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Voor plutocraat moet men in de
wieg zijn gelegd!
Een onzelfzuchtig mensch, wien het
welziin van zijn medemenschen ter
harte gaat, en die naar het gebod:
„Hebt u w naaste lief als uzelf" wil
trachten te leven, zal nooit deel uitmaken van de kleine, door hun geldmacht de wereld beheerschende, kliek
der plutocraten. Daarvoor moet men
een geheel anderen aanleg hebben!
Gezeten In hun luxueuze werkkamers in Wallstreet, de koerslij sten
voor hen op tafel uitgespreid, overdenken de dragers van het wereldkapitaal, hoe zij hun macht kunnen
bandhaven. Vele tientallen jaren was
de geheele wereld hun schatplichtig.
Maar nieuwe gedachten kwamen op
In de hoofden «n harten der menBchen! DS Bocialistische gemeenschapsidee won veld. Niet het goud,
maar de arbeid zou voortaan grondslag zijn van het leven der afzonderlijke volken en van het verkeer tusschen de volken onderling. Daarmee
«ou niet langer de geldbezitter, de
plutocraat, het een en het alles zijn
In de wereld, maar zou de nijvere
werker tot eer en aanzien komen. De
gedachte, voor het eerst in het nationaal-socialistlsche Duitschland tot
«en/begin van verwezenlijking gebracht, greep geleidelijk om zich
heen, en de plutocratische heerschers
werden angstig. Zou hun macht ongemerkt aldus te niet gaan en zou de
wereld in de toekomst worden beheerscht door den drager van den
Arbeid? Behoorden de plutocraten
niet tot een ras, dat de belichaming
vormt van al wat tegengesteld is aan
de hoogste idealen, die leven in het
menschelijk gemoed, dan zouden zij
zelve ook vrede met deze ontwikkeling
hebben gehad. Ook zij immers zouden
door waardevollen arbeid zichzelf tot
nuttige leden hunner volksgemeenschap hebbenktuinen maken! Maar dat

willen zij niet. Zij vormen In waarheid
een tegenras, de verpersoonlijking van
het kwade, dat in den mensch leeft.
Hun macht over de wereld mocht
niet tanen, maar moet in de toekomst
nog worden uitgebreid. Daarom zochten zij, gebogen over hun doode, kille
cijfers, naar middelen, de hun bedreigende grootsche idee te vernietigen.
Daarom ontketenden zij, volkomen
gewetenloos, den vreeselijksten oorlog,
dien de geschiedenis ooit heeft gekend. Zelf ver van de slagvelden
grijnzen zij van voldoening, wanneer
steden worden verwoest, vruchtbare
landerijen tot woestenijen worden gemaakt, vreedzame werkers en zwakke
vrouwen en kinderen worden gedood.
Dit is zooals zij het begeeren! Een
vurige bal moet gaan over Europa en
Azië en de aarde verschroeien, opdat
zij, met hun industrieën en hun legers
van onderworpen loonslaven verder
de wereld zullen kunnen beheerschen.
Zij koesteren geen visioenen van een
blijde, socialistische volkerengemeenschap. Liever dan zelf daarvan deel
uit te maken, heerschen zij over een
verschroeide aarde. Als de Engelschen
Duitsche steden In puin en asch leggen en duizenden levens vernietigen,
dan wrijven zij zich grijnzend de
handen, maar wanneer het Duitsche
vergeldingswapen hun Engelschen
bondgenoot treft, neemt hun helsch
genot nog toe. Want wat en wie er
vernietigd wordt, laat hen koud, als
de wereld buiten hun land van het
gouden kalf maar vernietigd wordt!
In de plutocratie is satan met zijn
bondgenooten tot macht gekomen en
de gloed der hel treft thans de oppervlakte der aarde.
Het is een vertwijfelde poging.
Maar steeds heeft het licht de duisternis verjaagd. Ook thans zal de
socialistische Idee machtiger blijken
dan de haat der plutocraten, wier
woede tenslotte niet anders is dan da
hevigste uiting van machteloosheid.

Werkpauzeconcert in een groot bedrijf
in het Oosten des lands! Twaalfhonderd
werkers hebben hun arbeid onderbroken
en luisteren aandachtig naar het orkest
van den Nederlandschen Arbeidsdienst.
Voor enkele oogenblikken is het lied van
den arbeid verstomd, en heeft plaats gemaakt voor een ander lied, dat van
hoorns en pauken, trompetten en bekkens.
Tusschen de machines, op tafels en stoelen rond het orkest, staan en zitten de
werkers. De gezichten, die nog enkele
minuten geleden in gespannen aandacht
over het werk waren gebogen, hebben
hun straxheid verloren, en in aller oogen
glinstert de vreugde over deze muziek.
Hier is het levende bewijs, dat de Nederlandsche werker wel degelijk gevoel voor
schoonheid, ook wanneer die het oor betreft, heeft. Nu eens tintelend van vroolijkheid, dan weer gedragen en plechtig,
klinken de tonen door de ruimte, om
dan te ^ndigen in een jubel van accoorden.
Na het concert volgt dan het hoogtepunt van dezen middag, een rede van
den leider van Het Nederlandsche Arbeidsfront, H. J. Woudenberg. Dikwijls
hebben deze werkers zijn stem al gehoord
door radio, zagen zij foto's van hem,
maar nu staat hij daar dan in levenden
lijve voor hen, en spreekt met hen over
de problemen van dezen tijd. Eenvoudig,
maar hartstochtelijk en geestdriftig, met
woorden die recht uit het hart komen.
Zij die hier zitten, ze zijn de nazaten van
een geslacht dat dit deel van het land
tot bloei hebben gebracht, dat hier welvaart en rijkdom geschapen heeft... voor
enkelen. Het is hieraan, dat de Arbeidsfrontleider herinnert. Maar ook vertelt
hij hen van dat ware socialisme, dat
warm moet leven in het hart van lederen
werker, waar hij ook staat. Hij spreekt

met hen over de gemeenschap, waarin
allen zich geborgen moeten voelen, over
de persoonlijkheid die iedere werker kan
en moet worden.
Doodstil is het in de zaal. Stuk voor
stuk zijn de oogen in gespannen aandacht op Woudenberg gevestigd, en wijj
die toch al dikwijls een bedrij f sbij eenkomst hebben meegemaakt, komen tofc
de ontdekking dat hier wel een zeer bijzondere sfeer is. Hier is, we voelen het»

Aandachtig luisteren 1200 werkers.
(Foto Brussel
de waarachtige gemeenschap. Met dez«
werkers kan en zal een goede bedrijfsgameenschap kunnen worden gebouwd. He*
daverende applaus, dat na de rede van
den Arbeidsfrontleider in de zaal opklinkt^
bewijst dat we ons niet vergist hebben.
Langzaam stroomt de zaal leeg. Stut
voor stuk beginnen de machines weer te
aoemen en te ratelen. En we weten, dat
het waar is, wat de leider van het Arbeidsfront zoo juist nog gezegd heeft:
„De Nederlandsche werker behoort tot
de besten. Straks zullen de Nederlandsche
werkers in een socialistisch Europa staan
als een van de beste parels aan da
Europeesche kroon.

