van het wereldgebeuren geplaatst. Er werd heftig aan zijn
deur geklopt. En nu gaat het er om
of de Nederlandsche werker zal beseffen, dat het ditmaal om zijn
mensch-zijn. om zijn toekomst -en die
van zijn kinderen gaat. Velen hebben
den wekroep verstaan en hebben zich
geschaard in het Arbeidsfront. Zij
zijn gekomen, vrijwillig. Hoe eenvoudig zou het geweest zijn om den
Nederlandschen werker te verplichten
tot het lidmaatschap van het Arbeidsfront. Dat Arbeidsfront zou dan
geworden zijn tot een enorm lichaam,
echter zonder leven. Neen, met opzet,
doelbewust werd de moeizaamste weg
gekozen. Het Front van <1en Arbeid
zal slechts uit vrijwilligers bestaan,
en zal zijn kracht slechts kunnen
putten uit den vrij willigen inzet van
zijn leden. Alleen een Arbeidsfront,
dat naar binnen sterk is, zal ook naar
buiten sterk kunnen zijn.
Laten wij dan ook rp den eersten
Mei 1944, op den dag van den arbeid,
kracht putten uit de wetenschap, dat
de gekozen marschroute, door de geschiedenis werd voorgeschreven.
De nieuwe socialistische Idee, zooals die geboren werd In het hart van
een eênvoudlgen Duitschen arbeider,
moest komen. Het hangt ook van den
Nederlandschen werker af, ol die
socialistische idee tot werkelijkheid
zal worden.
Derhalve besluit ik met de woorden Nederlandsche werkers, het Arbeidsfront roept u allen, volgt tot den
laatsten man!

WERKERS ONTWAAKT!
Werkers ontwaakt, zie de dageraad gloren.
Komt uit het donker, de morgen breekt aan»
Werkers ontwaakt, zie de dag wordt geboren,
Treedt in het licht, want de nacht is vergaan.
Ziet hoe het duister door 't licht is verdreven;
Alles herleeft wat in doodssluimer lag.
Merkt toch, de neev'len, van goudglans doorweven^
Wijken, vaneen voor den stralenden dag.
Op naar het Zicht.' Op naar het licht!
Komt uit het donker van angsten en zorgen.
Treedt in het licht van den juichenden morgen*
Ziet, aan de kim gloeit de dageraad aan.
Op naar het licht, want de nacht is vergaan!
Long lag de wereld in 't donker verborgen,
Droef was de winter, en eind'loos de nacht,
Troosteloos het leven, vol droefheid en zorgen,
Groot soms de nood die vertwijfeling bracht.
Werkers Iaat achter dit trieste verleden,
Trekt met ons mee naar het zonnige land,
Daar wacht de arbeid, daar nemen we heden
't Machtige Bouwwerk der Toekomst ter hand.
Op naar het licht! Op naar het licht!
Komt uit den nacht van een droevig verleden,
Treedt in het heldere daglicht, want heden
Wacht ons de arbeid. Een beter bestaan
Bouwen wij op, nu de nacht is vergaan.
Werkers bouwt voort, nu de dag is verrezen,
Bouwt uw geluk, nu de nacht is vergaan.
Nietiu> is de dag, en nieuw wordt het leven,
Voller en rijker het werkersbestaan.
Dan krijgt het leven der werkers zijn waarde,
En wordt ook hij om zijn arbeid geëerd,
Straks rijst het werk, dat hij willig aanvaardde,
Op tot een burcht die de eeuwen trotseert.
In 't volle licht, in 't volle licht,
Ratelt de arbeid in driftigen roffel,
Spett'ren de vonken uit hamer en troffel,
Hoog rijst het Bouwwerk, en hoog waait de
Bouwers, voor 't Front van den Arbeid... treedt aan!

B, B*

Ze liegen het! Ze liegen het, die kerels met hun blijde Mei en met hun
mooie verhalen over de eerste voorJaarsboden, de schuchtere sneeuwklokjes, die hun kleine kopjes het
eerst boven het gras zouden heffen
en daarmee het nieuwe Jaar feestelijk in zouden lulden!
Schijnheilige schoolmeesters en bleeke boekenwurmen zijn het, die dergelijke bakerpraatjes in de wereld brengen en die ons willen wijsmaken, dat
het In de natuur een en al rozengeur
en maneschijn Is. Misschien zijn de
schoolmeesters ool wel zoo gek op
dat sneeuwklokje, omdat het zoo'n
eenvoudig bloemetje Is, wat J e zoo gemakkelijk na kunt teekenen en na
kunt rekenen met zijn drie wittehemdsslippen en zijn sprietlg blaadje. In werkelijkheid Is het bloemetje
niet alleen eenvoudig, maar het is
ronduit onnoozel, met zijn schraal,
knlkkebollend kopje, dat daar maar
zinneloos hangt te bungelen In den
waalenden wind van Februari of
Maart.
Maar bovendien — het sneeuwklokje
Is bij lange na niet de „eerste lentebode". Nee, de eerste en de hardnekkigste Is de brandnetel, die In Januari al In de luwte uitloopt en die
onder baksteenen of kapotte dakpannen ergens achter In den tuin al eerder zijn branderlge kronkels neerlegt. Een heerlijke groente, volgens
de kenners, maar die blijkbaar niet
te oud moet worden, want dan stinkt
Be de pan uit.

Zoo komt de Mei niet tot ons geschreden over tapijten van malsch
gras met Meizoentjes een lieflijke
sneeuwklokjes! Maar ze vecht zich
„een weg ov«» het nog grijze weiland,
waar het gras aarzelt van de kou of
verdrinkt van het water, waar de
mest nog op hoopen staat, wachtend
op een boer, die ze moet spreiden en
waar brandnetels het eerste jonge
groen langs den slootkant of In de
ruigte vormen. En toch is dit: Mei!
Het Is niet allemaal zoo frisch, het la
niet allemaal zoo mooi, als In de
boekjes staat. Het Is koud en naar en
arm, het voorjaar. Er Is geen zon, er
Is geen warmte, er is geen- regen. Er
Is alleen een gure wind en het betraande oog ziet slechts nieuw ontluikend brandnetelleven op de eerste
luwe
plek . . .
v
In die sfeer nemen wij de schop op
den schouder, trekken naar den tuin en
beginnen de productie-slag. Waar
verleden Jaar onze boerenkool Is verdronken, waar nog wat schlmmelige
spruitkool-stammen staan en de knolvoet van draaihartige roole en witte,
daar zetten wij de spade In de aarde
en wij gooien den grond om. met
emelt, rltnaald en engerling.
Wat aan droge stengels en dorre
takjes niet er onder te werken valt,
harken we bij elkaar met wrak hout
en anderen rommel en op de tuinen
rondom vlamt In die prille voorjaarsdagen, net als op de onze, het lentevuur, het Paaschvuur. Het Is de eerste warmte, die we voelen. Met het
zoute zweet prikkend op onzen moegewerkten rug staan wij Ineengrooten kring om het bij elkaar geharkte
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TUUT en wij zien de vlammen dansen.
En we denken: „Net als vroeger, net
als toen we nog niet naar de stad
getrokken waren en buiten woonden
en toen het groote lentevuur met zijn
kruidige lucht van brandend oud
hout en versche takken van knesterende dennen en sparren hoogopgetast lag tot een geweldig Paaschvuur,
een vuur in den avond en den nacht,

of vragen ze netjes — of nemen ze
zonder vragen! — en ergens anders
zingen we op oude vrome wijzen lange litanieën met tienvoudig, honderdvoudig Alleluja aan het slot.
Maar zeker is het, dat In deze tijden van Noord-Holland tot In Twente en ver over de grenzen in het oude
Saksenland en van Friesland en Groningen tot In het Zuidelijkste zuiden

Nadat alle tien strofen nog een keer zijn gezongen, worden de kleine kinderen dan door de ouderen omhooggetüd. Naar de zon naar het licht......

en de gezichten rood waren van de
stralende hitte." En we harken nog
wat takken bij elkaar en ons armoedig volkstulnvuurtje vlamt nog even
extra op.
Hoe was 't ook weer? Hoe is het
nog, hier en daar, en overal verspreid, door heel Nederland?
Op de klikklak van hun klompen
trekken nog overal kleine boerenjongens in de weken voor Paschen en
tusschen Paschen en één Mei langs
de zandige voetpaden, over steenslag
of klinkers van den dorpsweg. van
boerderij tot boerderij om wat op te
halen voor het groote vuur. Daar
zijn het alleen dorre .takken, droog
hout of oude rommel, ginds probeeren ze ook nog „eieren te gaderen" of
wat centen te vangen om het feest
nog wat vroolijker te maken door den
aankoop van brood of koek of Jenever
voor de oudere helpers, die er. soms
ook bij te pas komen als de traditie
wil, dat de vuurbult heel mooi en heel
groot moet worden en dat er misschien zelfs een groote Paaschstaak bij
moet zijn, met een teerton in den top
Daar zingen ze kinderliedjes, ginds
roepen en schreeuwen ze maar wat

van Limburg en ook daar over de
grenzen de lentevuren vlammen en
van dorp tot dorp, van gehucht tot
gehucht, soms van eenzame boerderij
tot eenzame boerderij en over het
vlakke veld zoo goed als van heuvel
tot heuvel de vlammen elkaar wenken en den groet doorgeven: 't wordt
lente. En de vuren vlammen, öók op
het akkertje van den volkstuinder,
die aan den rand van de groote steden,
wat ouden rommelt verbrand en
schoon schip maakt op zijn tuintje,
in afwachting van het nieuwe leven,
dat zal moeten groeien uit de zaalbedden en de pootgateru

De mooiste lentevuren hebben ook
dit jaar weer in ons land gebrand tn
de streek van Ootmarsum en Denekamp, achter in Twente. Tegen het
vallen van den donker, niet zoo laat
als in de vredesjaren. met het oog op
de verduistering, hebben daar overal
de Paaschvuren gebrand, omdat daar
geen lente kan komen zonder een
voorjaarsvuur.
En zingend zijn de kinderen en ook
de ouderen van Denekamp op

