
Nóg verrichten de boer en zijn knecht het werk van den dag, doch reeds nadert meer en meer de stad. Puffend en hijgend doet de hei-machine
hare komst hooren. De huizenblokken sluiten het erf reeds in. De strijd tusschen stad en platteland! Ook deze zal geregeld en tot een goed einde
opgelost worden, waarbij de strijd plaats zal maken voor samenwerking.



eens l % last opleggen om de export
te bevorderen (zoo verklaarde men
althans dezen nieuwen last). Men
heeft den tuinbouw wel eens een „ram-
penvak" genoemd, zoo afhankelijk hij
is van de willekeurige omstandig-
heden. Het is een wreede waarheid, als
we schrijven, dat destijds niet vol-
doende pogingen in het werk gesteld
werden, de exportmogelijkheden zake-
lijker onder oogen te zien. Onze goe-
derenruil met Duitschland had vrijwel
niets te beteekenen. En neem nu b.v.
eens Bulgarije.
Ruim dertig jaar geleden bestond §
van de totale export uit dat land uit
graan, terwijl van de totale agrarische
export ongeveer 10 % naar Duitsch-
land ging. Maar wat zien we later? Dat
Bulgarije groote hoeveelheden versche
druiven en tomaten naar Duitschland
gaat exporteeren, terwijl de Neder-
landsche regeering fabrikante werd van
tomatensoep Met betrekking hier-
toe, nemen we de volgende interes-
sante gegevens over uit de Internatio-
nale Agrar Rundschau.
De totale uitvoer van Bulgarije van:

1926

Versche druiven:
Versche tomaten:

1933 1935
In tonnen

10.505 57.205
77 7.365

Hiervan werd naar Duitschland ver-
voerd: van de druiven in 1933: 65 °/o en
in 1938 (dus van een 5-voudige hoeveel-
heid): 90%. En voor wat betreft de
tomaten: hiervan gingen in 1933 naar
Duitschland 95 °/o en in 1938 (van een
10-voudige hoeveelheid): 85 %.
Ook de sociale positie van den land-
bouwer was en is ook nog heden ten
dage verre van ideaal! Er worden hier
voor stadsmenschen ongelooflijk lage
salarissen uitbetaald, terwijl de presta-
ties der landarbeiders -- weer in ver-
gelijking met die der stadsche fabrieks-
arbeiders —• zeer groot moeten zijn. In
de allereerste plaats hebben de land-
arbeiders absoluut geen bestaanszeker-
heid: nu eens hebben ze werk, maar
dan weer niet. Er zijn streken in het
land, waar de landarbeider zich tevre-
den moet stellen met een jaarlijksch
inkomen van 600 a 700 gulden per jaar,
terwijl zijn werkuren van Maart tot
November ongeveer 60 per week be-
dragen, en van November tot Maart
45. Trekt men van dit salaris een
zevende gedeelte voor huur af, dan zal
men moeten toegeven, dat er maar
bitter weinig overblijft. Op de zand-
gronden en op enkele Zuidhollandsche
eilanden is het nog krasser. Ons zijn
gevallen op Goeree en Overflakkee
bekend, waar landarbeiders des zomers
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DE WAARDEERING VOOR
DEN AGRARISCHEN ARBEID

ƒ 2.50 a ƒ 2.75 per dag verdienden, en
des winters ƒ 1.40 a ƒ 1.60 per dag,
terwijl een dagverdienste van ƒ l geen
uitzondering was. . . . In tijden, dat er
geen werk was, kreeg men (dikwijls
gezinnen met 3 a 5 kinderen!) een
steun van ƒ 8 a ƒ 9. liet moge mis-
schien vreemd klinken, doch wij spra-
ken met arbeiders, die ons te kennen
gaven, liever in een werkverschaffing
te arbeiden, want dan hadden ze ten-
minste nog een kleine 12 gulden ver-
dienste . . . .