APPÈL IN DE OPEN LUCHT
bij de Nederlandsche
e midden der uitgestrekte velden
in het havengebied aan den
uitersten buitenkant van Amsterdam heeft Het Nederlandsche Arbeidsfront een alleszins
geslaagd b idrijf sappèl gehouden voor
de arbeider», die aaar onder de directie der N( derlandsehe Heide Maatschappij at rdappelen uitkuilen voor
de V.B.N.A. Voor dit appèl, dat in de
open lucht plaats vond en waarvan
wij hierbij ien treffende foto publiceeren, bestond een levendige belangstelling.
Zittende op banken of staande
rondom de schuilkeet luisterden de
van alle kantsn toegestroomde arbeiders aandachtig naar de uiteenzet^
tingen van onzen spreker over den
reeds door de eerste socialistische
' pioniers gevoerden strijd voor de lotsverbetering der werkers, die echter de
groote fout begingen, zich niet alleen
naar vakbekwaamheid, doch bovendien naar politieke en religieuze overtuiging te organi, -eeren. Deze verdeeldheid der werkei , die er zich geen
rekenschap van gaven waar hun
groote kracht lag, speelde rechtstreeks
in de kaart van het den werkenden
mensch vijandig superkapitalisme, dat
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thans in dezen invasietijd andermaal
aan de poorten van Europa rammelt.
Jn gloedvolle bewoordingen schilderde de spreker den dieperen zin van
het zich thans toespitsende groote
drama, de gigantische botsing tusschen
het hartelooze plutocratendom en. het
aan alle kanten baanbrekende nieuwe
socialisme. Thans, bij de puinhoopen
van het onbakwaam gebleken democratische stelsel — stempellokalen,
overproductie, voedselvernietiging! —
krijgen de werkers de groote kans van
hun leven om de zoo vurig verbeide
waarachtige sociale rechtvaardigheid
en de geborgenheid in eigen volk deelachtig te worden: in Het Nederlandsche Arbeidsfront.
De werkers van Nederland zullen als
volwaardige scheppende menschen elkaar eerlijk in de oogen moeten zien
en de handen ineen slaan om eigen
lot in eigen handen te nemen. Vereenigd in het allen klassen- en stanaenwaan doorbrekende Arbeidsfront dienen zij gezamenlijk reeds thans de
grondslagen te leggen voor het groote
bouwwerk der Nederlandsche werkersgemeenschap, dat straks, als de
kanonnen eenmaal zwijgen, zal worden voltooid!

(Foto Fellinga)

dat de dynamiet-meteoren" zouden komen
en hoe 2e er uit zouden zien. Maar wat
hij verzuimde duidelijk te maken is, hoe
klein de kansen van het Britsche volk pp
een afweermiddel thans nog slechts zijn,
als dat afweermiddel in een heel jaar van.
Churchill's voortijdige kennis dan toch
maar niet gevonden werd.
Sindsdien is een enorm apparaat tegen

de robot-vliegtuigen In beweging gebracht
Alle beschikbare ballonversperrme-en zijn
op het Londensche gebied geconcentreerd.
Benige divisies luchtdoelgeschut werden
naar de Britsche hoofdstad gedirigeerd,
vele divisies hulptroepen graven dag na
dag in het puin. Talrijke eskaders jachtvliegtuigen trachten de vliegende bommen
tegemoet te gaan en ze vóór hun doel te
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Vjm tien minuten voor middernacht,
den nacht van vijftien op zestien Juli,
vond „ergens'" in Londen een formidabele
ontploffing plaats. Muren kraakten en
stortten ineen, gele vlammen lekten naar
alle zijden. Het scheen, als was een reeks
vliegtuigbommen van het zwaarste kaliber
neergekomen. Maar de sirenes huilden
niet. De enorme, schaalvormige luisterapparaten registreerden geen motprengeronk. Het luchtafweergeschut blafte vergeefs. Londen's gebouwen vielen in puin
als door den vinger van een vertoornden
reus aangeraakt: „V-l" had zich gemeld.
Sindsdien duurt het vergeldingsv.uur
voort, dag na. dag en welhaast uur na uur.
Wat vijf weken geleden nog ijdele grootspraak scheen, werd harde werkelijkheid.
En wie daarbij, omdat hem geen andere
argumenten meer gelaten zijn, van „propaganda" spreekt, vergeet dat nergens
zóó weinig over de uitwerking van het
geheimzinnige nieuwe wapen is gezegd als
Juist in het Duitsche weermachtsbericht.
Daar weegt het wezenlijke effect zwaarder dan woorden. En Winston Churchill
zelf was minder luchthartig op het punt
van V-l dan vele van zijn Nederlandsche
vrienden
Met het verstrijken van de weken blijkt
voor dien ernst ruimschoots aanleiding. De
Britsche premier mobiliseerde tegen V-l
aanvankelijk slechts zijn journalisten en
een minister uit het oorlogskabinet. Hij
vaardigde vervolgens een zwijggebod uit
Om den vijand geen aanknoopingspunten
te geven, beweerde. Londen. Om een redelijk afweermiddel te vinden eer het tot
een uitspraak in het Lagerhuis zou
komen, hoopte Churchill.
De uitspraak kwam na drie weken. Het
afweermiddel echter was uitgebleven. En
Churchill hield een rede vol innerlijke
tegenspraak, zijn zwakste gedurende den
ganschen duur van den oorlog. Wil men
hem gelooven, dan heeft de Britsche
luchtmacht oneindig veel méér bommen
geworpen op de startplaatsen van de
vliegende bommen aan de Kanaalkust,
dan er omgekeerd vliegende bommen op
Ixinden gevallen zijn. Maar waarom gaan
die naargeestige dingen niettemin in versterkt tempo voort? Volgens Churchill
cok wist hij eigenlijk al ruim een jaar,

DANK
A'n Dries was niet meer. Na een
werkzaam leven had hij voor altijd
rust gekregen. Zijn verweerde ouwemannetjeskop zou niet meer iedere
week voor het uitbetalingsloket je van
de spinnerij „Zeldenrust" verschijnen,
z'n vereelte knuist zou hij niet meer
ophouden, om er de enkele guldens van
een schraal pensioen in te ontvangens. Zachtkens had de Dood Dries
meegenomen, zonder dat hij er zelf
iets van merkte.
Het leven was niet makkelijk voor
hem geweest, o nee! Met had hem
heen en weer geslingerd op de golven
van het noodlot, en heel dikwijls had
het hem hard en meedoogenloos geslagen
Als jongen van tien jaar moest Hij
al met zijn vader
naar de fabriek
l/A A D 11 ET
lederen morgen om V U (f 11 II C
vijf uur werd hij
door zijn vader uit bed getild, een
hulpeloos hoopje mensch, een kind
nog, dat zijn nachtrust zoo bitter nocdig had. Op den rug van zfjn vader
ging het naar de spinnerij, het niet te
verzadigen monster, dat iederen morgen opnieuw zijn gvlzigen muil wijd
opensperde, en alles itaar binnen slokte, kind en grijsaard, man en vrouw.
Daar, te midedn van gonzende machines, in een muffe, bedompte atmosfeer, moest hij het spinnen leer en.
's Zomers brandde de zon fel, 's winters knaagde de koude, en altijd door
zoemden de machines, van 's morgens
vroeg tot 's avonds laatt wanneer het
monster, dat spinnerij heette, de werkers weer uitbraakte.
Dries werd ouder, het leven ging
verder, maar het veranderde niet. Altijd maar weer was daar de spinnerij,
die hem opeischte, zijn leven en de
spinnerij, het waren twee onverbrekelijk verbonden dingen. Alleen Zondags,
da-n had hij rust. Dan zat Dries in