Paaschzondag naar het kasteel Singraven getrokken om aan den opzichter een Paaschstaak te vragen. De
eigenaar van de oude havezathe Bögelscamp is sinds onheuglijke tijden
verplicht een boom uit zijn bosch aan
te wijzen, die op Paaschmorgen omgehakt moet worden en die dan door
de opgeschoten jeugd van Denekamp,
onder leiding en medewerking van tal
van ouderen, ia triomf naar het dorp
wordt gesleept en verder naar de
Paaschweide, waar den vorigen dag
al een prachtige Paaschbult Is opgericht, waarvoor het hout en het
groen met een groote karrevracht Is
aangevoerd.
Alles aan dat Paaschstaak-sleepen
is traditie, zooals er traditie Is in het
langzaam loopen uit het dorp naar
de havezathe of het kasteel en zooals er traditie Is in het aanwijzen van
de kinderen, die elk jaar opnieuw de
vraag hebben te richten of ze een
Paaschstaak mogen hebben. Ongeschreven, maar oeroude traditie, die
elk jaar gehandhaafd moet worden,
want als. het één jaar niet zou worden gedaan,'dan zou het eeuwenoude
recht vervallen...
Judas heet de Jongen, die het Jawoord krijgt en die verder voorop
Joopt, om te zien welke boom zal worden aangewezen en het Is ook deze
.Judas", die met een touw om zijn
middel In den boom klimt, terwijl
onder al een paar sterke kerels met
groote bijlen gaan hakken in den
stam, tot den boom op vallen komt te
staan. Zoodra het zoover Is, begint
leder, die maar houvast aan het
touw kan krijgen te trekken en onder
groot gejuich valt weldra de boom
om, schijnbaar midden in de menschen, die onder geschreeuw en geroep op het allerlaatste oogenbllk een
goed heenkomen zoeken. Maar nauwelijks ligt de boom of de hakkers en
de trekkers zijn er al weer bij. Haastig grijpt leder een tak en onder luid
gezang trekt ieder mee en met den kop
naar voren — de zwaarste en meest
tegenstrevende takken worden Inderhaast maar wat weggeslagen, als er
bij het trekken soms eentje vastloopt
In een heg of achter een struik langs
den weg — wordt de Paaschstaak, eerst
langs den zandweg en later, op een
vaartje soms, langs den verharden
dorpsweg naar Denekamp getrokken.
Lange slingers trekkers vormen zich,
want ieder wil een handje helpen en
zoo zijn er, al naar het geschikte aantal vastgrijppunten bij den boom, wel
vijf, zes of zeven lange' slingers Jongens ' en mannen en tegenwoordig
zelfs ook meisjes, die meehelpen
trekken. Zoo'n slinger is vaak wel
langer dan honderd menschen, die
hand aan hand en zingend meesleepen.
..Heden is de grootste dag
*
en het andere lied:
„Christus Is opgestanden,
Al van de Joden haar handen
Dus willen wij allen vrooujk zijn.
Christus zal onze Verlosser zijn.
Alleluja!"
Het zijn oude mlddeleeuwsche
Christelijke liederen, die nu bij deze

nog veel oudere vuren en bl] deze
veel oudere sleep-plechtigheid worden gezongen, zoogoed als de Christelijke kerk zooveel oeroude ^ heidensche gebruiken en gedenkdagen heeft
„gekerstend" of „christelijk gemaakt*.Zoo goed als bijv. nog In onze dagen
door sommige pastoors verder wordt
gegaan en bUv. het Paaschvuur
wordt aangestoken met vuur van een
kaars uit de kerk — terwijl toch aan
den anderen kant de overheid ook als
sinds eeuwen bijwijlen strijd voert
tegen de oude, vaak wat rumoerige
en baldadige lente-gebruiken. Al
sinds vier eeuwen probeert met name
de overheid in Holland het ontsteken
van allerlei lentevuren tegen te gaan
— de Zaanianters weten er van mee
te praten. En toch blijft het oude gevoel voor het Paaschvuur doorwerken, want elk Jaar is er dor hout om
op te ruimen en elk jaar wil de Jeugd
nog vóór het vuur aan den hemel
zijn zomersche kracht weer terugheeft zich bij voorbaat eens warmen
aan het lente-vuur.
Boven aan de Paaschstaak komt
een teerton en dan, nog voor de
brand er in gaat, moet in Denekamp
„Judas" op een van de ladders (met
welke de Paaschstaak eerst met veel
moeite omhoog is gezet) klimmen om
de Paaschstaak bij opbod te verkoopen, precies als de hoepels van de
teerton. Uit de opbrengst, die makkelijk enkele tientallen guldens haalt,
omdat een knappe boom zeker in dezen tijd nog wel een zacht prijsje
waard is, wordt het onderhoud van
de ladders en de touwen en wat er
verder bij het lentefeest noodig is,
bestreden. De rest is voor een spaarpot.

Wat beteekent de figuur van Judas,
die in Denekamp nog op een grappige
manier verdubbeld is doordat zijn
helper „Kariot" wordt genoemd, naar
een grappige verbastering van den
bljbelschen naam Judas Iskarioth,
Judas uit het plaatsje Karioth?
Judas is niets anders dan een
christelijke vermomming van een verpersoonlijking van den winter, die
door het lentevuur wordt uitgedreven. In sommige plaatsen wordt dan
ook als Judas een strooien pop gebruikt, die letterlijk verbrand kan
worden.
En wat is de Paaschstaak? De
Paaschstaak is niets anders > dan de
aloude Meiboom, zinnebeeld van
vruchtbaarheid en nieuw ontluikend

leven. Vele zijn dan ook de verklaringen geweest van het merkwaardige
sleepen van den boom, waarbij ieder,
direct of indirect contact heeft met
den stam en zijn takken, waardoor dus
ieder deel zou hebben aan de kracht,
die in het voorjaar door de boomen
stroomt. Ja, heeft een enkel waarnemer gezegd, het moet een eikeboom
Eijn, want een eik is het symbool van
mannelijke kracht en alleen mannen,
vooral geen vrouwen mogen dus meetrekken in dezen typisch-mannelijken
vruchtbaarheidsoptocht. Helaas voor
dezen waarnemer: een volgend jaar
was het een den, die werd meegesleept en de laatste jaren was de belangstelling van meisjes en vrouwen
zeker niet minder dan die van de
mannen en trokken de meisjes ook
braaf mee aan eik of den of lork of
lep, of wat het ook mocht zijn! En
waarom zouden de meisjes ook geen
deel willen hebben aan de kracht en
aan de vruchtbaarheid?
Zoo is het met elk levend volksgebruik. Men kan nooit zeggen: zoo is
het, zoo en niet anders en dat beteekent het. Want de manier, waarop
het in eere wordt gehouden en ook
de beteekenis wisselt met de jaren
en met de menschen. Thans zingt
men deze vrome liederen bij de aloude lentevuren en denkt men aan
vrome gedachten in christelijke
woorden. De vroomheid en het ontzag voor de nieuwe levenskracht van
de lente zijn echter dezelfde als in
verre, voorchristelijke tijden en die
gedachten zullen zich handhaven, ook
in latere tijden, omdat zelfs de volkomen versteedschte volkstuinder, die
zijn poover Mei-vuur stookt van wat
oude stronken, wat riet en wat dorre
takken, nog altijd precies voor hetzelfde probleem staat. Omdat ook hij
ea al zijn verre nazaten zullen verlangen naar zonnewarmte en vruchtbaarheid van de aarde, omdat daarzonder geen leven mogelijk is.
Acht kilometer van Denekamp ligt
Ootmarsum en er tussen nog drie,
vier gehuchten, die ook elk hun
Paaschgebruiken hebben. Maar in
Ootmarsum zijn ze het uitvoerigst,
omdat daar al den dag voor Paschen
een merkwaardige optocht, een soort
zingende processie door het stadje
trekt. Onder leiding van acht Poaskêêls wordt daar behalve het ook uit
Denekamp bekende „Christus is opgestanden" vooral ook het mooie lied
„Alleluja, den blijden toon, Alleluja,
Wordt nu gezongen, zoet en schoon,
[Alleluja»

Haastig grijpt ieder een tak en onder luid gezang trekt ieder
(Teekeningen: Studio AJ>.)

En als refrein, met het btj elke
volgende herhaling naar-voren springende accent, „Alleluja, Alleluja,
Alleluja".
Twintig strofen kent dit eenvoudige
lied op zijn simpele wijs en met zijn
ontroerende woordenkeus:
Waar dat ik ben, of waar Ik ga,
Mijn ziel, die zingt Allelujal
En verder bijv.:
De dood, die hij verwonnen ziet,
Des duivels macht gebracht tot niet.

van het lange lied nog een keer zijn
gezongen, worden de kleine kinderen
dan door de ouderen omhooggetlld.
Naar de zon, naar het licht — om
het heele marktplein te overzien en
te genieten van den aanblik van één
groote dorpsgemeenschap, die het lentefeest wel op een heel Indrukwekkende wijze viert.
De vuren blijven branden, ook na
Paschen. Want het Paaschvuur i»
slechts een lentevuur, dat Is vastgehecht aan een wisselenden feestdag.
Er zijn dan ook echte Mei-vuren.
Want de eerste Mei is volgens oude
opvatting de heerlijkste dag van de
lente, het echte begin, het begin van
den voorzomer. Dan heet de staak of
de boom ook royaal: Meiboom, Dan
loopt het heele dorp, waar het gei
bruik nog in eere wordt gehouden,
<uit om den Meiboom te planten —•
ondanks een vierhonderdjarige campagne tegen dit feest van veel auto-*
riteiten, plaatselijke en landelijke.
De levende, groote, echte boom te
op heel veel plaatsen vervangen door
een magerder staak, versierd met
wat linten en opschik en een krans
als het kan.
Op andere plaatsen blijft het bfl
een versieren van de huizen met
meien of meitakken en wordt vooral
de „liefdemei" bij een mooi meisje
voor de deur gezet of op het dak geplant. Verschillende takken hebben
dan nog, voor den goeden verstaander, een verschillende beteekenis: de
fijne mastden beteekent goedheid, de
altijd groene dennetak: eeuwige liefde, de hagedoorn, dat er geen roosj»
zonder dorens is enz.
Meiliederen klinken, zelfs patertjes
moeten dansen:

Den dag voor Paschen wordt het lied
gewoon gezongen en worden de karrevraehten hout voor de Paaschbult
opgehaald en trekt slechts een steeds
aangroeiende troep kinderen door
de nauwe bochtige straten. Maar dan
op den eersten Paaschdag zelf komt er
een nog veel wonderlijker en merkwaardiger gebruik bij.
Want nadat alles voor het branden
van het lentevuur zingend in orde is
gemaakt, het opladen, het rijden, het
afladen en het opstapelen tot een
brandmijt, gebeurt alles onder gezang,
wat er ook gebeurt, komt het „rondzingen" aan de beurt op Paaschmorgen. Dan schrijden de Poaskêêls en
hun gevolg plechtig langs een oude
route door het stadje en zij zingen^
de oude liederen. Eerst 's morgens,
dan 's middags. En dan gaat het naar
de Paaschwei en tegen een uur of vijf
trekt men vandaar naar de stad en
vormt zich op een gegeven oogenblik
uit den ordeloozen optocht een slingerrei, waarbij ieder hand aan hand
loopt. En zingend trekt dan bijna de
heele bevolking hand aan hand langs
een door traditie geheiligde route, waar
niet van afgeweken wordt, soms de
achterdeur van een huis in en de
Daar ging een patertje langs den
voordeur uit, soms ook gewoon om den
[kant,
stiepelpaal van een „niendeur", even
Hei 't was in de Mei
Hij pakte zijn zoetlief bij de hand,
het huis in en er direct weer uit.
Hel, 't was in de Mei, Mei, Mei
Dat is het beroemde „Vlöggelen".
Hei, t was in de Mei zoo blij,
wat de een verklaart als een oeroude
Hei, 't was in de Mei!
lentere! en de ander als het restant
van een processie. Maar dat In elk
Zinnebeeld van de weerkeerende
geval is — en daarop komt het aan
kracht van de natuur, van de nieuwe
— een gemeenschappelijk beleven
van een als heilig beleefde hande- « vruchtbaarheid en van den arbeid en
het feest van den arbeid, het gemeenling, die gebonden is aan het Intreschapsfeest bij uitstek, blijft de eerste
den van het voorjaar en het branden
Mei:
van het lentevuur.
Heel merkwaardig is nog het slot
Zooals elk rondzingen ook", eindigt de
optocht op het marktplein. Maar
daar kronkelt hij zich op in een groote spiraal en nadat alle tien strofen

De koude winter is nu verdwenen,
Den zoeten zomer die komt er al aan.
Dan ziet gij al de boitekens en bomen
Te bloeien staanl
M. W.