Neemt men de gegevens omtrent den
land- en tuinbouw in de laatste jaren
in oogenschouw, dan bemerkt men, dat
de toestand allesbehalve bevredigend
was. De berichten over den stand der
wintergewassen gedurende het eerste
kwartaal, die in sterke mate geleden
hadden van de in half December plot-
seling ingevallen vorstperiode, waren
ongunstig, terwijl de teelt der meeste
wintergewassen volkomen mislukte!
Ook berokkende de vorst den tuin-
bouw ernstige schade en de export
ondervond groote moeilijkheden. Zij
ging, vergeleken met het derde kwar-
taal van 1938, achteruit met 21 °/o voor
wat de hoeveelheid, en met 28 °/o voor
wat de waarde betreft. Onder invloed
van de mobilisatie (gebrek aan arbeids-
krachten) ondervond het rooien van
aardappelen en suikerbieten veel ver-
traging. Erwten en veldbooiien gaven
daarentegen goede, tot zelfs zeer goede
resultaten, terwijl de opbrengst van
fabrieks- en consumptie-aardappelen
reden tot tevredenheid gaf.

Het is alleszins begrijpelijk, dat de
landarbeiders, individueel of wel col-
lectief, ijveren voor betere voorwaar-
den. Dat dit geen overbodige luxe is,
leide men af uit de hierboven aange-
haalde wantoestanden inzake loon en
arbeidstijd. Juist thans, nu de waar-
deering voor den landbouw en de land-
arbeiders groeiende is, heeft de actie
van den Ned. Bond van Arbeiders in
het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivel-
bedrijf veler belangstelling. Bij de be-
paling van de richtprijzen van land-
bouwproducten-oogst 1940 werd, on-
danks het aandringen van genoemden
Bond bij de betreffende autoriteiten,
geen rekening gehouden met de loonen
der arbeiders, werkzaam in deze be-
drijven, op zichzelf een zeer onlogisch
verschijnsel, doch helaas een zeer . . . .
gewoon verschijnsel.. Met recht heeft
de heer J. Hilgenga, voorzitter van ge-
melden Bond, tegen dezen gang van
zaken geprotesteerd. In een tijd als
deze, waar nieuwe gemeenschapsvor-
men zich krachtig baan weten te bre-
ken, is het onjuist, zo maar zonder
meer een geheelc categorie belangheb-
bende arbeiders bij het nemen van be-
langrijke besluiten, uit te schakelen. In
de hangende kwestie is het mede-
spreken van den betrokken arbeider
volkomen juist en h^t is alleszins be-
grijpelijk, dat die arbeiders, bij monde
van den heer Hilgenga, protest aan-
tcekenen tegen de genoemde gevolgde
en —• beschouwd in het licht van dezen
nieuwen tijd —• verouderde methode.
De nieuwe richtprijzen werden kalm
vastgesteld, zonder dat men contact
zocht met den Bond, die gedocumen-
teerde gegevens had kunnen en willen
verschaffen over de redelijke loonen.
Wil men geraken tot een verbetering
van den looiistandaard der landarbei-
ders (en dat is waarachtig wel noodig!)
dan is het een eerste vereischte, dat de
betreffende personen niet de bonden
passeeren, doch integendeel, zich met
hen moeten weten te verstaan.

Het is wel treurig, te weten, dat
men vroeger in Nederland (en
dat is heusch nog niet zoo lang
geleden) het landbouwbedrijf als
iets ntinderwaardigs beschouwde.
Met „boerenpummels" en „land-
ploeteraars" konden de stads-
menschen zich niet ophouden..
En het is een zeer verheugend
verschijnsel, dat thans, onder in-
vloed van den oorlog, stads- en
landmenschen zich meer verbon-
den gaan gevoelen. Wilhelm Kin-
kelin schreef daarover in de
„Landpost" onder meer: „De

oorlog heeft den stedeling weer
in den landelijken ievenskring op-
genomen en hem de voortbreng-
selen dezer wereld nader ge-
bracht: het brood, het vleesch,
meel, eieren, boter, melk, kortom
ai het voedsel komt van den land-
man. Opeens weet de stedeling
weer, waar het vandaan komt en
krijgt daarvoor belangstelling."
Laai deze wijziging zich evenwel
niet tot belangstelling beperken;
iaat men daarbij tevens inzien,
dat ten plattelande sociale toe-
standen voorkomen, die in dezen
nieuwen tijd niet door den beugel
kunnen, en dan kan en mag het
niet uitblijven, of uit deze belang-
stelling groeien toestanden, die
de nijvere landbewerkers zullen
opheffen uit de minderwaardige
situatie, waarin heden nog zeer
velen verkeren.