zijn tuintje, en was, voor één dag van
de week mensch. Zoo ging het dag in
dag uit, jnaand in maand uitt jaar in
jaar uit, twee-en-zestig lange jaren
lang
Toen kon Dries niet meer.
Hij loos twee-en-zeventig jaar. De
directeur Ziet hem op kantoor komen,
en deelde hem mede dut hij nu wel
lang genoeg gewerkt had. Dries, moe
en kromgewerkt, kon dit niet anders
dan beamen, en voor de laatste maal
ging hij door de poort van de fabriek,
een grijsaard met een gebogen rug.
Eenmaal in de week kwam hij nog op
het kantoor, en ontving daar een karig pensioen, als dank voor de vele
lange jaren, die hij aan het bedrijf
gegeven had
En nu is Dries niet meer. Gisteren
werd, hij begraven. Geen prachtige begrafenis was het, neen, integendeel,
zijn laatste gang was maar eenvoudig, zooals Dries
^n teven lang een
eenvoudige
stille
werker was geweest.
Alleen zijn naaste buren begeleidden
hem. De kist werd in de groeve gelaten, en niemand sprak een woord.
De buren hadden den directeur laten
zeggen dat een van zijn werkers,
iemand die twee-en-zestig jaar ïn zijn
bedrijf gewerkt had,, werd begraven.
O) meneer de directeur nu niet een
paar woorden aan het graf kon zeggen. Het hoefde geen lange redevoering te zijn, want Dries ivas maar een
onbeduidend man geweest.
De directeur zei geen ja en geen
neen. Hij zei niets. Maar aan het graf
kwam hij niet. Zoo werd Dries begraven zooals hij geleefd had, in stilte.
Het tuas toch niet veel, wat men den
directeur gevraagd had. Zou het zoo'n
moeite zijn geiueest, wanneer aan het
graf van een werker, die zoovele jaren lang zijn beste krachten gegeven
heeft aan een bedrijf, iemand tegenwoordig was geweest om den ouden
trouwen werker, de laatste eer te bewijzen? Ons dunkt van niet.

HENDRIK LINDT.
gelverschrikker neem ik nou gelijk mee! Ge c.." mor 'n
ouwe krant om 'm in te doen!"
Even later stond hij buiten met z'n nieuwe aanwinst slordig omwikkeld met krantenpapier, na afBcheid te hebben genomen met de belofte: „Azzuk
weer es vrom komt -uit Indië of zöö, breng 'k wel
'n gemarineerde roatelslang voor je mee!"
HOOFDSTUK IV.
De buurt beleeft opnieuw spannende episoden uif.' de middeleeuwen.

DEVUURPROEF
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Tenig In de serre, zetten ze hun gesprek voort
waarin ze door Jaap j es overhaast vertrek zoo wreed
waren gestoord. Het ging over een, door Piet voorgestelde ruiltransactie. En daar wou hij het nog
es over hebben.
Dokter had bij zijn verzameling ook 'n G^.per. 'n
Griezelig menschenhoofd met wijd-opengesperden
mond, en een lachwekkende grijns op de geverfde
kaken. Tientallen jaren had het ding boven een drogisterij geprijkt. Duizenden sneeuwballen waren tegen de lachwekkende tronie uiteengespat of vastgeraakt in den gapenden muil. En nu stond hij in
een vergeten hoek, te leelijk om aan te kijken. Enkel
een curiositeit uit lang vervlogen dagen.
Een enkelen blik op het gedrocht had voor Piet
het land der onbegrensde mogelijkheden geopend.
AJs Dokter nu graag die Turksche sabel wilde hebben... Dat was geen nep, die sabel. Die had Piet zelf
opgebaggerd, vijf of zes meter diep, onder den
karavaanweg aan 't randje van de Saharah. Nou,
die.wou Piet ruilen tegen~dien Gaper. Kon Dokter
best doen. Eerdaags liet ie toch vast dat gekke ding
tot kachelhout hakken. En wat die sabel betrof,
die was zeldzaam kostbaar. Hij had zoo'n idee dat de
Trouw van Noach hem overboord gemikt had, gelijk
met de aardappelschillen, want toendertijd stond
er 'n bonk water boven de Saharah.
„Maargenoch'end breng ik de soabel, en die veu-

vernietigen. Zelfs bommenwerpers zijn m
den strijd gebracht, op zoek naar een
deugdelijke afweermethode. Engeische berichten spreken van „een volledig leger",
dat te land, ter zee en in de lucht ivoorlooplg vergeefs) tegen V-l vecht.
Daarmee is een groot woord uitgesproken, een verklaring van enorme draagwijdte gegeven. Toen Duitschland in het
eene offensief na het andere de beslissende randstellingen van het Europeesche vasteland veroverde, werd de leuze
van ..het tweede front" geboren. En toen
de Atlantikwal de dingen voor de geaJlieerden vrij ingewikkeld maakte, ontstond het begrip van „het derde front",
namelijk dat in Italië. Aan twee van deze
drie fronten staat Duitschland met een
minimum aan. krachten in sen zelfgekozen defensief, — öi het westen richt het
zich op -een waarlijk beslissende krachtmeting. Nu is bij deze drie, fronten een
vierde front gekomen. Het bindt , een volledig leger" der geallieerden, met materiaal van alle wapens. Aan de Duitsche
zijde van de frontlijn staan echter geen
andere mannen dan die V-l helpen afvuren. Men kan één enkel oogenblik de
gedachte aan vernielde blokken iu de
City en vernielde wijken aan de Docks
terzijde laten om zich de consequentie
van dit vierde front in te denken: een
front dat even spookachtig is als V-l zeil
en dat slechts vechtende legers aan gindsche zijde vindt.
„In geen geval mag de oorlogsinspanning aan het invasiefront (het „tweede"
front dus) te lijden hebben door de pogingen om de vliegende bommen te bestrijden." — aldus waarschuwde Churchill
in zijn Lagerhuisrede. Het was in wezen
een appèl aan de bevolking van ZuidEngeland, om ook héél bittere ervaringen
te dragen met de gedachte, dat zelfs de
enorme materiaal-complexen der AngloAmerikanen niet overal tegelijk kunnen
zijn en dat zij in Normandië ontbreken,
wanneer de vliegende bom ze ooeischt.
De vliegende bom zélf is sterker geweest dan Churchill's appèl. „Een volledig
leger" is tegen V-l in de weer gebracht en
krijgt er eiken nieuwen dag meer de handen aan vol. Het vierde front is geschapen en terwijl het aan Duitsche zijde
vliegtuigen vrijmaakt voor de andere
fronten, om de simpele reden dat ..onbemande vliegtuigen" nu eenmaal zonder
bemanning vliegen, dwingt het Britten en
Amerikanen hun krachten te verdeelen,
-juist nu zij die bij het invasiefront onverdeeld noodig hebben.
Misschien zijn er thans zelfs in Engeland menschen. di« begrijpen, waarom het
eerste Duitsohe vergeldingswapen bleef
rusten tot het invasie-begin. Misschien
zijn er ook menschen, die met dit voorbeeld voor oogen bereid zijn te gelooven,
dat V-2 een volgend hoogtepunt van de
invasie-slag zal begeleiden. De geschiedenis is een onvermoeibare leermeesteres!