Langs ongebaande wegen op huisbezoek.

e beteekenls van de vreedzame
bataillons, die wij onze stoottroepen noemen, kan nooit hoog genoeg worden aangeslagen en wij
kunnen eigenlijk nimmer genoeg van
dergelijke formaties bezitten, vooral
ten plattelande, waar de propaganda
onder de veelal In de verstrooiing
wonende werkers niet weinig wordt
belemmerd'door de groote afstanden.
De menschen wonen er doorgaans ver
van hun werk - soms moeten ze wel
een uur of langer fietsen om het te
bereiken — en ook de woningen der
afzonderlijke arbeidskameraden ligfen op hun beurt ver uiteen
Drenthe is hiervan een sterk voorbeeld. Wie zich hier inzet Om onze
Arbeidsfrontidealen door vergadering
of huisbezoek uit te dragen, moet in
kilometers kunnen denken en voor
geen kleintje vervaard zijn. Hij moet
per rijwiel of te voet weer en wind
trotseeren. vaak dwars door velden
en bosschages, vóór het eigenlijke
propagandawerk kan beginnen, en na
afloop moet hij tenslotte zelf ook nog
terug naar zijn woning. En dan spreken we nog niet eens over banienen schoeiselmisère. verduistering en
andere moeilijkheden die in dezen
tijd juist ten plattelande extra zwaar
wegen.
Juist In deze streken doet de behoefte aan goede stoottroepen zich
dan ook sterk gelden. Zoo bestonden
er reeds geruimen tijd plannen om
er in een dorp In Oost-Drenthe een

D

,.. Argumenten over en weer...

... Men moet de zaak van twee kanten bekijken.
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op te richten. De propaganda kan
daar best eens een duwtje hebben. In
die kleine plaats heeft men het
klaargespeeld het ledental reeds tot
een goede 120 op te voeren. Dat is
lang niet slecht, doch het is duidelijk, dat er nog veel méér uit die
streek te halen valt.
Samen met den installeerenden
functionaris van het Provinciaal
Bureau zijn we op pad gegaan om
den nieuwen stoottroep ten doop te
helpen houden. We maken een tocht
van volle twee uren met het officieele
vervoermiddel, het slingerende, hakkepoffende
voor-historische stoomtrammetje. dat-nooit haast en altijd
'tijd schijnt te hebben, dat steeds
tjokvol is en welks route bezaaid is
met pleisterplaatsen. Maar daartegenover staat, dat we in leder geval volop van dezen stralenden Aprlldag genieten.
Onze tocht voert ons langs woeste
gronden en versch gescheurde graslanden, akkers en Saksische boerenhoeven, poelen, pijnbosschen en
heidevelden. Het is de Olde Lantschap op haar mooist. Tenslotte stoppen we bij een dier vele platttelandscafétjes, die tegelijkertijd tramhalte
zijn. In het zaaltje naast de gelagkamer treffen we reeds den kringleider met een tweetal kameraden en
ook de anderen laten niet lang op
zich wachten. Het gaat hier overigens
heelemaal niet plechtig toe. We zijn
hier In Drenthei Daar Is men van

Krijgsraad, — de nieuwe stoóttroep beraadslaagt over de
adressen, die zullen worden bezocht.
(Foto's Fellinga)

hulsult wars van alle officieel vertoon en daar geven de menschen zich
«ooals ze zijn: gaaf, open en eerlijk.
Gemoedelijk zitten we rondom de
tafel en bepraten wat er te bepraten
»ait. terwijl een spinnende angoraPoes huiselijk van den eenen stoel op
Oen anderen wipt.
De kameraden, die hier bijeen zijn,
behooren tot de beste idealisten. Het
Mjn prachtkerels. die geheel opgaan
In hun propagandawerk voor het Arbeidsfront en ze zijn zoo weggeloopen
lit hun werk. En nu zitten ze hier
tezamen en beraadslagen, de landarbeider, de timmerman, de vlaswerker de veenarbeider en de man van
het staatsboschbeheer. allen bezield
'door het brandende verlangen naar
*en werkelijk socialistische gemeenschap van alle werkers. Hun leven Is
*en leven van harden, noesten arbeid
*n zij weten beter dan wie ook. wat
oen werker toekomt. Maar zij weten
ook, dat de enkeling alleen niets verlag te bereiken en dat samenwerking
*an velen alles beteekent. Juist in
dezen beslissenden tijd heeft de werker zijn groote kans om zich van de
kapitalistische kluisters te bevrijden.
Straks, als de kanonnen zwijgen,
Oioeten we gereed zijn voor de ver^ezenlijking onzer groote ideëele taak
'n hiervoor moeten reeds thans de
Grondslagen worden gelegd.
Daar gaat het om!
De kameraden, hier aan de tafel,
beseffen dit ten volle en ook de op-

richting van een plaatselijk kantoor,
waaraan hier sinds lang behoefte bestond, heeft aller instemming. Natuurlijk wordt er lang en breed over
geredeneerd, want men wil het liefst
«oo goed mogelijk doen.
En dan de hoofdzaak: de stoottroep! Deze is eveneens een onderwerp van uitvoerige, gemoedelijke
d-iscussie. Een der beide functionaristen merkt — niet ten oprechte — op,
dat er blijkbaar reeds een onzichtbare stoottroep aan het werk is geweest, want anders had men hier
nooit zoo'n vrij behoorlijk ledental
kunnen bereiken, hetgeen op zichzelf
reeds een belofte voor de toekomst
Is. Het gaat er nu maar om — zegt
hij — deze kennelijk reeds voorhanden stuwkracht in de juiste banen te
leiden. Hier raakt hij een gevoelige
snaar en de tongen komen aanstonds
opnieuw los. Zeker, de idealen van
het Arbeidsfront leven óók in de
harten van velen, die nu nog aan den
kant staan. Maar valsche schaamte,
misverstand, stille terreur en zoovele
andere factoren houden hen nog bij
ons vandaan. Toch heeft menigeen
nog slechts een klein duwtje noodig
om den stap naar onze rijen te doen.
Dezen moeten in ieder geval worden
bewerkt. En dan zijn er nog oudleden, die vaak om hoogst onbenulige
redenen zijn afgedwaald. Ook zij zullen welkom materiaal voor onzen
nieuwen stoottroep vormen.
De geestdrift stijgt, naarmate de
gedachtenwisseiing langer duurt Er
worden adressen genoteerd, die bezocht zullen- worden. Plannen worden
geopperd, argumenten tegen elkaar
afgewogen. De Drent is van nature nu
eenmaal bedachtzaam en gaat niet
gauw over één nacht ijs. Doch dit kan
de uitvoering slechts ten goede
komen
Zoo aanschouwt dan ook deze
stoottroep het levenslicht. Een uit
vele in den lande, nuttig en onmisbaar Stil en onopvallend zal hij zijn
moeilijke, doch mooie taak vervullen
en stap voor stap terrein winnen voor
de hoofdmacht. Het Nederlandsche
Arbeidsfront. dat den strijd voert voor
het welzijn van al onze Nederlandsche werkers van hoofd en hand voor
hun geborgenheid in eigen volk!

... Een nieuw gezichtspunt...

AAN H6T VOLK
Volk, op Uw deel der aarde
houd stand,
hervind in nood Uw waarde,
Uw land.

Bitterder moog' gij lijden
dan ooit,
Volk, zijt gij moe van strijden?
Dat nooitl

Schep uit de zorg Uw krachten,
Uw lied,
weifelenden mogen wachten,
gij niet!

Volk, vat U-w ploeg, U w spaden
en werkt,
weest door Uw eigen daden
gesterkt.

Volk, eens in het verleden
een macht,
herwin ook in het heden
Uw kracht.
l

Eender van geest gebleven,
van bloed,
Volk. doe uit bei herleven
Uw moed.

Volk, min Uw deel der aarde,
Uw land,
Ken Uw eigen waarde,
houd stand!
D.

I E T S W A A R T

HET ARBEIDSFRONT IN OORLOGSTIJD (IV)
Het gaat in den geweldigen strijd,
welken het kapitalisme over de wereld heeft gebracht, om de verwezenlijking in Europa van den voor Germanen eenig juisten levensvorm: het
volksche socialisme.
Dit socialisme is iets geheel anders
dan het marxistische socialisme, zooals
de vroegere sociaal-democratie dit
zag, en vooral, zooals het Russische
bolsjewisme dit tot verwezenlijking
beeft trachten te brengen. Het marxisme hecht evenals het kapitalisme,
waarvan het eigenlijk niets dan een
afspiegeling is, alle waarde aan het
"bezit der productiemiddelen. Het liberale kapitalisme wil het kapitaalbezit
In particuliere handen laten en die
particulieren, in een zoo groot mogelijke vrijheid, naar eigen inzicht en
volgens hun directe eigenbelang met
bun kapitaal laten handelen. Dit
leidt noodzakelijkerwijze tot de uiteindelijke dictatuur van een kleine
Internationale anonieme groep, die de
geldmacht bezit, d.w.z. tot een dictatuur der plutocratie, waaraan alle
volken der aarde in slavernij onderworpen zullen zijn. Het marxisme wil
daarentegen het kapitaal, de productiemiddelen, in staatsbezit brengen.
Het verwacht, dat daardoor aan alle
maatschappelijke kwalen, welke het
kapitalisme heeft teweeggebracht, een
eind gemaakt zal worden. Massa's arbeiders hebben dit geloofd eri gelooven het nóg. Dit geloof echter steunt
op geen enkelen grond. De practijk
van het Russische bolsjewisme heeft
zelfs aangetoond, dat het zoogenaamde collectivisme (d.w.z. het staatsbeBit van alle productiemiddelen en van
den grond) de werkende bevolking in
nog sterker mate afhankelijk maakt
van het kapitaal. Ja, dat het haar tot
Slavernij voert van de het staatskapitaal beheerende en beheerschende
groep, de, als nooit te voren machtige
staatsbureaucratie. Beide, zoowel het
liberaal-kapitalisme der plutocratische staten als het staatskapitalisme
van Rusland, voeren tot steeds grootere afhankelijkheid en onderworpenheid van den arbeid aan het bezit.
Socialisme is iets geheel anders.
Het beteekent in de eerste plaats:
vrijheid. Niét de ongebonden uiterlijke