B O E K B E S P R E K I N G

Typografen A.B.C.

„Typografen A.B.C.", het derde deel van
de A.N.T.B.sboekenreeks vormt een uitzon»
dering op den regel, dat verklarende vfoort
denboeken over het algemeen saai, en verre
van onderhoudend zijn. Evenals tal van
andere vakken heeft ook de typografie haar
eigen terminologie, en de samensteller van
dit boekje — de heer C. Hofmann — heeft
de woorden, die in de wereld der typo*
grafen geheel ingeburgerd zijn, in bovenge»
meld werkje samengebracht, niet — zooals
de samensteller zelf in het voorwoord op«
merkt — om te trachten nieuwe of „mo?
derriere" woorden op het gebied der typo*
grafie ingang te doen vinden, doch vooral
om de betreffende woorden van een korte
verklaring, en zoo noodig van een toelicht
ting te voorzien.
Zij, die veronderstellen, dat dit boekje
alléén den typografen, den vakmenschen
dus, van nut kan zijn, hebben het mis! De
vlotte, en aangename stijl is er een waar»
borg voor, dat ook niebvakmenschen met
genoegen de verschillende onderwerpen, die
er in behandeld worden, zullen bestudeeren.
En trouwens, hoeveel woorden komen er
niet in voor, die in den loop der jaren over
de grenzen van het typografen»land weg
glipten, en thans in het gewone dagelijksche
leven veelvuldig gebruikt worden!
Dit moge een reden te meer zijn, dat niet
alleen de onmiddellijk geïnteresseerden zich
dit boekje zullen aanschaffen.
De typografische verzorging van het boekje
is buitengewoon (hoe kan het ook anders!),
terwijl de vlotte caricatuur*teekeningen van
J. Ligter het geheel verfraaien.
Nogmaals: Typografen A.B.C, kenmerkt
zich door een aangename behandeling van
een schat van woorden, en zal daardoor
ongetwijfeld ook buiten den kring van typo*
grafen waardeering vinden.

212



NEDERLANDERS WERKEN OP

VREEMDEN BODEM f

Inplaats van nutteloos stempelaar
weer geacht als arbeider

Fel heeft in de afgeloopen jaren de
geesel der werkloosheid het Neder*
landsche volk gestriemd. Honderddui*
zenden hadden in de loop der jaren
de hoop opgegeven, de handen nog eens
uit de mouwen te kunnen steken en
in doffe berusting lieten zij zich gaan,
eiken dag opnieuw weer de gang naar
het stempellokaal makend, zonder uit*
zicht op betere tijden, waarin zij zelf
weer het brood voor zich en hun ge*
zin zouden kunnen verdienen.
Zeven millioen werkloozen telde
Duitschland, toen Hitler het lot van
het Duitsche Rijk in zijn hand nam en
zonder eenige hulp van buiten af aan
het werk ging om de arbeiders werk
te geven, hun weer een plaats in de
maatschappij te verzekeren en de eer
te geven, welke de scheppende mensch,
om het even of hij hoofd* of handar*
beider is, toekomt.
Een gigantische worsteling ving aan;
de roep „Duitsche arbeiders, pakt aan",
ging als een stormwind door de mil*
lioenen, richtte hen op en gaf hun het
vertrouwen in eigen kracht weer.
In korten tijd is het bijna ongeloof*
lijke waar geworden, Duitschland kent
sedert Jaren geen werkloozen meer.
Nieuwe fabrieken werden uit den bo*
dem gestampt en in de verlaten bedrij*
ven keerde het nieuwe leven terug.
En al spoedig bleek, dat de beschik*
bare krachten niet voldoende waren
om alles, wat voor den opbouw noo*
dig was, te scheppen. De roep naar
vakarbeiders werd steeds sterker en
hiermede hield het Duitsche Arbeids*
front gelijke tred. Vakscholen werden
steeds intensiever ingezet om de pres*
taties van de arbeiders op steeds hoo*
ger niveau te brengen, terwijl sociale
maatregelen van allerlei aard de ver*
betering van de arbeidsvoorwaarden

mogelijk maakten. Maar nog steeds is
het aantal beschikbare krachten niet
voldoende voor het te verrichten
werk, want de oorlog heeft daaraan
niets kunnen veranderen. Integen*
deel! Op dit oogenblik, waarop Europa
onder leiding van Groot*Duitschland
voor een nieuwe ordening staat, wacht
een geweldige arbeid.