Er gingen vreemde geruchten door de buurt.
Wilde geruchten. Oeroude geschiedenissen van
spookverschijningen. Van hoepelstallen en spaanderschelven, die 's nachts uit wandelen gingen. Van
geheimzinnig wagengerucht in nachtelijke uren,
als er op de uitgestorven steeg geen levend wezen
te bekennen viel.
Niemand wist er het rechte van. Maar des te gretiger schoof men bijeen om te luisteren naar de
griezelverhalen der ouderen die het weten konden.
Vroeger dan gewoonlijk werden de klompen binnengehaald en de vensters gesloten. Dan hokten de families bijeen onder het rustige licht der petroleumlamp, waarbuiten de schaduwen dreigden, en elk
geritsel uitgroeide tot luguber geluid uit onbegrepen
schimmenwereld.
Dan verstarde zacht menschengerucht tot roerlooze
stilte als de deurklink rammelde in de hand van een
laten bezoeker, die thuis geen raad wist in kwellend
alleenzijn.
Want juist die alleenwonenden genoten de griezelige
belangstelling van de geheimzinnige Verschijning,
welke daar ongevraagd verschenen was uit langvergane tijden. Was niet Klaartiemui als eersteling verkoren door het spookgezicht, dat grijnzend naar binnen gluurde door het donkere keukenraampje? En
was Scheeve Willem, die niet aan spoken geloofde,
en 's nachts uitdagend de vensters open liet, niet in
één nacht grijs geworden toen het spooksel, leunend
op het raamkozijn, een gemoedelijk praatje begonnen was over een reeds lang vergeten erfeniskwestie?
Nou dan? Kon je toch zien dat het geen menschenwerk was. Want nooit had iemand zich afgevraagd
of het wel zuivere koffie was met dat huisje van
Scheeve Willem. Hij had het ge-orve van 'n oudoom. Enwel kazzeweel dat het nou juist over die

erfenis begon. En nog kazzeweelder dat Klaartiemui
dien oud-oom de deur gewezen had, toen ze nog
maar kort wedevrouw was.
'n Mensch weet nog zoo weinig van die dingen,
vond Janusoom, die alle gangbare spookgeschiedenissen van buiten kende. Zelf had ie het beleefd,
Janusoom, dat ie lag te slapen in de keet, met twee
grendels en 'n nachtslot op de deur, en dat ie wakker schrok van een gezicht vlak voor zijn gezicht.
En dat gezicht had gevroge: „Joanes, hejje de klompe binnegehoald, want et goat snëëuwe!" Denk es
aan... sneeuwen in de hondsdagen, in 't hartje van
Augustus. Dat was natuurlijk ook geen menschrfnwerk. Sneeuw in Augustus... wie had het ooit''zoo
zout gegeten?
Janusoom stopte z'n Goudsche pijp, en zette zich
recht voor een neg sterker verhaal. Hij staarde in
diep gepeins naar het raampje naast den schoorsteen. Hij staarde. Twee seconden? Tien? Dertig?
'n Half uur? Wie zal het zeggen. Want, wat is 'n
minuut In de oneindigheid, als het bonzende hart
hi de keel klopt en sneller tikt dan het roestige
wekkerklokje op de schoorsteenlijst? Wat zijn tien
seconden, als men in dien tijd, tot tweemaol toe. het
spook ziet grijnzen dwars door het gesloten vensterluikje?
De Goudsche pijp lag~in scherven, en Janusoom
staarde... staarde... In deze luttele seconden was er
iets gebeurd, iets onbegrijpelijks. Hij had het verschijnsel gezien, zoowaar hij hier aan de tafel zat.
En 't gekste was, Janusoom geloofde niet aan spoken.
Tenminste, zooeven geloofde hij er nog niet aan. Hij
had maar 'n eind weg zitten kletsen met z'n sneeuw
in Augustus en z'n weerwolven. Apekool, heel die
spokerij. Goed voor ouwe-wijven, die alles geloofden
als het maar griezelig was, en dwars tegen den draad
in. Zooeven had hij nog 'n sprankelende binnenpret
over zooveel onnoozelheid. Meermalen had ie flink
aan z'n gouwenaar gelurkt om een opkomende
lachkramp weg te blazen als de stomme snuiten rond
de tafel verstarden in grauwe verbijstering.
En nu was het tóch waar. Werd hij, Janusoom, de
gemoedelijke verteller, even op z'n nummer gezet
door 'n wezenlijk spook, dat hem minzaam toegrijnsde, dwars door het gesloten venstertje...
Janusoom was niet laf. Geschrokken was ie, dat
was zeker, maar bang? Nee, hij had wel voor heetere
vuren gestaan. Vroeger, in de Congo, had ie 't meegemaakt...
(Wordt veivolgd.)