vrijheid van het liberalisme, maar de
ste plaats
gemeenschapsbeleving,
innerlijke geestelijke vrijheid van den
d.w.z. volk zijn en volk willen zijn.
mensen, die zichzelf met al zijn gaven
Vandaar de geboorte in dezen tijd van
oorlog en onmetelijk menschelijk leed,
een deel weet van zijn volk en die zijn
geheele leven daarom hieraan wijdt.
in bloed en tranen, van het nieuwe
socialisme.
Wie in de eerste plaats zijn volk ziet
en het belang daarvan dienen wil, kan
De grondslag hiervan zal zijn de
vrije persoonlijkheid van den enkeveilig de grootst mogelijke vrijheid
worden gelaten om tot volledige ontling, strevend naar het welzijn der
gemeenschap, waarvan hij zich een
plooiing van zijn geheele persooniykonverbrekelijk deel weet. De gemeenheid met al haar eigenschappen te
komen. Wie zich echter geheel en al
schap staat echter voorop, zoodat,
wanneer het belang der gemeenschap
leiden laat door egoïsme en eigenbedit zou eisenen, het persoonlijk ongelang, moet terwille van het welzijn van
het algemeen daarentegen voortdumak of persoonlijk leed daarbij niet
telt. Ook niet de vraag naar het bezit
rend aan den grootst mogelij ken
dwang worden onderworpen.
der productiemiddelen is dan van
doorslaggevende beteekenis, maar de
Het vraagstuk van de verhouding
vraag, op welke wijze dit bezit zal
tusschen vrijheid en dwang is dus een
worden aangewend. De staat is gevolvraagstuk van tnnerlij'ke persoonlijkmachtigde en uitvoerder van den naheid. Dat wil zeggen, dat de geaardtuurlijken wil der volksgemeenschap,
heid der menschen bepaalt, of er een
terwijl als de groote opvoeder in het
maatschappij van vrijheid of van
geheele sociale leven de organen der
dwang zal ontstaan. De Germaansche
volksgemeenschap, zooals het Arbeidsmensch bijvoorbeeld heeft van nature
front, optreden. Die organen zullen
een heimwee naar gemeenschap. Het
waarborgen, dat alle daden van den
socialistisch verlangen naar gemeenstaat gericht zijn op de vernietiging
schapsbeleving heeft dan ook steeds
der volksvreemde, ontbindende invoornamelijk in den geest van den
vloeden van liberalisme en bolsjewisGermaanschen mensch zijn voedingsme, opdat in zijn socialist.ischen
bodem gevonden. Het kapitalisme,
levensvorm het zuivere wezen van -het
voortgesproten uit de liberale wereldvolk tot volledige uitdrukking zal
en levensbeschouwing, is van vreemkunnen komen.
den bodem. Het is te beschouwen als
Niet op het bezit, maar op den ar.een ziekte, ,dle het Germaansche wezen heeft overwoekerd. In sommige
beid zal deze nieuwe socialistische
gevallen zelfs in zulk een mate, dat de
volksgemeenschap zijn gegrondvest.
oorspronkelijke aanleg totaal werd t Alleen de arbeid en daarmede de
prestatie vormt de waarborg voor het
vernietigd, dat alle gemeenschapszin
voortbestaan van individu en gemeenwerd gedood en dat de ieder op zichschap. Bezit is dood, arbeid echter ia
zelf staande individuen, zwak als zy
een eigenschap van den levenden
zonder binding aan de gemeenschap
mensch. Daarom zal dan ook de arzijn, als massa volkomen onderworpen
beid in de socialistische orde den toon
raakten aan deze volksvreemde Inaangeven.
vloeden. Wij hebben dit noodlottig
feit kunnen constateeren in Engeland
En waar de arbeid, die tot de hoogste prestatie voert, den toon aangeeft)
en Amerika.
— daar qntstaat sociale rechtvaardigDe Engelschman en de Amerikaan
heid als een vanzelfsprekendheid! Een
zullen hun eigen problemen moeten
sociale rechtvaardigheid, die ieder het
oplossen.' Voor den Rus moge het
zijne zal verschaffen. Een sociale gestaatskapitalistische bolsjewisme de
rechtigheid, die het aanzijn zal geven
geëigende levensvorm zijn. Voor ons
aan een waarachtige volks- en argaat het om een geheel ander verlanbeidsgemeenschap waarin iedere engen. Voor ons is socialisme in de eer-

keling zijn plaats verkrijgt naar zijn
geestelijken en lichamelijken toestand,
die hem tot de grootst mogelijke prestatie in staat stelt en die daar het
grootst mogelijke nut voor de volksgemeenschap door afwerpt.
In zulk een gemeenschap zal d*
kwaliteit van een mensch regeeren,
niet zijn bezit. De voorbereidingen tot
de schepping van dit nieuwe, levensechte bloedwarme, volksche socialisme, worden in en door dezen oorlof
geschapen.
Als Angelsaksen of Russen een.
levensvorm kiezen, die de onze niet is.
Is dat alleen hun zaak. Het is echter
ook slechts ónze zaak, de vormen te
bepalen, welke voor óns de aangewezene zijn. Willen Russen noch Angelsaksen beletten om te probeeren, op
hun manier het geluk te vinden. WIJ
willen onzerzijds dan echter ook niet
belet worden, ons levensgeluk op de
alleen voor ons juiste wijze te verwezenlijken.
Er is geen Germaansch streven naar
de wereldheerschappij en gelijkvormigheid over gansch de aarde — de
Angelsaksen en de Russen doen dat.
Daarom dan ook is de strijd uitgebroken tusschen het liberale en hè»
staatskapitalisme aan den eenen, en
het volksche socialisme aan den anderen kant. Een strijd, waarin de Nederlandsche werker, waarin ook zijn
socialistische gemeenschapsorganisatie, Het Nederlandsche Arbeidsfront,
niet neutraal kan blijven! Wij zijn wel
gedwongen die beide voor ons diepste
wezen vreemde stroomingen tot het
uiterste te bestrijden, willen wij in
staat zijn het waarachtige socialisme
te winnen.
Hier is geen compromis meer mogelijk! De tijden zijn te ernstig. De gevaren zijn te groot. De noodzakelijkheid voor een zoo groot mogelijke
krachtsinspanning is te sterk. Wie
vóór het socialisme is, strijde in het
Arbeldsfront voor de verwezenlijking
van dat socialisme. Wie, onder verloochening van zijn ingeboren aard en
karakter, aan de zijde staat van het
naar overheersching aller volken stre^
vende kapitaal, werkt bewust of onbewust mede aan de slavernij van zich
zelf en van zijn volk.

Men hoort tegenwoordig dikwijls
opmerken, dat onze jeugd op een gevaarlijk hellend vlak verkeert. Echter,
wij behooren niet tot degenen, die dit
zoomaar voetstoots aannemen. Zeer
zeker is het aantal ondeugdelijke elementen onder onze jeugd momenteel
niet gering te achten. Maar dat deze
in de*meerderheid zouden zijn, weigeren wij te gelooven; de ervaringen
die wij persoonlijk met onze Jeugd
hebben opgedaan en die goede ervaringen genoemd mogen worden, zijn
zoo talrijk, dat wij aan onze eerste
overtuiging vasthouden. Op „Drakenburg" is wederom bewezen, dat de
Jeugd geen behagen schept in kankeren, saboteeren, zwarthandelen enzoovoorts. Neen, wat onze jeugd wenscht
en waar zij om schreeuwt is: revolutie,
radicale leiding en meehelpen met alle
krachten aan den opbouw van ons
zwaargetroffen vaderland. De één wil
dit doen door middel van de bestaande jeugdorganisaties, de ander wil
buiten die organisaties blijven, maar
tóch positieven arbeid verrichten.
Wij hoorden tijdens de debatten, hoe
wijd vele meeningen uiteenloopen,
maar ook — hoe dicht de jonge menschen eigenlijk bij elkaar staan wanneer het erom gaat één universeele
gedachte uit te dragen en volk en land
te dienen. De kloof bleek niet ontstellend groot of onoverbrugbaar —
slechts de misverstanden en de persoonlijke vooroordeelen vertoonden
zich in al hun omvang. De winst van
„Drakenburg" was, dat de misverstanden werden opgeruimd en dat er
een groote achting voor eikaars overtuigingen voor in de plaats trad, een
good-will, die onontbeerlijk is voor

het veiligstellen van onze toekomst.
En, hoe of de meeningen der jonge
menschen ook mogen zijn, zij hebben
op ons vormingsoord getoond te behooren tot jongens en meisjes van
het goede soort, vol Hollandsche
rondborstigheid, vol bruisenden levenslust en levenswil, vol geloof aan het
volk waartoe zij behooren — en ook...
vol humor! Want wanneer de debatten soms tot een schier ondragelijke
spanning werden, was er altijd een
of andere jonge deelnemer, die een
humoristischen uitval deed, welke het
heele gezelschap in een daverend gelach deed uitbarsten.
Wij twijfelen er niet aan of de
geest van „Drakenburg" zal doorwerken in die kringen, waaruit de deelnemers kwamen. De Omroep heeft
weer voortreffelijk werk verzet en wt|
hopen vurig, dat hij op den ingeslagen weg voortgaat. Er moeten meer
van zulke by eenkomsten georganiseerd worden, — de luisteraars moeten op de hoogte blijven van hetgeen
de Jeugd beroert. Het meest van al
waren het de sociale vraagstukken,
waarvoor de jongelui hun diepgaande
belangstelling toonden. De gramofoonplaten, waarop de debatten zyn
vastgelegd en die vrijwel alle urgente
jeugdproblemen van dezen tijd behandelen, zullen voor het nageslacht
bewaard blijven en ééns van historische waarde worden.
Het geheel stond onder uitstekende
leiding van den bekenden Omroepregisseur Adriaan van Hees, terwijl
de aanwezigheid van Max Blokzijl
bewees hoeveel waarde ook de overheid aan dergelijke bijeenkomsten
hecht
HiBo.

door H. J. Wouc/e/uberg

Verheugende perspectieven.
JEUGD

BIJEEN

OP

Omstreeks Kerstmis van het vorige
Jaar was het vormingsoord „Drakenburg'' van het Nederlandsche Arbeldsfront getuige van een — laten we
eerlijk zijn — gewaagd experiment.
Het was de Nederlandsche Omroep,
die hier een by eenkomst organiseerde van pro- en contra-jeugd, jonge
menschen dus, die deels vóór en deels
tégen de nieuwe orde waren. De bedoeling van den Omroep zat hierby
voor om de interessantste discussies
en debatten, die op „Drakenburg" gevoerd werden, vast te leggen op platen en uit te zenden in de programma's „Het jonge Hart" en „Het Hart
op de Tong". Hiermee kreeg luisterend Nederland een helder beeld van.
hetgeen leeft in de hoofden en harten
van het opgroeiende geslacht, dat het
gigantische van dezen tijd op zich
aan ziet stormen, in een labyrinth
van brandende problemen en vraagstukken beland, — en deze verwerken moet...
Zooals gezegd, het was een gewaagd experiment, want wy allen
kennen de opgewonden gemoederen
van onze werkende en studeerende
Jeugd, in wie het borrelt en bruist en
die naar uitwegen zoekt om tot positieve resultaten te komen. Maar —
het experiment slaagde! En wel zoo
verrassend goed, dat zich reeds dadeUjk de behoefte deed voelen een volgende by eenkomst te beleggen om
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„D R A K E N B U R G
nog meer jongeren in de gelegenheid
te stellen zich volledig uit te spreken.
Deze bijeenkomst nu heeft plaatsgevonden rond de Paaschdagen en
opnieuw was het vormingsoord „Drakenburg" .de veste, die de jongelui
herbergde en waarvan de muren bijkans schudden door de luide, overtuigende stemmen der jeugd, die hier
geen blad voor den mond nam, maar
Inderdaad het hart op de tong droeg.
Wij hebben het groote voorrecht
gehad deze Paaschbij eenkomst van
het begin tot het einde bij te wonen
en zijn voor de zooveelste maal gesterkt in ons geloof aan Neerlands
Jeugd en dus aan Neerlands toekomst! Hier vonden wij een zuivere
vertegenwoordiging van onze spes
patriae. Daar waren scholieren, jongens en meisjes uit fabrieken, typistetjes en ander kantoorpersoneel,
studenten. Arbeidsmeisjes en jonge
ambtenaren. Zij allen schroomden
niet om op een gezonde, openhartige
wijze elkaar uit te dagen tot debatten, waar de rook afvloog. Maar —
en dit is het verheugende en belovende — geen wanklank hebben wij vernomen, geen hatelijke of beleedigende opmerkingen werden gehoord. Integendeel zelfs, de band van kameraadschap, die deze jongeren reeds
van den eersten dag af bond, vormde
den waarborg voor den geest, waarin
de debatten gevoerd werden.