Natuurlijk is het voor de oudere
Nederlanclsche arbeiders, die hier te*
werkgesteld worden, wat moeilijker
dan voor de jonge, ongetrouwde man*
nen. De ouderen, die hun gezin in
Nederland hebben moeten achterlaten,
voelen het dubbel, dat zij in den
vreemde zijn, maar de jonge kerels
voelen er zich al spoedig thuis. Een
jonge arbeider, die drie jaar in Neder*
land werkloos had rondgeloopen, ver*
telde hoe hij reeds na een kort verblijf
in Duitschland tot het inzicht was ge*
komen, hoe verkeerd hij thuis over het
Derde Rijk was voorgelicht. Men mag
over het nationaal*socialisme denken
hoe men wil, zoo luidde zijn verzuch*
ting, maar het staat vast, dat het
Duitschland omhoog gestooten heeft.
Wanneer de Nederlandsche regeering
wat meer van den geest van Duitsch*
land gekend had en het goede, dat er in
steekt, had overgenomen, dan zou de
renteniersmentaliteit uit Nederland
verdreven zijn en zou er geen reden
geweest zijn voor werkloosheid, althans
niet in de bouwvakken. Dan hadden
wij op Nederlandschen grond kunnen
blijven. Nu zitten wij hier, maar wij
zijn er niet ontstemd over. Wie weet,
waar het goed voor is. En hij is niet
de eenige, die er zoo over denkt, zooals
wel blijkt uit de uitlatingen van andere
arbeiders, die over onze Oostgrenzen
werk en brood hebben gevonden.

Een voorman van een zestigtal Gro*
ningsche arbeiders, die nog niet zoo
lang geleden in een metaalfabriek te
Berlijn*Reinickendorf te werk gesteld
werden, gaf op dezelfde wijze uiting
aan zijn tevredenheid.
In den. eersten tijd verdienen zij 85
pfennig per uur, waarvoor zij in ver*
band met hun onbekendheid met het
bedrijf voorloopig nog weinig nuttigen
arbeid verrichten en niet veel meer dan
leerlingen zijn. 80 pCt. van hun loon
kunnen zij naar hun gezin overmaken,
waarbij door de Nederlandsche staat
een toeslag aan gehuwde arbeiders ver*
strekt wordt.
Zoodra zij echter eenmaal hun werk
kennen, verdienen zij minstens RM 1.10
per uur of wanneer zij in accoord wer*
ken RM 1.50 tot RM 2.— naar gelang
de geleverde prestatie.
Intusschen moeten zij natuurlijk aan
de voeding wennen, die anders is dan
zij gewend waren, maar hij voegde hier-
onmiddellijk aan toe, dat wanneer
schraalhans keukenmeester is, het eten
thuis allerminst smakelijker is. Het
essentiële punt is voor deze menschen,
naar zij zeggen, dat de behandeling
zoo uitstekend is en dat de verhouding
tusschen bedrijfsleiding en arbeiders
niets te wenschen overlaat.
De Duitsche arbeiders gedragen zich
als werkelijke kameraden en doen zoo*
veel mogelijk hun best om de Neder*
landers het leven te veraangenamen.
Deze hebben er dan ook in het geheel
geen spijt van, naar elders gegaan te
zijn, doch betreuren het slechts, dat zij
niet eerder gingen. Hun vurigste
wensch was echter zoo vlug mogelijk
andere Nederlanders, die reeds langer
in Berlijn woonden, te leeren kennen,
en wel vooral Groningers, want daar,
op vreemden bodem, ontdekten zij, dat
de taal een van de sterkste banden is,
die landgenooten bindt.
De bevindingen van deze Nederlanders
zijn niet die van een enkeling, doch van
honderden en duizenden, want voort*
durend kunnen nog Nederlanders in de
Duitsche arbeidsgemeenschap opgeno*
men worden en na jaren van gedwon*
gen lediggang het vertrouwen in eigen
kracht en eigen kunde wéérvinden.
Daar immers is werk in overvloed en
een nieuwe ethiek kenmerkt dezen ar*
beid, waarin bedrijfsleiding en perso*
neel, de hoofdarbeider en de handarbei*
der eendrachtig samenwerken.
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Rusland
ontóLait ?ün pootten