Wonderlijke opvattingen ïn
kapitalistisch Nederland
Ergens in de stad Schiedam is een
meeifabriek gevestigd, om meer nauwkeurig te zijn, de N.V. Meeifabriek „Schiedam", onder de inwoners van die stad
beter bekend als de „Zwarte Molen". Deze
„eeretitel" dateert uit den tijd toen het
nog mogelijk was, dat de bakkers elkaar
beconcurreerden, en dat de eene bakker
enkele centen goedkooper verkocht dan
de ander. Zo hielpen de bakkers elkaar
naar den kelder, en „De Zwarte Molen"
öeed daarbij een behoorlijke duit in 'het
Bakje, omdat dit bedrijf werkte voor de
ongeorganiseerde bakkers, d.w.z. voor diegenen, die zich niet aan de onderling gemaakte afspraak hielden, maar die het
brood nog altijd enkele centen onder den
prijs van dien der georganiseerde bakkers
t er kochten.
De loonen in de Meeifabriek „Schiedam"
iraren in dien tijd bedroevend laag. Wie
ichter meent, dat ze met het veranderen
der tijden werden verhoogd, vergist zich.
Toolijk. Nu, in 1944, zijn ze nog laag, zelfs
iióó laag, dat ze nog liggen beneden de
'oenen, die elders in Nederland in de•lelfde bedrijven voor denzelfden arbeid
»orden betaald. Ze zijn zelfs zóó bedroerend Jaag, dat ae nog liggen beneden het
tociale minimum, dat noodig is om het
iistributiepakket te kunnen koopen.
Het Nederlandsche Arbeidsfront, dat
*trijdt voor de verwezenlijking van het
locialisme, heeft op verzoek van den
«ocialen voorman van de Meeifabriek
„Schiedam" getracht om de loonen te verhoogen. In de eerste plaats om een. beroep te doen op de directie van het bedrijf
— dezen ondernemer „bedrijfsvoerder"
te noemen, zou een aanfluiting zijn voor
öie ondernemers, die inderdaad bedrijfsvoerders in den waren zin van het woord
eijn. De directie van de meeifabriek
meende met een hautain gebaar het Arbeidsfront te kunnen wegsturen.
Nu bestaat er echter sinds 1942 een
Gemachtigde voor den Arbeid, die beschikkingen kan uitvaardigen, o.a. met betrekking tot de in de Nederlandsche bedrijven
te betalen loonen. Het Nederlandsche Arbeidsfront wendde zich tot dezen Gemachtigde voor den Arbeid met het verEoek de loonen bij de meeifabriek „Schiedam" te willen vernoegen. Nu bestaat er
op het-oogenblik een loonstop, d.w.z. dat
sonder toestemming van den Gemachtigde
de loonen niet mogen worden veranderd.
Ondanks dezen loonstop echter achtte de
Gemachtigde de loonen bij de Meeifabriek
„Schiedam" dermate laag, dat hij een beschikking uitvaardigde, waarbij de loonen
niet onaanzienlijk moesten worden verhoogd. Dat was op 19 Juni 1944. Inmiddels in het 19 Juli 1944 en nog steeds zijn
de loonen bij genoemd bedrijf niet verhoogd. De wet is er om opgevolgd te worden, zoowel door werkers als ondernemers,
en op deze ondernemers maakt de 'directie van de N.V. Meeifabriek ..Schiedam"
zeker geen uitzondering, ofschoon het leek
alsof dit wel het geval was, want
De directie van de Meeifabriek „Schiedam" gaf voor over uitstekende relaties
bij het Departement van Sociale Zaken
te beschikken. Daar zaten, en zitten,
volgens zijn uitlatingen, nog een ol
meerdere ambtenaren, die zooals de ArbekisfronUeider het in de openbare vergadering te Amsterdam uitdrukte, behooren tot de vijfde colonne, die, nu de kapitalistische vijand voor de poorten van
Europa staat, gemeene zaak meent te
moeten maken met dezen vijand van het
socialisme. Ten departemente had men
naar werkgever zeide, geadviseerd de verhoogde loonen niet uit te betalen. Alsof het
«ou kunnen bestaan, dat ambtenaren een
revolutie, die over de wereld gaat, tot
stilstand kunnen brengen? Neen, duizendmaal neen l!
Het Nederlandsche Arbeidsfront meende, een bedrijfsappèl in de Meeifabriek te
moeten houden, teneinde de werkers op
de hoogte te brengen van den stand van
laken.
„Ik heb lak aan jullie," was het antwoord van de directie. De woorden, waarmee deze weigering omkleed waren, klonken beschaafder, maar de inhoud kwam
op het bovenstaande neer.
Legde het Front van den Arbeid zich
nierbij neer? Front, dat wil zeggen strijd
en nog eens strijd, dat wil zeggen steeds
voorwaarts onder alle omstandigheden, en
dus reed een geluidswagen naar de fabriek om toch een bedrijfsappèl te houden, zij het dan niet in het bedrijf maar
voor de deuren ervan.
Nu meende de directie het Arbeidsfront
Bchaakinat te kunnen zetten. Advocaten,
die de belangen van liberaal-kapitalistiBChe ondernemers willen verdedigen, zijn
er altijd wel in Nederland te vinden, dus
ook m Schiedam. En zoo kon het gebeuren, dat Het Neöerlandsche Arbeidsfront
In een tijd, waarin er gevochten wordt te-

gen den kapitalistischen vijand, een brief
ontving van een advocaat, waarin deze
dreigde het Arbeidsfront wegens onrechtmatige daad te zullen aanklagen, indien
het nog eenmaal met een geluidswagen
voor de Meeifabriek „Schiedam" zou komen. Bovendien dreigde de ondernemer
met intrekken van het gratis brood, wat
de werkers in het bedrijf tot nog toe ontvingen. Dit beteekent dus broodroof in
den letterlijken zin van het woord, het
infaamste, het laagste wat er is. Een middel, waarvan de liberaal-kapitalistische
ondernemer zich meende te moeten be-

Ondanks weigering toch een

bedrijfsappél,

listische vijand ook "binnen de poorten van
van Europa nog aanwezig is. Ook onder
de Nederlandsche ambtenaren, ondernemers en advocaten schuilen elementen,
die nu, nu het kapitalisme een aanslag
pleegt op Europa, spandiensten meenen
te moeten verleenen aan dezen vijand.
Zooals in Schiedam, waar een ondernemer
meent een beschikking van den Gemachtigde voor den Arbeid naast zich te kunnen neerleggen, maar de wet, en dan in
de eerste plaats de geest van de wet, is er
om opgevolgd te worden door alle Nederlanders, dus ook door den Directeur van
de Meeifabriek „Schiedam".
En deze rede van Woudenberg werd op
grammofoonplaten opgenomen, en den
volgenden morgen voor de meeifabriek afgedraaid, zoodat de werkers van dit bedrijf weten, dat het Arbeidsfront zal strijden en zich niet van zijn doel — de verwezenlijking van het socialisme — zal

(Foto

A.P./Breijer)

dienen, wanneer het er om ging de wer- laten afbrengen. Niet door ondernemers,
noch door advocaten.
kers murw te maken.
Ditmaal werden de deuren niet gesloHet Arbeidsfront deed, wat iedere revoten, ditmaal zagen we "de werkers zelfs
lutionnaire strijder zou doen: het ging
voor de ramen staan, terwijl bij het wisseten tweeden male met den geluidswagen
len der ploegen — de meeifabriek is een
naar de fabriek en bracht de werkers op
continubedrijf — de werkers voor de poorde hoogte van de houding der directie.
ten van de fabriek bleven staan. Ook de
Nauwelijks waren de eerste woorden gesproken, of deuren en ramen werden geleider van het Arbeidsgebied Propaganda,
sloten op één enkel raam na, waarachter
Zwertbroek, heeft daarna gesproken, en
een steno-typiste, gewapend met potlood
erop gewezen, dat het Arbeidsfront dan
én papier plaats nam, teneinde het gepas zijn wil volledig kan doorzetten, insproken woord nauwkeurig te kunnen
dien alle werkers zich in de rijen van het
noteeren, opdat een onrechtmatige daad
Front van den Arbeid hebben geschaard.
zou kunnen worden geconstateerd.
En dan niet alleen de leden van de volgmanschap, doch ook de ondernemers.
De deuren werden gesloten! Men meen„Het Arbeidsfront predikt de bedrijfsgede de stem van het Arbeidsfront te kunnen
buitensluiten! Veronderstel, dat de wer- meenschap en zweert den klassenstrijd af.
Wanneer nu echter de ondernemers meekers van de Meeifabriek tot het inzicht
nen, dien klassenstrijd te moeten blijven
zouden komen, dat hun plaats was in de
voeren, zooals o.a. in Schiedam
gebeurt,
rijen van Het Nederlandsche Arbeidsfront!
dan doen wij nog even mee,'J zooals WouMaar ondanks die gesloten ramen en deudenberg in Amsterdam zei.
ren, dat Het Nederlandsche Arbeidsfront
Deze zaak in Schiedam, zij is niet beweerklonken, door de muren heen hebben
langrijk, omdat het juist de Meeifabriek
de werkers binnen ervaren, dat het Ar„Schiedam" betreft, maar ze is belangrijk,
beidsfront voor hen op de bres staat en
omdat ze aantoont, dat hier het liberaalook hebben ze kunnen hooren, hoe de
kapitalisme in een laatste stuiptrekking
directie had gemeend te moeten hantracht, de macht, die haar dreigt te wordelen!
den ontnomen en haar voor een deel al
Wat te voorzien was, geschiedde. De
ontnomen is, met beide handen vast te
aanklacht volgde, Het Nederlandsche Arhouden.
beidsfront werd gedagvaard. Beide par,Hoe de uitspraak in deze zaak zal zijn,
tijen verschenen voor den rechter, een üithet
ligt in den schoot der toekomst verspraak werd nog niet gedaan. Wel werd er
borgen. De rechter stelde voor, dat beide
door de tegenpartij opgemerkt, dat het
partijen tot overeenstemming zouden kovan het Arbeidsfront niet elegant was van
men. Hierop is maar één antwoord: Overeen monopoliepositie gebruik te maken.
eenstemming kan niet worden bereikt door
Wij meenen hierbij te moeten opmerken,
twee advocaten. Overeenstemming kan aldat niet. wij, maar de directie van de
leen worden bereikt binnen de berlrijfsgeMeeifabriek „Schiedam" een monopoliemeenschap tusschen ondernemer en volgpositie heeft, want zij is in de gelegenheid
manschap.
ieder oogenblik met de werkers te spreken,
En indien de directeur van de Meeifaterwijl ons de toegang is ontzegd, hetgeen
briek „Schiedam" alsnog inziet, .dat hij
niet wegneemt, dat wij toch tot de wer- heeft gefaald als leider van de ondernekers hebben gesproken.
ming, als leider van de menschen, indien
In de groote openbare vergadering te
hij alsnog het gedane onrecht herstelt,
Amsterdam sprak de leider van het Ardan zal Het Nederlandsche Arbeidsfront
beidsfront over den kapitalistischen vijde laatste zijn om hem van zich af te
and, die voor de poorten van Europa
stooten. Ook deze ondernemer zal dan als
staat. En over de hoofden van de in de
werkelijke bedrijfsvoerder mee kunnen
zaal aanwezigen, heeft hij de Nederlandmarcheeren in onze rijen.
sche werkers doen weten, dat die kapita• Maar indien hij meent gehoor te moe-