(
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Br zit een merel In den Doom, en
niet ver daar vandaan is 'n bankje.
*n Groene boom; 'n zwarte merel die
glashelder zijn liedje wegflult naar
de wijde verten, en 'n verveloos bankje vol ingekerfde letters en pijldoorboorde harten. Alles heel gewoon, en
niet de moeite waard om er iets over
te vertellen. De wereld Is vol boomen,
merels en gekerfde bankjes. Maar
hier is het "n ander geval. Want heel
op het puntje van die Dank zit
Toontje, en dat verandert de zaak
wel even...
Toontje Is de kruier op de stikstof fabriek. Twintig jaren en langer,
heeft ie z'n kruiwagen heen en weer
gesleept van de eene loods naar de
andere. Twaalf volle kruiwagens per
uur, twaalf uren per dag. Dat was In
den goelen ouwen tijd. Later werd de
werkdag bekort, en het werktempo
opgevoerd. Zoo ver opgevoerd, dat
Toontje nauwelijks meer tijd had om
«"n regelmatig wegschuivende kruiplankjes goed te leggen, wilde hi]
niet schromelijk tekortschieten in de
hem opgelegde taak van honderdzestig volle wagens heen- en evenzoovele terug naar den koolzwarten stofhoop die altijd door aangroeide, hooger en hooger als Toontje geen beenen maakte om het steeds zwellende
monster voor te blijven.
Hij had amper tijd om z'n krulplankjes goed te leggen. Noch minder om even bulten de deur wat
frissche lucht'te happen wanneer het
daarbinnen, in den wervel der stuivende stofwolken, niet langer te harden was. De groeiende stofhoop duldde geen uitstapjes, geen vijf-nlinuten-blaasjes. De stofhoop gaf het
tempo aan. Honderdzestig volle wagens heen, honderdzestig leege terug.
Toontje was gekluisterd aan z'n
«tofhoop. HrJ was er mee vergroeid.
De ' ruimte binnen de vensterlooze
wanden der stofloodsen was z'n
wereldje geworden Zwart, verstikkend, troostloos.., Het zwart heeft
s'n lichaam doortrokken; bloed en
longen vergiftigd, en toktzwarte rimpels gekrast in z'n verweerden kop.
Heusch. het leven is niet ongemerkt
langs hem heengegaan, al heeft hl]
ook weinig aandeel gehad in datgene
Wat het leven schoon, vreugdevol en
onvergetelijk maakt Hij heeft ze niet
gekend, de oogenblikken van devotie
waarin de vreugde opborrelt uit het
hart, dat zoo vol kan zijn van stille
dankbaarheid voor het leven zelf
Voor hem is het niet anders geweest dan eri grimmige wedloop
met den tijd; een verbeten worsteling
met den stofhoop. die nooit afliet
hem, tot verstikkens toe. te overweldigen.
Deze grimmige wedloop heeft rneer
dan 'n halven menschenleeftijd geduurd. En nog is Toontje niet ten on
der gegaan Hij is niet een die zich
willoos overgeeft noch om bij de
pakken neer .te zitten Hij heeft z'n
weg gezocht door- en naar het leven,
reikend naar de wereld der toekomst
waarin ook voor den stofkruier een
plaatsje is onder de zon.
Jarenlang heeft hij het zijne gedaan om den weg daarheen te vinden, niet alleen voor zichzelf, maar,
meer nog, voor alle menschenkinderen die in den wurgenden greep van
een doemwaardig stelsel, in stof en
stank dreigden onder te gaan
En het was niet zijn schuld, evenmin als van millioenen anderen, dat
deze weg doodliep, en hun strijd om
een menschwaardig bestaan niet de
overwinning bracht waarnaar allen
zoo hunkerend uitzagen Ook hij had
niet begrepen dat deze strijd niet gewonnen kon worden, omdat hij gevoerd werd tegen den arbeid, en dus
tegen ^<*t hoogste bezit van den werKer zelf.

Nu weet hi] het wél, al is hi] dan
ook niet vandaag of gisteren tot deze
erkenning gekomen. Jaren terug, op
een helderen voorjaarsdag als deze,
te het hem klaar en duidelijk geworden.
Op het bankje onder den boom
overdenkt hij de gebeurtenissen van
dien tijd, en het is alsof de merel
opschrikt voor de sombere gedachten
van den man daar beneden. Br Is
bladergeritsel en heftig beweeg van
zwiepende takken. Dan is Toontje
weer terug in den malenden gedachtegang van een ver verleden vele Jaren terug, op den eersten Mei.
Honderdzestig maal had hij dien
dag z'n kruiwagen heen en weer gereden, van de eene stofwolk naar de
andere. Over de twee schuine plankjes, en dan weer terug Dan was hij
haastig naar huls gegaan om het
vuil van zich af te schudden en, later, mee op te schuiven achter den
Meistoet, die, gelijk een kronkelend
monsterlichaam met hel-bevlagden
kop, als tastend door de nauwe straten .kroop.
Voor hém was dit monster een symbool van brute kracht, 'n Eenheid
van gelijkgerichte krachten waarmee
het mogelijk moest zijn al wat den
opmarsch naar een betere toekomst
in den weg stond, meedoogenloos onder den voet te loopen. 'n Allesvernielende kracht die hem, .Toontje, los
zou'breken uit de doodelijke omklemming van den arbeid m de verstikkende stofruimten. Arbeid als straf
voor een, in grijs verleden verdoemde
wereld. Zoo voelde Toontje het aan,
en vele millioenen met hem...
Weer ziet hij zich terug in den Meistoet. Voor hem uit gaat "n spandoek... helwitUe letters, In spiegelschrift, tegen vlammend rood
Socialisatie van alle bedrijven!!"
Alle bedrijven? Dus ook van de
stikstoffabriek? En dan? Zou die
socialisatie hem z'n' vrijheid teruggeven? Zouden de stofwolken minder
worden zoodra het bedrijf in handen
van den Staat zou zijn overgegaan?
Zouden er minder dan honderdzestig
kruiwagens over de plankjes gaan?
Het waren evenzoovele vragen
waarop Toontje geen antwoord wist.
Zou de verlossing uit bangen nood
dan slechts bestaan in het overgaan
van den eenen baas naar den anderen? Zou het dan irf de wereld, waarvan hij zoo vaak gedroomd had, toch
nog noodig zijn dat de stofwolken,
door de tusschendeur naar een andere
loods gereden werden? Arbeid dus.
net als voorheen?
De avondvergadering, waar de
eisch: „socialisatie" van alle kanten
bekeken, toegelicht en vele malen onderstreept werd, bracht niet de oplossing der, voor Toontje, zoo uiterst
gewichtige vraagstukken Hij werd er
niet wijzer van. Wat daar besproken
werd, ging goeddeels langs hem heen
omdat hij nimmer de noodzakelijkheid van een dergelijke socialisatie
had aangevoeld Zijn strijd ging tegen de wantoestanden in de fabriek;
tegen de fabriek zelf; tegen den altijd dreigenden verstikkingsdood die
geluidloos rondsloop in de licht- en
luchtlooze ruimten. Zijn leven verzuurde temidden van smook en duisternis Hij ging ten onder omdat het
giftige stof z'n lichaam verpestte en
z'n longen, tot stikkens toe, deed versteenen- HrJ wilde leven en niet ten
onder gaan Was er dan geen enkele
kans dat de socialisatie dit, voor hem
allesomvattende, vraagstuk tot een
oplossing zou brengen?
Neen, zei de spreker op die Meivergadering Neen! Socialisatie oeteekende niet: afschaffing van den
arbeid Niet een rusten op de dehaalde lauweren Geen stuivertje wisselen met hen die tot dusverre wel de
macht, doch nimmer eenie eereedschan In' handen namen
Zeker, ook na de socialisatie zou-

den er regeerders zijn en jachtopzleners en drogisten, maar ook stokers
en sjouwers, ijzergieters, kruiers en
mijnwerkers Het werk in de bedrijven
zou in geen enkel opzicht veranderen. Het was goed. dat nog even te
onderstrepen...
Het werd onderstreept Nu, ruim
twintig Jaar na. die Meivergadering,
staat het nog diep gegrift in de kinderlijk ontvankelijke ziel van Toontje den kruier Juist hier, onder den
boom, komt hem dit alles weer glashelder voor den geest De zlekmakende ontgoocheling van die dagen, het
niet meer weten waarheen, het gevoel van voorgoed begraven te zijn
onder den altijd groeienden stofhoop,
het Is alles weer even teruggeroepen
van achter de verre grenzen der vergetelheid. Aan den vooravond van
den nieuwen Meidag komen ze terug,
de herinneringen aan een tijd, zoo
troostloos en zonder uitzicht Nu wijken ze weer naar den wazigen achtergrond vanwaar ze gekomen zijn,
want z'n ziel is vol van het heden,
dat,, hoewel zwaar van zorg en verschrikkingen, reeds uitzicht geeft op
hetgeen komende is.
In deze felbewogen tijden heeft
Toontjes leven weer waarde gekregen.
De gebeurtenissen der laatste Jaren
zijn voor hem van niet te onderschatten beteekenls Ze hebben hem Iets
grootsch gebracht. Iets waarvan hrj de
ware grootheid nog niet ten volle omvatten kan. Het Is nog groeiende. Nog
lang niet volmaakt. Maar het heeft
reeds vorm en gestalte gekregen Het
la geen utopie, geen hersenschim,
noch onbereikbaar als een stapelwolk
boven verren horizon, doch tastbare
werkelijkheid Het heet: gemeenschapszin Beter nog: gemeenschapszorg. Zorg voor den kameraad die,
door plichtsbetrachting in- en voor
de gemeenschap, véél geleden heeft.
*n Kostbare kameraad. Kostbaar als
mensch en lid van onze gemeenschap.
En zoo komt het dat Toontje op het
bankje zit, onder den groenen boom,
hoog boven de Llmburgsche heuvelen.
Boven hem zingt weer de merel, en
onder z'n voeten, heel diep in het dal,
liggen de akkers, de weiden, de

boomgaarden... een Juichende weelde van kleuren en tinten, waartusschen het bruisende beekje zicü
tn duizend bochten wringt; in joügen
overmoed het machtige scheprao van
den watermolen om en om wentelt, en
met spetterende waterdruppels een
kleurensluier weeft boven nelwit
schuim van den kolkenden waterval.
Ver weg zijn andere heuvelen, dalen en schuimende beekjes Tegen de
hellingen gloeit net geel der mergelgroeven en liggen de vruchtbare akkers uitgerold tot aan den voet van
donker eikenbosch, dat roerloos staat
tegen wit en blauw van ongemeten
hemeiruimten...
Dat is het paradijs, peinst Toontje.
Waarachtig, dit moet het paradijs
zijn waarvan hij droomde m z'n kinderjaren toen hij nog gelooven kon in
de albescherming der Voorzienigheid,
en de volmaakte goedheid van den
evenmensch.
Lang heeft dit kinderlijk geloof
verloren gelegen in het donker van
z'n vreugdeloos bestaan Doch thans,
onder de warmtestraling van een eerlijk gemeende kameraadschap, groeit
het op tot onwankelbaar vertrouwen
In het Arbeidsfront waarmee h!1 och
één en ondeelbaar verbonden weet
Want het was deze organisatie: deze
groote gemeenschap van werkers,
door welke Toontje weggehaald is uit
het stikkedonker der stuivende stofloodsen Doar den drang van deze
werkersgemeenschap werd ook dat
bedrijf ingericht tot een goed verblijf, en Toontje hebben ze alvast voor
enkele weken naar Limburg gestuurd
waar hij tot verzadigens toe kan genieten van al hetgeen hij, voor
lichaam en ziel. zoo dringend noodig
heeft.
Wekenlang kan hij rondzwerven
door dit onvergelijkelijke schoone
deel van Nederland, en evenzoolang
wordt hij verzorgd zooals dat slechts
door een goede organisatie, In een
sfeer van oprechte kameraadschap,
mogelijk is.
Voor Toontje is het: „allen voor
één" tot volmaakte werkelijkheid geworden En de omstandigheid dat hl]
ditmaal den Eersten Mei, het Peest
van den Arbeid, ver van huls moet
vieren zaJ hem weinig hinderen.
l Mei zal voor hem niet zijn een dag
van hunkering naar verre, schier onbereikbare toekomst, doch een waarop
hij zeggen zal: „Kameraden, Ik. Toontje de kruier, heb veel geleden, maar
nu weet Ik. het ware socialisme bestaat,, want., ik heb het zeil beleefd..
B a