ZIJN ORIËNTEERING NAAR HET WESTEN

Grootsch en zakelijk is de indruk,
welke men krijgt bij het aam
schouwen van de Sowjet Russi=
sche stands, die een zeer belang=
rijke plaats innemen op de jaar»
markt te Koningsbergen (D.).
Grootsch en zakelijk, als een sym*
bool voor de innige economi=
sche samenwerking tusschen twee
millioenenvolken. Onophoudelijk
worden wagonladingen ruwe
grondstoffen van de Sowjet naar
het Duitsche Rijk vervoerd, iers
wijl het laatstgenoemde land
andersom zijn producten naar
het schier onmetelijke Russische
Rijk verzendt, en sterker dan ooit
tevoren komt hierin de allereerste
levensvoorwaarde dier landen tot
uiting: hechte samenwerking op
economisch gebied. De regeerins
gen van het Duitsche Rijk en
Sowjet Rusland hebben — zij het
dan ook na een periode van
onderlingen politieken strijd — be=
grepen, dat een Volk slechts dan
kan bestaan, indien het met zijn
nabuurlanden op velerlei gebied
— en op handelsgebied dan wel
in de allereerste plaats! - - ge=
zonde connecties aanknoopt.

Laten we ons niet vermoeien, met een
oplossing te vinden van de stereotiepe
vraag, die een half jaar geleden op een
ieders lippen bestorven lag: „Hoe is
het mogelijk.... Duitschland en Rus*
land.. . ." Laten we ons niet bezig gaan
houden met politieke spitsvondigheden,
doch nuchter, ijzig nuchter en objectief
constateeren, dat ééne feit, dat zich
niet laat wegredeneeren: tusschen de
twee Rijken bestaan sedert eenigen tijd
handelsbetrekkingen, die voortdurend
in levendigheid toenemen.

Een Wereldrijk, dat eeuwenlang sufte
in een sfeer van onwetendheid en
economische achterlijkheid, scheurde
zich los uit de beklemmende banden
der traditie, en wist zich in te scha:
kelen in het economische leven van
WesttEuropa. Thans is het een der
belangrijkste leveranciers van ruwe
grondstoffen aan het Duitsche Rijk.

In de geheele geschiedenis door is Rus*
land steeds min of meer geïsoleerd ge*
weest van West*Europa. Het leidde
een afzonderlijk leven, had zijn eigen
staat en volkenkundige, cultureele en
economische toestanden, terwijl van
belangrijke, naar het Westen georiën*
teerde handelsbetrekkingen vrijwel
geen sprake was. Rusland verkeerde
jaren achtereen in een soort van
„slaaptoestand" en kenmerkte zich
niet bepaald door intelligentie en
groote activiteit. De verhalen, welke
ons uit die dagen overgeleverd zijn,
munten dan ook niet direct uit door
optimistische klanken. Rusland was, in
vergelijking met de Westersche mo*
gendheden, zeer achterlijk, vrijwel op
ieder gebied, en hierbij moet opge*
merkt worden, dat de pogingen van de
toenmalige regeeringen, om het land
in te schakelen in de structuur van
het Westeuropeesche economische
leven, gespeend bleven van opmerke*
lijke resultaten. Belangrijke verbin*
dingswegen met het buitenland - - en
dit is toch zeer zeker een allereerste
vereischte voor een succesvol handel*
drijven — ontbraken ten eenenmale, en
Rusland werd in die dagen algemeen
gequalificeerd als zijnde een onher*
bergzaam oord, waar je beter niet naar
toe kon gaan.. . .