De week der Nederlan^^che
kuituur
Waarom een speciale kultuurweek? Is
het geen dwaasheid om in een tijd van
een van de meest vernietigende oorlogen,
die de wereldgeschiedenis gekend heeft,
^rustig een week aan de kuituur \te gaan
wijden? Moet het eigenlijk geen bittere
hoon lijken nu heele landstreken met een
oorlogsgeweld, waarvan wij ons nauwelijks een beeld kunnen vormen, in puinhoopen worden veranderd, nu honderdduizenden burgers worden gedood, beklemd tusschen de strijdende legers, of
slachtoffers van helsche bombardementen? Een storm veegt over Europa, die
kerktorens knakt en stadswijken ineen
doet storten, En wij willen spreKen van
kuituur, waar wij om ons heen niet anders dan pogingen zien tot vernietiging
van al datgene, waarop het oude Europa
eens met trots als haar getuigenissen van
een rijke en lange beschavingsgeschiedenis gewezen heeft?
Of is het juist nu voor alles de tijd,
zich niet stuurloos te laten meesleepen in
den stroom van overweldigende gebeurtenissen, maar te getuigen en zich te bezinnen op een verleden, dat de edelste
waarden aan de menschheid schonk?
Want houden wij in ons het besef niet
levendig van de scheppingskracht, die
•door alle eeuwen heen in ons volk geleefd heeft, dan zullen wij na den oorlog
innerlijk verslagen neerzitten bij de puinhoopen van een ontluisterd Europa. Dan
zullen alleen het naakte leven nog gelden en de zorgen van eiken dag, maar
het leven »zelf zal kaal en leeg zijn en
ontdaan van iederen dieperen inhoud. Wij
hoeven ons geen illusies te maken; de
komende tijden zullen hard zijn, ook
wanneer eens deze oorlog gewonnen zal
zijn. Maar harde tijden, zijn vaak groote
tijden of dragen de 'kiem voor groote
tijden in zich, slechts wanneer deze kiem
gedood wordtr worden het tijden van ondergang. Daarom is het, dat wij, willen
wij ons in den stroon» van dezen tijd
staande .kunnen houden, in ons bestaan
deze kiem tot scheppend leven moeten
hoeden en den band, die' ons met het
verleden bindt, moeten vasthouden, om
den weg naar de toekomst te kunnen
vinden,
Daarom is het ook, dat in dezen tijd
kuituur een andere beteekenis heeft gekregen dan nog voor kort het geval was.
Kuituur is niet meer een edele tijdpasweering voor hen, die daarvoor gelegPnheid hebben. De erfenis, die geslachten
van ons volk ons door de eeuwen hebben
nagelaten, is geen veilig bezit meer, waarvan wij op ons gemak kunnen gaan genieten, met het zelfverheerlijkende gevoel, dat dat alles toch maar van ons is
en dat wij dat toch maar mooi gedaan
hebben. Er is hier zoo lang kuituur bedreven bij de haard en in den leunstoel
als een privilege van enkele greepen uitverkorenen. Maar deze droom van gelukzalige rust, die voor den arbeider reeds
lang niet meer bestond, zoo hij ooit bestaan heeft, is voor goed verstoord. Wij
leeren nu begrijpen, dat kuituur altijd
«weer opnieuw veroverd moet worden, wil
deze werkelijk een deel van het volksbezit zijn en wil deze voedingsbodem zijn
voor een nieuwen groei. Maar wij leeren
ook begrijpen, dat werkelijke kuituur altijd weer steunen moet op het volk in al
zijn geledingen. Een periode, waarin het
volk geen sterk leven kent, maar zonder
innerlijke spanningen, krachteloos en
zonder durf zijn bestaan verder spint,
levert geen Rembrandt en geen Vondel
en evenmin een De Buyter of een De
Witt op, want deze figuren worden gedragen door het bruisende leven va.n hun
volk en hun tijd, waar zij de bekroning
van zijn. En daarom kan de kuituur geen
aangelegenheid alleen meer zijn van een
vegeteerend burgerdom, maar moet zij
eindelijk weer verankerd worden in het
geheele volk, moet zij weer voor het volk
(Vervolg op pag. i onderaan)
ten geven aan de influisteringen van den
kapitalistischen vijand, die voor de poorten van Europa staat, dan zal hij tegenover zich vinden Het Nederlandsche Arbeidsfront, dat zal blijven strijden voor
het waarachtige socialisme. Het Nederlandsche Arbeidsfront, dat dien strijd zal
winnen omdat, zooals Woudenberg het te
Amsterdam, zei: „Dezelfde eenvoudige
arbeider, die de grondslagen legde voor
het Europeesche socialisme, als aanvoerder zijn legers voorgaat! Met hem zullen
wij dezen strijd winnen!