7 Mei-vergadering
Op den eersten Mei, den dag van den Arbeid, zal des middags in het Concertgebouw te Amsterdam een bijeenkomst worden gebonden, waarin de
beteekenls van dezen dag op bijzondere wijze tot uitdrukking zal worden
gebracht.
De Arbeidsfrontleider zal een rede uitspreken over den zin van den eersten
Mei voor den Nederlandschen werker.
Het programma zal verder op stijlvolle wijze worden aangevuld, waarbij
o.a een sociale voorman en een bedrijfsvoerder een korte toespraak zullen
houden.
Een koor zal eenige arbeidsliederen zingen.
Het geheel zal muzikaal worden omlijst
De bijeenkomst begint om 2.45 uur en na net begin zullen de deuren worden gesloten, zoodat ieder op tijd aanwezig dient te zijn.
Des avonds om 19 uur zai in een van de studio's van den Nederlandschen
Omroep te Hilversum een bijeenkomst plaats hebben, welke eveneens aan
den dag van den Arbeid is gewijd. De rede. die aldaar door den Arbeidsfrontleider zal worden gehouden, zal worden uitgezonden.

DE

DAG

6.45— 6.55
8.15— 8.25
10.00—11.00
11.30—1200
12 00—12.45
12.00—1330
14.30—14.50
15.00—1615
17.45—18.00

18 05—18.45
19.30 21.00

V A N D E N A R B E I D 'N D E N O M R O E P
Speciaal Programma Hilversum L
Het ontwaken van den eersten Wei
Herhaling van bet programma van 6.45 uur.
Ons liedje bij uw werk.
Meibloemen
Bedrijfspauzeconcert btj Van Rollem's Heeren- en Kinderconfectiefabnek N.V te Amsterdam
Toespraak van den Leider
Taak en plaats van de vrouw in de wereld van den arbeid,
l Mei manifestatie van den Nederlandschen Arbeidsdienst.
Motoren; declamatorium van dezen tijd door Martien
Beversluis. Muziek Klaas Oostveen.
De arbeid in de muziek
l MP* ni1eerjrom«t van het Nederlanrische Arbeidsfront in
Studio A l van den Nederlandschen Omroep.
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Voorstellingen met het orkest
van John Kriste!
Zang van Etty Orally
Toegangsprijs 80 et. voor N.AJ.-leden
•n /1.10 voor nlet-leden. \
Aanvang der voorstellingen Half acht
des avonds.
Nijmegen: Vrijdag 28 April Concertgebouw De Vereenlging.
Arnhem: Zaterdag 29 April Stad»'
schouwburg.
Den Bosch: Zondag 30 April Casino.
Utrecht: Woensdag 3 en Vrijdag 5
Mei Stadsschouwburg.

Tooneelvoorstefling
Westerman & Zoon
opgevoerd door de Kultuurgemeenschap
Llmbursia op Dinsdag 2 Mei In den
Stadsschouwburg te Heerlen.
Aanvang 7 uur n.m. Toegangsprijs
80 cent voor leden en ƒ1.— voor nletleden.

Bonte Radio-avond te Gouda
op Dinsdag Z Mei 1944 In den Nieuwe
Schouwburg. Aanvang 6.45 uur n.m.
De toegangsprijs bedraagt ƒ 1.— voor
K.A.F.-teden en / 1.4O voor nlet-leden.
Deze avond wordt georganiseerd In
samenwerking met den Nederlandschen
Omroep en hieraan werken mede: De
Melodisten o.l.Y. Karel Stoete, met zang
van Henk Fortuin; Jac. Schutte, accordeonnlst; Sandor Sipos, xylofoon; De
Bohémiens, Argentijnsch zang- en danstrio; De Schavuiten, zangnummer; Joke
Suers, zang en De Damari's. accordeon.
Verder zal er op Dinsdag 9 Mei een
Bonte Radio-Avond worden georganiseerd In den Stadsschouwburg te Maastricht, des avonds om 7 uur.
Voor verdere bijzonderheden verwijaen wij naar de affiches.
V-orziet u echter reeds thans van toegangskaarten. De prijs bedraagt f 1.—
voor N.A.P.-leden en ƒ 1.40 voor nletleden. Kaarten zijn te verkrijgen bij
Kesselkade 4O te Maastricht.

Slot Dflettantenvoorstellïng
te Rotterdam
op Zondag 14 Mei 1944 In Gebouw
Odeon, des morgens om 9.45 uur. In het
kader van de serie tooneelwedstnjden,
welke te Rotterdam voor amateur-tooneelvereenlglngen onder auspiciën van
da Gemeenschap „Vreugde en Arbeid"
In de afgeloopen maanden zijn georganiseerd, zal bovengenoemde voorstelling
een waardig sluitstuk vormen. Tevens
zal op dezen ochtend de uitslag van
deze wedstrijden worden bekendgemaakt en de prijsuitreiking plaatsvinden.
De toegangsprijs bedraagt 60 cent per
persoon.

Mededeeling
Voor de tooneelvoorstelllng Witte van
Haamstede op 4 Mei 1944 In Bellevue
en voor de operavoorstelling in den
Stadsschouwburg op 8 Mei 1944 te
Amsterdam zijn gecombineerde plaatsbewijzen verkrijgbaar bi] Vreugde en
Arbeid. Plantage Franschelaan 9 te Amsterdam en wel des avonds van 7—O
uur.
De prijzen der kaarten — die alleen
voor leden van Het Nederlandsche Arbeidsfront ter beschikking worden gesteld — zijn f 2.25 en ƒ2.75 (N.A.F.boekje medenemen).
Kinderen, beneden den leeftijd
van 14 Jaar, hebben — ook onder
felelde — volgens de nieuwe bepalingen tot bovenstaande voorstellingen geen toegang.

Filmvoorstelling Frau Luna
met Lizzi VPaldm ulier en Theo Lingen
in de hoofdrol. Aanvang 7.30 uur n.m.
Toegang 14 Jaar. De toegangsprijs bedraagt 30 et. voor N.A.F.-leden en 45 et.
voor nlet-leden.
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(Provincie Noord-Holland):
Oostzaan: Vrijdag 28 April Zaal Beet».
Middenmeer: Zaterdag 29 April Zaal
Smit.
Oosthulzen: Zondag 90 April Zaal
Kaan. Bier zal warden vertoond de
film „Nanette".
Schoorl: Maandag l Mei De Rustende
Jager.

Zondag 30 April 1944:
Rotterdam:
Arena-Theater. Film:
VOOR DUITSCHLAND START (Heltet
lür Deutschland), met Willy Btrgel en
Gerhard Weber. (Toegang alle leeftijden.)
Amsterdam: Blo-Theater. Film VUUR
DJ DEN NACHT (Johannlsfeuer). Toegang 18 Jaar.)
Zondag 7 Mei 1944:
Den Haag: Asta-Theater. Film ALLES
VOOR GLORIA (Alles für Gloria), met
Llzzl Waldmüller en Johann Rlemann.
(Toegang alle leeftijden.)
Rotterdam: Colosseum-Theater. Film
VORSTENTRAGEDIE (Das Herz der
Könlgln), met Zarah Leander en Willy
Birgel. (Toegang 18 Jaar.)
Schiedam: Passage-Theater. Film MANNEN UIT EEN STUK (Mann für Mann),
met Gustav Knuth en Glsela Uhlen.
(Toegang 18 Jaar.)
Toegangsprijs 40 et. p. p. Aanvang der
voorstellingen 10.16 uur vjn.

Afzwemfeest Ce Amsterdam.
Op Dinsdag 23 Mei 1944 wordt er In
het Sportfondsenbad-West, Corn. Dlrkszstraat, een afzwemfeest gehouden.
Belangstellenden kunnen dan afzwemmen voor de diploma's A en B. Voor
nadere Inlichtingen kan men zich vervoegen bij het Prov. Bureau Noord-Holland, Prins Hendrikkade 49; Stedelijk
N.AJ'.-Kantoor, Plantage Franscheiaan
9; V. en A.-hulsJe o. h Leldscnepleln te
Amsterdam; uw Socialen Voorman en
N.A.F.-bode. Tevens kan men Inlichtingen verkrijgen bij de medewerkers In de
zwembaden op oefenavonden.

Natuurbad te Emmen
Leden van het Nederlandsche Arbeldsfront en hun hulsgenooten kunnen
tegen sterk gereduceerde prijzen van
bovengenoemd Natuurbad genieten tn de
komende zomermaanden. De prijzen bedragen: Gezinsabonnement voor 4 en
meer personen ƒ 9.26 nlet-leden en ƒ 5.25
voor leden; gezinsabonnement voor 3
personen resp. ƒ8.26 en ƒ4.75; gezinsabonnement voor 2 personen resp. ƒ 5.75
en ƒ 3.75; 1-persoonsabonnement resp.
ƒ4.26 en ƒ2.26;. Zwemles resp. ƒ2.50 en
ƒ 2.—. Nadere Inlichtingen bij het Plaatselijk N.A-F.-Kantoor. Kerkhoflaan 7—8,
te Emmen.

Zweminrichting» „De Ijzeren
Vrouw" te Den Bosch
Ook voor deze zwemlnrlchtlng geldt, dat
leden van Het Nederlandsche Arbeidsfront en hun hulsgenooten tegen gereduceerde prijzen toegang hebben. Zij
betalen slechts 50 pet. van de normale
toegangsprijzen, t. w.: Gezinsabonnement voor nlet-leden kost 13.50. voor
leden ƒ 1.76; persoonlijk abonnement
resp. ƒ1.25 en /0.62t; persoonlijk abonnement voor kinderen resp. ƒ0.76 en
ƒ0.37*.
Nadere inlichtingen bij het N.A.F.Krlngkantoor, Nleuwstraat 31 te Den
Bosch.