En ofschoon het alleszins begrijpelijk
is, dat men een volk van ongeveer 165
millioen zielen niet in een handom*
draai kan doen aanpassen bij een voor
dat volk geheel nieuw levenstempo (in
casu het Westersche), zal een ieder, die
ook maar eenigszins op de hoogte is
van de huidige toestanden in de
Sowjet Unie volmondig moeten be*
amen, dat reeds thans in dat Rijk tal
van wantoestanden radicaal gewijzigd
werden (b.v. de meer dan treurige
hygiënische toestanden onder de plat*
telandsbevolking) en dat men ook op
het gebied van het internationale han =
delsverkeer in de laatste jaren zeer
goede resultaten wist te bereiken.
Met koortsachtigen ijver werd en wordt
gewerkt aan het bouwen van groote
verkeerswegen naar het Westen, ter*
wijl ten behoeve van de scheepvaart
reeds vele uitstekende kanalen werden
gegraven, en zich bovendien het spoor*
weg* en luchtvaartwezen gestadig ont*
wikkelt. De koopvaardijvloot, die voor
een twintigtal jaren zeer onbeduidend
was, neemt voortdurend in omvang
toe. In 1935 telde de Sowjet Russische
handelsvloot een 577*tal groote sche*
pen. Teneinde deze jonge koopvaardij*
vloot te beschermen tegen buitenland*
sche concurrentie, is bepaald, dat goe*
deren slechts op Russische schepen ge*
importeerd mogen worden (en onwil*
lekeurig denken we dan aan de „Acte
van Navigatie" met Engeland).
In 1932 had het spoorwegnet reeds een
totale lengte van 81.850 K.M.
Het groote Russische Rijk - - het is
maar eventjes 600 maal de oppervlakte
van ons land —• heeft tallooze moge*
lijkheden. In de allereerste plaats zijn
er de uitgestrekte, vruchtbare laagvlak*
ten, welke voor een groot gedeelte be*
staan uit steppenstof, bijeengehouden
door grasgroei en daardoor vermengd
met afgestorven planten — de beroem*
de „zwarte aarde", een löss*bodem -
waar met uiterst gunstige resultaten
graangewassen verbouwd worden. Het
Russische volk is dan ook voorname*
lijk een volk van landbouwers. In het
kader van het politieke en economische
stelsel, is de landbouw gecollectivi*
seerd. In verband hiermede, neemt het
aantal van individueele grondbezitters
— dat in vergelijking met dat in de
andere landen al zeer gering is — zien=
deroogen af. Reeds in 1932 waren on*
geveer l millioen boerenhoeven met
een gezamenlijke oppervlakte van 43
millioen h.a., vereenigd in collectieve
bedrijven. Tegenwoordig doet men in
Rusland alles gaarne in het groot.
Staaltjes hiervan zijn de machtige
staatsbedrijven in de Wolgasteppen, de
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„Reus" en de „Kameel", waar respec-
tievelijk 150.000 en 125.000 h.a. grond
machinaal met tarwe werden bezaaid.
Schertsend worden deze fantastische
groote bedrijven wel „graanfabrieken"
genoemd....
Teneinde U een beeld te kunnen geven
van de opbrengsten, drukken we het
volgende staatje af. De opbrengst is
hierin uitgedrukt in millioenen quin-
talen:

Tarwe
Rogge
Gerst
Haver
Maïs
Suikerbieten
Aardappelen
Vlas ;