ONDER POLITIEKE
VERDENKING
Iedere vakman weet het: er is niets
zoo moeilijk als een „halfwas", die bepaalde handgrepen behoort te beheerschen bij de uitoefening van zijn vak,
eenmaal aangeleerde fouten weer af te
leeren, om hen de juiste werkwijze daarvoor in de plaats bij tfe brengen. Duizendmaal gemakkelijker is het, den leerling, die als een onbeschreven blad
papier het bedrijf in komt, tot een volwaardige kracht op te voeden.
Zooals het in het bedrijf is en aan de
werkbank, zoo is het in het geheele
leven. Ook waar het inzichten betreft.
Ben eenmaal gevestigde opinie — zij mag
zoo onjuist en tegen de natuur der dingen in zijn als maar wil — te vervangen
door een andere^ door een betere, de
oogen te openen,' misverstanden en wanbegrippen plaats te doen maken voor
een helderen kijk op waarheid en werkelijkheid, lijkt dan ook vaak een schier
onbegonnen arbeid.
• Iri het bijzonder is dat daar het geval,
waar bij dien arbeid het woord „politiek" om den hoek komt gluren. Dat dit
]uist in Nederland zoo is, waar de eenheid van een volk voor een groot deel
juist om der wille van de politiek verloren was gegaan in vele tientallen van
„politieke" groepen, moge dan oppervlakkig gezien hiermede in strijd zijn,
aan het feit verandert dit niets. Wat de
voorstanders van een „nieuwe tijd" dan
ook doen, hetzij spreken, getuigen en
overduidelijk duidelijk trachten te maken, het riekt voor velen op kilometers
afstand reeds naar politiek en» daarmede
is het vonnis geveld.
Is er inderdaad vonnis geveld? Neen,
In geenen deele. Er is namelijk niets
anders gebeurd, dan dat deze of gene op
het goede oogenblik verzuimt den juisten
„handgreep" aan de werkbank aan te
leeren, of — zonder beeldspraak — niets
anders dan dat weer een paar Nederlandsche werkers duidelijk hun onvermogen toonen een eenmaal aanvaard
denkbeeld nog ee,ns manmoedig aan werkelijkheid en waarheid te toetsen.
Het is hard om het te zeggen, maar die
BOO doen, zijn slachtoffers van de wet der
traagheid, een wet, waardoor dingen, die
over geen eigen kracht beschikken, ge. dwongen worden Iri een eenmaal gekregen richting voort te gaan. Zij zijn daarmee tevens overgeleverd aan wat het
automatisch oordeel heet. Toch, desondanks, waar het 6m hoogere dingen gaat
dan een simpelweg zieltjes winnen voor
een organisatie, kan en mag het Nederlandsche Arbeidsfront als verantwoordelijk orgaan, staande in den „nieuwen
tijd", niet nalaten steeds weer alles in
het werk te stellen de Nederlandsche
werkers los te slaan van hun vooroordeelen en wanbegrip, en hun automatisch
oordeel te vervangen door een op denken
en nadenken gebaseerde overtuiging. Zoo
het móet zal daar bij de verdenking van
„politiek" te zijn, aanvaard worden, liever
dan een zachte heelmeester te zijn en
stinkende* wonden — marxistische en kapitalistische — te laten voortwoekeren og
het organisme van onze volksgemeenschap.
Daarom dan ook duidelijke taal, die
niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is, en
woorden gesproken, die voor een ieder,
verstaanbaar zijn! Het Arbeidsfront voert
politiek. Inderdaad voert het die. Maar
'(Vervolg van pag. 3)
In al zijn lagen verplichting en doel
worden.
Deze tijd stelt harde eisenen, en het
volk zonder levenswil en scheppingsdrang
Is ten doode opgeschreven, want het is
niet bereid zijn verplichting tegenover het
verleden op zich te nemen, het zit stil
in het heden en het verzuimt de toekomst. De volkeren, die op het oogenblik
aan de fronten staan ter verdediging van
een Europa, dat zijn schoonste bezit tot
puin verpulverd ziet, zijn van dezen levenswil en van deze kultuurkracht bezield; daar legt alleen al het kultuurleven in de zwaar geteisterde landen een
onweerlegbaar getuigenis af. Deze volkeren weten, waarvoor zij staan, zij kennen het doel, zij hebben het geloof en
daarmee den moed om de zwaarste beproevingen te doorstaan. Hun wil tot
opbouw en zelfontplooiing staat in een
schrille tegenstelling tegenover de vernietigingswoede van de vijanden, die
Europa bestormen.
En wij? Het grootste gedeelte van ons

het is een politiek, die lijnrecht in strijd
is met wat velen, die in het verleden „de
politiek" als het ware met de moedermelk
hebben ingedronken, daaronder verstaan.
Waar het Arbeidsfront politiek voert,
daar is dat sociaalpolitiek. Dat is. een
politiek, die er op gericht is den Nederlandschen arbeider, dat is ieder, die
werkt, in te schakelen in een groote
werkgemeenschap, die Nederland heet.
Dat is een politiek, die slechts één doel
kent: verheffing van den arbeid, vreugde
door den arbeid, vernoegen van kennen
en kunnen bij den arbeid, en dat alles
tezamen, opdat ons volk meer arbeid zal
presteeren, dientengevolge meer zal voortirengen en het levenspeil van ons volk
In van den enkeling omhoog zal gaan,
tot dat peil bereikt is, waarop het krachtens zijn aanleg recht heeft, zoodra het
naar dien aanleg handelt. Voor deze
politiek, voor deze sociaal-politiek nu behoeft het Arbeidsfront zich zeker niet te
schamen. Verre van dat! Het heeft integendeel duren plicht die politiek te
voeren door dik en dun met alle ter beschikking staande middelen en op lederen sector van het arbeidsleven. En het
heeft daarbij ieder noodzakelijk deel van
die taak, hoe onaangenaam ook, op zich
zelf het volle pond te geven.
Onaangenaam nu is het, thans den
Nederlandschen werker uit den droom te
wekken, onaangenaam is het, om hem
steeds weer in den weg te treden, als hij
uit de werkelijkheid tracht weg te vluchten, vooral omdat die werkelijkheid (gemeten naar de maat der stoffelijke
welvaart) voor velen niets boeiends
heeft. Onaangenaam ook is het, den
Nederlandschen werker uit een verkeerd
begrepen isolemêfet weg te rukken en hem
te doen inzien, dat de strijd, die thans f n
Europa gestreden wordt, een Europeesche, dus ook een Nederlandsche is,
waarover hij voor het minst genomen
heeft na te denken.
Toch moet dit alles gebeuren. Toch
moet het Arbeidsfront, om zijn sociaalpolitiek een hechten grondslag te geven,
en dien te verankeren, in het eigen volk,
ook dit deel van zijn taak niet schuwen.
Nederland ligt niet op de maan, doch in
Europa. Nederland zal straks in datzelfde
Europa niet op de laatste plaats willen
staan, zoo het nog eenig zelfrespect
heeft. En diarom zal het zich laten moeten gelden met dat, wat het heeft: zijn
arbeid. Reeds uit economische en volkshuishoudelijke overwegingen is het dus,
dat het Arbeidsfront ieder ervan moet
doordringen, dat onze arbeid als een eenheid moet worden verricht. Reeds daarom ook moet de blik van den werker op
Europa, waartoe ook wij behooren, worden gericht.
Maar daarboven uit moet het Arbeidsfront niet nalaten de politiek der liefderijk gekoesterde tegenstellingen te blijven
doorkruisen tot in het Nederlandsche volk
en zijn werkers ook dit nieuwe inzicht
heeft baan gebroken, dat het leven eerst
daar ten volle waard is om geleefd te
worden, waar de arbeid niet den enkeling, doch de gemeenschap draagt.
Hiervoor zal het Arbeidsfront strijden
— politiek zoo men wil — maar het zal
strijden, verbeten en hartstochtelijk tot
de laatste werker heeft leeren inzien, en
zich gewonnen gegeven heeft — neen, de
overwinning op zichzelf- heeft behaald.
volk wacht af in angst en vreeze; het
hoopt alleen maar, dat de storm dit
kleine landje zal vergeten en dat het
na den oorlog zijn leventje van weleer
kan voortzetten, met het opgeruimde
gevoel, er toch maar weer goed afgekomen te zijn. Hoevelen in ons volk weten,
waar het werkelijk in dezen strijd om
gaat? Hoe velen beseffen het doodelijk
gevaar, waarin ons volk verkeert, niet
door de bedreiging van buiten, maar
omdat deze tijd de volkeren niet weegt
naar hun bezit in musea of naar vermeende rechten, maar enkel en alleen
naar de daden, die zij stellen.
En daarom is het niet alleen goed,
maar zelfs broodnoodig, dat wij ons een
oogenblik vrij weten te maken van de
zorgen van allen dag. om ons te bezinnen
op de waarden, die ons volk eens geschapen heeft, maar die het nu nauwelijks
meer belichaamt. Dit is -noodig, opdat wij
deze waarden weer tot ons innerlijkste
bezit maken, opdat wij ons daaruit weer
een levensbesef eigen maken, dat ons
alleen den weg naar de toekomst kan
openen.
S. M.