Wandelmarschen

V OPVOEDING
Onderstaand doen wij een opgave volgen van door de afdeellng Lichamelijke
Opvoeding in het komende zomerseizoen
georganiseerde

Zomersporrcursussen
De prijzen dezer cursussen zijn:
TENNIS: N.A.F.-leden van ƒ10.— tot
/ 20.— en nlet-leden van ƒ 15.— tot
ƒ26.—.
ATHLETIEK: N.A.F.-leden ƒ5.50 en
nlet-leden ƒ 6.75 (met opleiding tot het
H.L. O.-dlploma).
ZEILEN: N.A.F.-leden ƒ4.60 en nletleden ƒ5.75.
KLEIN-TERREINSPEL: zie hiervoor
Athletiek.
Amsterdam: Tennis, Athletlek en
Kleln-Terrelnspel. Inl. en aanm. bij het
Sted. N.A.F.-Kantoor, Plantage Franschelaan 9 en het V. en A.-hulsje op het
Leldschepleln.
Appingedam: Kleln-Terrelnspel. Aanm.
en Inl. Broerstraat 16.
Assen: Tennis en Athletlek. Aanm. en
Inl Prov. N.A.F.-Bureau. Javastr. 2—4.
Coevorden: Term ia Aanm. en Inl.
RijnscJaestraat 2.
'g-Gravenhage: Tennis, Athletlek en
Ktein-Terreinspel. Aanm. en Inl. Prov.
N.A.F.-Bureau Zuld-Hoüand, Van Vollenhovestraat 26 te Rotterdam en Sted.
N.A.F.-Kantoor, Dr. Kuyperstraat 10 te
Den Haag.
Groningen: Tennis, Athletlek, KlelnTerrelnspel en Zeilen. *<""" en Inl.
Prov. N.A.F.-Bureau, Westerkade 10 en
Sted, N.A.F.-Kantoor. Turfsingel 75.
Heer: Tennis. Aanm. en InJ, bij N.A.F.Krlngkantoor, Kesselkade 40, Maastricht.
Heerenveen: Tennis. Aan™ en Int
Dracht 23.
Leeuwarden: Tennis en Athletlek.
Aanm. en nadere InL Prov. N.A.F.Bureau, J. W. Frisostraat 3—5.
Maastricht: Tennis. Aanm. en Inl.
Kesselkade 40.
Mnntendam: Athletlek. Aanm. en InL
Beneden Verlaat 71 te Veendam.
Steenwijk: Zeilen. Aanm. en InL PL
N.AJ.-Kantoor, Stationsstraat B.

Utrecht. Op Zondag 30 April zal hier
een marsch worden georganiseerd In de
omgeving van Bunnlk en Zeist. Afstand
van het parcours bedraagt pl.m. 25 km.
Start des morgens 11 uur vanaf het
N.V.-Huls, Oudegracht 245.
Op Hemelvaartsdag (18 Mei a.s.) zullen er marsenen worden georganiseerd
te:
Groningen: Afstand pl.m. 2O km De
start vindt plaats des morgens om 11
uur van Café-Best. Nlnteman op de
Groote Markt 14. Nadere Inl. en aanm.
bij het Prov. N.A.F.-Bureau, Westerkade 10.
Terneuzen: Afstand pl.m. 20 km.
Hier vindt de start plaats des morgens
om 10.30 uur van Café Centraal, Nieuwstraat. Nadere tol. en aacm. bij het
Prov. N.A.F.-Bureau Zeeland, Stationsstraat 34 te Middelburg en hef PI.
N.A.F.-Kantoor, Noordstraat 99 te Terneuzen,
Baarn: Op Zondag 18 Juni wordt er
een marsch georganiseerd In de omgeving Baarn — Hooge en Lage Vuursche.
Parcours 25 i"n,
De start vindt plaats om 11.00 uur
vanaf Lunchroom „Astoria". Oranjestraat 8 te Baarn.
Nadare lul. en aanm. bij het Prov.
N.A.F.-Bureau. Maliebaan 14 te utrecht;
N.A.F.-Krlngkantoor, Snouckaertlaan 11.
te Amersfoort; PI. N.A.F.-Kantoor, Laanstraat l te Baarn.
Tevens kan men zich aanmelden WJ
de Sociale Voormannen en N.A.F.-boden.
De prijzen van deelname bedragen:
45 et. voor N.A.F.-leden en 55 et. voor
nlet-leden. Indien zij Individueel meeloopen; In groepsverband bedraagt de
prijs slechts 40 et. p. p.

'Vacantieoord te Uddel
Men wordt erop attent gemaakt,
bovengenoemd Vacantle-Oord tot
met September geheel volgeboekt
Aanvragen kunnen dus niet meer
behandeling worden genomen.

dat
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Zwemmen

Vacantieoord „Putten"

Amsterdam. Het zwemmen In het
Sportfondsenbad-Oost la bepaald op
Dinsdagavond van 17.46—30.45 uur.

Van 1O Juni tot O Augustus la het
vacantle-oord „Putten", gelegen aan den
Harderwij kschestraatweg 14 te Putten,
geopend voor vacantlegangers.

De kosten bedragen voor personen
boven den leeftijd van 13 Jaar ƒ4.—
p p. per dag en voor kinderen tot en
met 13 Jaar ƒ3.— p. p. per'dag. In verband met de vele aanvragen raden wij
u aan zich tijdig aan te melden. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bl]
de plaatselijke kantoren van het Nederlandsche Arbeidsfront,

Symphonie-concerten van den
Nederlandschen Omroep
ZIJ, die houden van symphonlsche
muziek, kunnen des Woensdagsavonds
de Symphonle-Concerten bijwonen, die
regelmatig door den Nederlandschen
Omroep in studio A te Hilversum worden gegeven Gratis kaarten zijn hiervoor verkrijgbaar bij het Kringkantoor
van het Nederlandsche Arbeidsfront,
Stationsstraat 8 te Hilversum. Bewoners
bulten de gemeente Hilversum kunnen
de kaarten eveneens aan dit kantoor
aanvragen, waarna omgaand toezending
volgt.

Er op uit met
Vreugde en Arbeid
Nu de wintermaanden achter ons liggen en het eerste groen de boomen
weer tooit, gaan onze gedachten uit
naar de genoegens, die Lente en Zomer
ons brengen.
Wij gaan dan «reet denken aan de
vrije dagen, breken met de alledaagsche
sleur en gaan genieten tn de lokkende
natuur. Wij willen ons weer eens losmaken van onze omgeving, kortom, la
ons leeft het verlangen om er op uit te
gaan. De Nederlandsche werkers echter
zitten momenteel voor veel moeilijkheden en de tijd ontbreekt hun om een
reisplan In elkaar te zetten. Daar zijn
de noodzakelijke lange werkdagen, de
distributie en nog duizend en één
andere moeilijkheden.
En Juist omdat er zooveel -zwarigheden op zijn weg liggen, heeft deze
Nederlandsche werker thans zooveel te
meer recht op ontspanning
De Gemeenschap „Vreugde en Arbeid1*
die de leidsman van onze arbeiders wil
zijn In hun vrijen tijd en geneugten,
heeft door de oprichting van de afdeellng Reizen en Vacantle deze bezwaren ondervangen.
Deze afdeellng zorgt voor organisatie
en uitvoering van allerlei uitstapjes en
opent op de daarvoor geschikte tijden
bovendien nog vacantle-oorden.
Zou jilet ledereen het prettig vinden
om eens met zijn arbeidskameraden op
stap te gaan? Alleen al het feit dea
grootsten zuurprulm van de fabriek of
werkplaats fluitend en neuriënd naast
u te zien loopen. Is de moeite van het
meegaan op zichzelf al waard.
De bedrijfsvoerder komt dan tot de
ontdekking, dat zijn loopjongen een
buitengewoon kenner van paddestoelen
is. En zoo leert men elkaar kennen en
waardeeren, vaak beter dan In een paar
maanden gezamenlijk werken.
Nu komt de nuchterling en zegt:
„Alles mooi en Wel, maar wie zal dat
betalen?" Dit kan op verschillende
manieren geschieden.
Bestaat de groep uit Indlvldueelen,
dan geschiedt de betaling door ieder
afzonderlijk. BIJ bedrijfsuitstapjes la
het regel, dat dit gaat op kosten van
het bedrijf. Is het bedrijf niet kapitaalkrachtig genoeg, dan kan de sociale
voorman altijd nog een regeling treffen
met den bedrijfsvoerder. Moeilijkheid
nummer één. de financiën, is dus opgelost.
Vervolgens komt de vraag, „waar
zullen wij naar toe gaan."
Hiertoe kan door het bedrijf, dat bij
„Vreugde en Arbeid" een reis aanvraagt,
zelf een "oorstel worden gedaan, waarna
het een volledig schema ontvangt met
opgave van den tijd en de kosten, die
aan zoo*n reisje verbonden zijn. Er kan
ook een keuze worden gedaan uit een
keur van reizen, welke de Provinciale
diensten „Vreugde en Arbeid" op verzoek verstrekken.
Is de keuze gedaan, dan wordt verder
alle zorg van organisatie, uitvoering,
aanwezigheid van reisleiders enz enz.
door „V. en A." op zich genomen. Noch
vóór, noch tijdens, noch na de reis
hoeft één van de deelnemers zich ergens
zorg over te maken. Het wordt dus een
absolute zorgelooze ontspannlngsdag,
«onder eenlge beslommering.
Komt de Pinkstervacantie en ook de
Bomervacantle, ook dan Is „Vreugde en
Arbeid" weer paraat. Verschillende
vacantle-oorden, gelegen In de mooiste
streken van Nederland (Veluwe en ZuldLimburg) worden tijdens de zomermaanden opengesteld, o.a. het vacantle-oord
„Bosch en Helde" te tTddel. Dit vacantleoord Is gelegen In een van de mooiste
deelen van Gelderland. Tallooze mogelijkheden voor uitstapjes in de omgeving zijn hier aanwezig. Een vacantle
in Oddef doorgebracht is een welbestede vacantie. De prijzen mag men
zeer billijk noemen — zij zijn zoo laag
gehouden, dat leder zijn vacantiewek(en) in dit oord door kan brengen.
Alle Inlichtingen over dit vacantleoord en ook over te houden uitstapjes
zijn verkrijgbaar bij de provinciale en
plaatselijke kantoren van Het Nederlandsche Arbeidsfront, Diens* „Vreugde
en Arbeid";

VROUWEN
Op c/e we/c/e
Op een zonnigen dag In Mei
opende het kleine madeliefje zijn
smetteloos witte blaadjes — voorzichtig en schuchter. Het keek wat
verlegen en onwennig over de groene,"
vette weide met de grazende zwarten roodbonten en huiverde in den
nog frisschen voorjaarswind. Dit was
dus de wereld, waarin hij zijn korte
bestaantje zou moeten slijten. Maar
wat leek die wereld wijd — zoo oneindig groot!
Gul wierp de zon haar gouden
bundels over het vredige landschap
en zachtjes wiegden de bloemen hun
kopjes op het rhythme van de koele
luchtstroomen, die over de weide
suizelden. Alles ademde rust. vrede
en geluk.
Maar het madeliefje voelde zich
zoo klein en nietig tusschen de groote
boterbloemen, de statige grashalmen
en tusschen de andere, flink opgegroeide, madelieven. Het werd hem
angstig en droef te moede: het
wenschte wel, dat het zijn kelkblaadjes
nooit geopend had en zijn «reine
hartje voor de wereld verborgen had
mogen houden
„Het gras heeft tenminste nut",
zuchtte het meizoentje verdrietig. „De
koeien eten het en geven er melk
van aan de menschen, die er gezond
en sterk van worden. Maar ik —
waar deug ik voor?"
Een trotsche boterbloem hoorde
de treurende kleine aan. „Kom. kom"
zei de ranonkel glimlachend, met
neerbuigende - vriendelijkheid, „niet
zoo somber. Dacht je nu heusch. dat
'hier één plantje of bloempje zou
groeien zonder een goed doel? Ei, ei,
misken de schoonheid der Schepping
niet. Jij kleintje!"
Nauwelijks had de boterbloem deze
woorden gesproken, of een bij streek
op ons madeliefje neer.
„Welkom. welkom,
meizoentje"
gonsde de bij minzaam „Geef mij
wat stuifmeel van je. dan maak je
me blij."
Verbaasd en verheugd gaf het
bloemetje van zijn stuifmeel — en
weg was de bij weer. Nu wendde de
boterbloem zich triomfantelijk tot
haar buurbloempjë.
„Wat heb ik je gezegd? Jij bent
niet nutteloos, wij zijn geen van allen
nutteloos en hebben een taak te verruilen op deze weide. De bijen hebben