In verband met de papierpositie zal
het blad „Arbeid" voorloopig slechts
met vier pagina's per veertien dagen
verschijnen. Door het gebruik van een
kleiner lettertype en enkele andere
veranderingen, zal de Redactie trachten de lezers, evenals vroeger, in al
hun wenschcn tegemoet te komen.

ten, zonder gevaar te loopen te worden verstrikt in een lawine van moeilijke begrippen. Het boekje is met tal
van illustraties tot een uitstekend geheel geworden.

Wende in Frankrijk
Door Jan van Ek.
N.V. Uitgeversmaatschappij
Volk", Amsterdam.

Geschiedenis van het
Noordras
door J. C. Nachenius.
Uitgeverij ,,Hamer", 'Amsterdam.
De dwaze stelling, als zouden onze
voorouders barbaren zijn, die bier
dronken uit de schedels van hun overwonnen vijanden, als zouden zij hun
geheele bezit, inclusief hun vrouwen,
verdobbelen, is gelukkig al lang naar
het rijk der fabelen verwezen. Meer
en meer is er een wezenlijke belangstelling ontstaan voor de geschiedenis
van ons ras. Er is veel en uitgebreid
over geschreven. Slechts weinige boeken geven echter een zoo eenvoudig,
en toch duidelijk inzicht in de geschiedenis van het Noordras. Het pretendeert niet een standaardwerk te
zijn. Juist daarom is het lezenswaard
voor ieder, die iets meer over de geschiedenis van het Noordras wil we-

„Werkend

Geen droge en eindelooze opsomming van krantenberichten en feiten,
maar een vlot geschreven, uitstekend
gedocumenteerd boekje, waaruit veel
te leeren valt, ook voor ons volk. In,
een aantal hoofdstukken laat de
schrijver zien, hoe Frankrijk stap voor
stap dichter bij den afgrond komt
Het Panama-schandaal, de zaak Dreyfus, Stavisky, al deze namen en gebeurtenissen, die misschien verbleekt
in de herinnering van de Nederlanders voortleven, worden hier nogmaals
voor het voetlicht gebracht. Het noodlot strekt zijn klauw uit naar Frankrijk. Zal het land begrijpen, dat het
een anderen weg moet bewandelen.
Zal het te rechter tijd begrijpen, dat
het van Frankrijk zelf zal afhangen,
of het deel zal hebben aan den opbouw van het nieuwe Europa?
Wende in Frankrijk, een boekje, dat
ledereen, die belang stelt in dezen fel
bewogen tijd, moet lezen.
B. GEVERS.

van treinreis, bezoek aan bad en ruïne
en l consximptie).
Zondag 30 Juli. NAAR HET GOOI.

Op Zondag 23 Juli om 10.15 uur zal
iu het Casino-Theater te Hilversum de
historische film Rembrandt worden vertoond. Toegang 18 jaar. Kaarten a 50 et.
P. p. zijn verkrijgbaar bij het Plaatselijk Kantoor, Stationsstraat 8 te Hilversum en eventueel aan. de zaal.

Excursies vanuit Amsterdam
Zaterdag 22 Juli. GLASBLAZERIJ.
excursie met bezichtiging van het vervaardigen van luxe- en medische
glaswerken. Kosten 16 et. p. p. v
ARTIS, te 14.3O uur ol.v. den heer
Portlelje, die de Amsterdamsche Dierentuin op zijn bekende wijze laat zien.
Kosten 41 et. p. p.
Donderdag 27 Juli. WANDELING EN
TRAMRIT DOOR HET NIEUWSTE GEDEELTE VAN AMSTERDAM. Kosten 26
et. p. p.

Vrijdag 28 Juli. RIOOLZUIVERINGSINSTALLATIE. Excursie met rondleiding
op de Gemeenteterreinen aan den
Ouderkerkerdijk. Hier wordt getoond,
wat er met rioolwater gebeurt en hoe
dit weer gezuiverd wordt. Kosten 15 et.
p. p. Voor bovenstaande excursie kan
men zich aanmelden, alsmede nadere
Inlichtingen verkrijgen bij het V. en A.huisje op het Leidseheplein te Amsterdam. Deelname uitsluitend voor personen boven 10 Jaar.

Daguitstapje vanuit Amsterdam
naar ruïne van Brederode Zondag 23 Juli. Hieraan Is verbonden
een mooie wandeling en bezoek aan
ruïne en natuurbad, waar gelegenheid
tot zwemmen en zonnebaden wordt gegeven. Kosten ƒ 2.— p. p. (met inbegrip

Daguitstapje naet bezoek aan de N.B.O.studio en „Drakenburg". Kosten vanuit
Amsterdam ƒ 1.75 p. p. (inclusief reiskosten en consumptie).
Aanm. en nadere ml. bij het V. en A.huisje op het Leidschepleln.

Zeilcursus te Leeuwarden
en Sneek
BI] voldoende deelname (minsten»
8 personen) zal In belde plaatsen worden overgegaan tot oprichting van
8-weeksche zellcursussen. Aanm., alsmede verdere tal. bij d« Plaatselijk»
Kantoren in genoemde plaateen.
Tenniswedstrijden te Leeuwarden
en Sneek
Op 34. 27 ea 38 Juli worden te Leeuwarden en op 28 Juli te Sneek tenniswedstrijden gehouden. De winnaars uit
deze wedstrijden worden door „Vreugde
ea Arbeid" naar Amsterdam uitgenoodlgd voor de aldaar te houden eindwedstrijden. Nadere Inlichtingen bij de
Plaatselijke Kantoren, alwaar men zich
tevens kan aanmelden,
Wandelmarsch te Amersfoort
Op Zondag 30 Juli 1944. Nadere inl.
alsmede aanm. bij het Plaatselijk Kantoor, Snouckaertlaan 11 te Amersfoort
en Prov. Bur., Maliebaan 14 te Utrecht.
Sportbeoefening voor werkers in de
Hotel-, Restaurant-, Café-, Bioscoopen Theaterbedrijven te Utrecht
Deelgenomen kan worden aan een.
tweetal tenniscurs\issen, welke op Donderdag- en Vrijdagochtend van 9—l uur
worden georganiseerd. De cursusgelden
zijn zeer laag.
Tevens bestaat gelegenheid om te
zwemmen in de Overdekte Bad- en
Zweminrichting te Utrecht en wel op
Woensdagochtend van 9—10 uur, met
gratis zwemonderrlcht.
Ook de huisgenooten kunnen van de
aanbiedingen gebruik maken.
Nadere inlichtingen en aanmeldingen
bij de Sociale Voormannen en het Prov.
Bureau, Maliebaan 14 te Utrecht.
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