Je noodig en... anderen ook. Let maar
eens op. je zult je gelukkig gaan
voelen, precies als wij."
Het madeliefje hief zijn kopje op
naar de boterbloem en lachte stralend Het wist zich opeens niet om
niet geschapen en was er dankbaar
voor.
Plotseling werd de stilte in de
natuur verbroken door het gejuich
van een leeuwerik, die in den prachtigen lentemorgen o-steeg naar het
blauw van den hemel.. Maar dadelijk

morgen! Overal Is het feest, overal
woont weer hoop en geloof in het
goede, dat altijd zegeviert. WÜ allen
werken mee aan dit feest: de bloemen met haar bonte kleuren de
vogels met hun zang. de insecten met
hun opgewekt gezoem; de koeien en
de kalfjes, de schapen en de lammetjes, de padden en de dartele yeulens
— en de zon met haar heerlijke
warmte. Dit is de boodschap, die» de
Mei ons brengt — het feest te vieren
van ons nuttig bestaan. Wij worden
ons weer bewust van ons leven op
deze weide en allen helpen wdj er aan
mee om van onze weide ee» gelukkig
geheel te maken. Wij allen — dus
ook jij, kleine madelief."
„En de menschen......?" waagde het
bloempje bedeesd te vragen, toen zijn
beschermengel
uitgesproken was.
Maar deze gaf niet dadeiijk antwoord.
Zij hief haar kelkje naar de zon en
koesterde zich in de warme stralen,
die haar milddadig omvatten. Eindelijk wendde zij zich weer tot het
nederige meizoentje en zei langzaam
en nadenkend:
„Ook de menschen, m'n goudhartje, zullen ééns de Mei-boodschap
verstaan
"
HiBo.

Boekbespreking
„Werkers van onsen tijd" door
Bas Bouwman. Uitgeversmaatschappij „Werkend Volk", Amsterdam.

daalde hij weer en zette zich in het
gras bij het madeliefje, dat hij vanuit de hoogte ontdekt had.
„Wat ben je mooi, kleine bloem,
met je gouden hartje en sneeuwwitte
blaadjes! Je verfraait onze weide,
weet je dat wel?"
Bij het hooren van dezen lof keek
het meizoentje weer verrukt de
boterbloem aan, maar deze zweeg
met een raadselachtig lachje op haar
glimmende gezicht.
De leeuwerik vloog heen en op eenmaai was de lucht vervuld van het
gegons der insecten en het vroolijk
gefluit en gekwinkeleer der vogels.
„Hoe gelukkig is deze wereld!" riep
het madeliefje met een bewonderend
stemmetje uit, zijn kopje buigend
naar de gele ranonkel, die zich beschermend over hem heenboog.
„Dat doet de Mei", zei de boterbloem zacht. „De Mei heeft den winter verjaagd, de zon is door haar kille
nevels gebroken en geeft ons weer
kracht. en warmte om te kunnen
groeien en bloeien." En, nu ze eerst
goed haar draai gevonden had, ging
zij met bezieling verder:
„Zie. hoe de machten der duisternis overwonnen zijn door het stralende licht van den prillen Mei-

Bof Bouwman
Het werd stil In de zaal. Bart nam het woord.
„Jongelui! Hier staan we met de gebakke pere!
Maar voor jullie soms "n bevlieging krijge om den
geachten heer Smalling 'n poot uit z'n lazerij te
trekje, wil ik je d'r eve op attent make dat Smalltng
d'r ook geen draad aan kan doen dat de zaak in de
«oep geloope is! Hou Je gemak! Ik zal Je direct üvje
oor fluistere waarom! Jullie zijn toch dé-mo-krate?
Of niet?"
„Jaaaaür
„Prachtig! En zoo komt et dat Je met de heele
nebbe en houë naar de bliksem gaat! We hebbe gele,
groene, rose, rooie, donkerrooie, bloedrooie, blauwe,
paarse, witte, zwarte en kleurlooze vakbonde opgericht in naam van de heilige democratie l Soep met
balie! We doen niet anders as mekaar 'n beentje
lichte en in de heupzwaai neme l Denk Je dat Smalling opgewasse Is tege heel de staalkaart die ik je
zooeve opnoemde? Acht en veertig bondjes op de
vijfhonderd man! Prachtsysteem, Hadde ze al lang

Wie kent niet de „Werkers van
onzen tijd", geschreven door Bas
Bouwman? In „Arbeid" heeft hij^ze
ons reeds meer dan een jaar geteekend met vaardige pen. Dikwijls humoristisch, vaak ook ontroerend,
maar altijd uit het leven van den
werkenden mensch gegrepen. „In hen
leeft de dadendrang om mee te bouwen aan een rechtvaardige gemeenschap, waarin ook de werker van
onzen tijd arbeidsvreugde en levensgeluk zal vinden", staat er in het
voorwoord van hét boekje waarin
deze. in den loop van den tijd in
„Arbeid" verschenen schetsen zijn
samengebundeld. En zoo is het
Voor diegenen, die ze nog eens wilten herlezen een goede gelegenheid
om ze in één bandje bij elkaar te
hebben. Voor hen, die ze nog niet
lazen, een goede gelegenheid om deze

Ledenaanwas beteekent
groei van onzen invloed
Werft daarom leden
voor

HET

NEDERLANDSCHE
ARBEIDSFRONT
bijdrage tot het leven van de lïederlandsche werkers van hoofd en hand,
wien dit werkje is opgedragen, te
leeren kennen.

„Waar licht en leven", samengesteld door Bas Bouwman. N.V.
Uitgeversmaatschappij „Werkend
Volk". Amsterdam.
Er zijn zoo van die dingen in het
dageüjksch leven, waar niemand op
let, die onbelangrijk schijnen, maar
het in werkelijkheid niet zijn. Daar is
bijvoorbeeld de kwestie van zuinigheid met gas, het gezellig maken van
de woning, de werkelijke gezelligheid
in een gezin, en nog talrijke dingen
meer.
In een door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Werkend Volk" uitgegeven,
door Bas Bouwman samengesteld
boekske, worden ze in een aantal
korte schetsjes behandeld. Daar is het
verhaal van de moederhanden, dat
in sobere woorden de geschiedenis
vertelt van die vrouw, die meer dan
iemand anders ter wereld alles voor
ons, haar kinderen, doet.
Beroepskeuze, cultureele onwikkeling en andere belangrijke dingen
worden op populaire, maar daarom
niet minder leerzame wijze, behandeld in een aantal korte schetsen,
waarin Bouwman een meester is.
Na lezing van het werkje zult ge
veel geleerd hebben, en m den vervolge gaan letten op al deze kleinigheden, die toch eigenlijk geen kleinigheden zijn. In de eerste plaats is het
boekje bestemd voor vrouwen, maar
ook de mannen kunnen er het hunne
van leeren.
B GEVERS.

In verband met de papierpositie en de omvang van het Meinummer van „Arbeid", is het niet mogelijk de volgende inlegbladen te laten verschijnen: Bank en Verzekering, Textiel en
Kleeding, Metaal, Druk en Papier, Hout, Leer en Rubber, Steen,
Glas, Cement en Keramiek, Chemie en Wasscherij en Voeding.
Deze inlegbladen zullen derhalve voor één maal uitvallen.

patent op motte nemen! Hoe meer ziele, hoe meer
vreugd! En hoe meer bondjes, hoe zwaarder je in
de boot komt te zitte. Benne Jullie Hollanders?!!"
„Jaaaaül"
„Trap et dan af met dat ouwewij vegelazer van
bcndje zus en bondje zoo! Kruip dan as Hollanders
bij mekaar, en zet kerels aan 't roer die de vuist op
de tafel durve te legge, en niet de heele scheepsbouw
verpatse aan d'n Engelschman in ruil voor 'n ouwe
rottige margarinefabriek! We wille ons zelf zijn en
blijve! Wie zei dat ook weer? Sodemeknorhaan, we
zijn d'r al hard mee bezig. Vandaag of morge hale
ze de schepe naar d'n overkant, en dan magge wij
de Hollandse werve om gaan spljte! Leve de werkverschaffing! En wij maar stake! En maar zinge
van: op soosjaliste sluit de rije! Want we benne
toch sociall«te?"
,;Late we dan *n beetje gaan zitte wachtte tot
Kromo uit Achter-Borneo, en Bloebloebloepie uit
Hottentotteland keurige beschaafde klassestrijders
geworde zijn die "n beetje spotvrij de internasjonale
kunne zinge? Hebbe we hier Zoeloes of Da j akkers
noodig om "n niet al te gammele socialistische
samenleving in1 mekaar te spijkere? Of gaan we
zoolang op onz hurkies zitte tot de proletariërs van
alle lande *oor ons de boontjes In t water komme
zette. Aanpakke, verdomme, en leg niet te kwijle
over Internasjonale solidariteit zoolang Je zelf nog
t brood uit mekaars bek haalt! Wat we ook noodig
hebbe, is *n regeering die geen „sorry" zegt as d'r 'n
paar miljoen van ons eige volk op apegape legge

van d'n honger! Wat we noodig hebbe. zijn Nederlandse bedrijve. en geen sjipbjoelding en azijnnerings kampenieje! De zenewe met d'r koeliedrijverij! Ze legge ons ai vierhonderd Jaar leeg te pompe, en dat stel slaap- en werkverschaffingsspecialiste
van ons vindt et wel goed! Laat ze rustig gaan
maffe; we kunne ze misse! Maar wat we niet misse
kunne dat zijn flinke Hollandsche J onges met haar
op d'r borst, enn niet te melig om d'r poote uit te
steke voor eigen volk en..."
Er flitste een blauwe kruik uit de zaal naar het
podium:
„Vuile rot-faksist! Landverrajerll Slaat em
kapot!!!"
Bartje voelde een hevigen slag tegen het voorhoofd. Zijn dopje glipte weg; rolde om en om tot
achter de coulissen. Heel even zag hij, in mengeling
van licht en nevel, het bruisende schroefwater van
de Charon; den schuddenden schoorsteen van de
Minerva; het boeg-anker van de Achilles; de veenput van Vollenhove, de statletrap, het zoldertje In
Beukendorp... het krijtwitte gelaat van Klaas
Bakker
Het week verder en verder terug, over zondoorsprenkeld watervlak... verder en verder... iot achter
de grauwe basaltblokken van een verren oever...
En hij hoorde een bekende stem... heel van verre..,
„Hoe is et nou. Bart?"
„Best... Jonge... best... De... film... Is... afge..,
draaid... Laat... nou... 't gor...dijn... maar..,
zak
ke
"
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P.V. 1S9S/1. Hoofdredacteur: drs. W. Wienbélt U Amsterdam. Uttgeoer: Nederlandsen Arbeidsfront, P. C. Hooftstraat 180 te Amsterdam. Drukker: K.V. D«
Aroeiderti»rt,}Be)celveld té te A'dam. Verschijnt éénmaal per 14 dagen. Abonnementsprijs voor niet-leden f125 per half jaar. Losse nummer* fi cent.
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