1913

200.—
189.1
90.5

134.3
13.4

108.4

5.3

1934

304.1
201.3
68.4

189.0
38.4

113.6
508.0

3.5

Voorts was de opbrengst in het jaar
1933 (eveneens uitgedrukt in millioenen
quintalen) van katoenzaad 8.7; van
tabak 1.7; van lijnzaad 7.8; van zijde*
cocons 14.8 mill. k.g. en van suiker
14.0 mil. quint.
Daar in vele gebieden de productie
van graan de consumptie verre over*
treft, wordt veel graan uitgevoerd.
Terwijl tegen het einde der 19e eeuw
fabrieken voor landbouwwerktuigen in
Rusland slechts sporadisch voorkwa*
men, wordt thans nog steeds met man
en macht gewerkt, om de landbouw*
techniek te ontwikkelen. Groote aan*
tallen landbouwmachines van Duitsch
fabrikaat worden regelmatig ingevoerd,
en een legertje van Duitsche inge*
nieurs en technici is voortdurend in
actie, om deze bedrijfstak in de Sowjet
te organiseeren.
De ontzaglijke uitgestrektheid van het
gebied (men vergelijke dan het klima*
tologisch verschil tusschen het uiterste
Noorden en het Zuiden) is oorzaak
van het feit, dat Rusland in staat is,
de meest uiteenloopende producten
voort te brengen. In het Noorden van
dit Rijk vormen de jacht op pelsdieren
en de visscherij de voornaamste bron*
nen van inkomsten, en in het Zuide*
lijke deel van ditzelfde land — gelegen
in het subtropisch gebied — kweekt
men tabak, wijn, katoen en thee in
het groot... .
Ofschoon de industrie hier in 't alge*
meen nog niet zulk een hoog peil be*
reikt heeft, kan Rusland toch al een
woordje meespreken! Vooral de huis*
industrie is nog zeer belangrijk. In het
jaar 1927 trof men er meer dan
2.260.000 huisindustrie* en handwerk*
bedrijven aan. In datzelfde jaar be*
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droeg het aantal grootere bedrijven —
hieronder worden dan verstaan dié
bedrijven, waarin meer dan 15 arbei*
ders werkzaam zijn - - 12.700. In de
Oekraïne en Centraal Rusland neemt
de industrie van landbouwwerktuigen
steeds grootere afmetingen aan. In 1930
steeg de productie met 50 pet. en twee
jaar later, in 1932, met 100 pet.!
Een der voornaamste takken van in*
dustrie, is de textielindustrie, waarbij
wol, vlas, hennep en katoen (uit Rus*
sisch Turkestan) verwerkt worden.
Het centrum van den mijnbouw is van
oudsher de Oeral, terwijl bovendien de
Oekraine, de Kaukasus en Ost*Siberië
op den voorgrond tredende mijnbouw*
gebieden hebben. Belangrijk is de uit*
voer van petroleum (Bakoe!), alsmede
die van ijzererts, mangaanerts, koper,
platina, hout (ongeveer 50 pet. van de
bodemoppervlakte is bedekt met
bosch) en edelgesteenten.
Zooals reeds in het begin van dit arti*
kei werd betoogd, is Rusland zich
vooral in de laatste jaren gaan toe*
leggen op het handeldrijven met het
buitenland. In 1938 (althans van
Januari tot September) bedroeg de uit*
voer, in millioenen nieuwe roebels
(deze muntwaarde staat ongeveer ge*
lijk met 41 cent) 925.2 en de invoer
over datzelfde tijdvak 1.046.0.
Ook ons land drijft reeds vele jaren
handel met de Sowjet. 't Laatst ge*
noemde land voerde respectievelijk
over Januari t.m. November 1937 en

1938 naar Nederland uit voor
ƒ37.771.000.— en ƒ28.538.000.—. Voor*
wat betreft de import luiden deze ge*
tallen ƒ 20.468.000.— en ƒ 18.424.000.—.
Rusland zond ons voornamelijk ge*
zaagd naaldhout, tarwe, papierhout,
gerst en rogge, terwijl wij o.a. tin in
blokken, baggermolens en zwavelzure
kinine exporteerden.
De buitenlandsche handel is een staats*
monopolie. Voor de belangrijkste tak*
ken van in* en uitvoer werden afzon*
derlijke lichamen in het leven geroe*
pen. Dit heeft tot voordeel, dat deze
instanties rechtstreeks met het buiten*
land in contact kunnen treden. Voor
de import zijn de voornaamste dezer
vereenigingen: machine*invoer, indu*
strieele technische invoer, alsmede de
invoer van diverse artikelen. En met
betrekking tot de export; petroleum*
uitvoer, intlustrieele waren en grond;
stoffen, kolen, vlasexport, hout, granen
en diversen. Het Volkscommissariaat
voor den buitenlandschen handel is ge<
bonden aan de z.g. vijfjarenplannen,
waarin ook de plannen voor den buiten*
landschen handel zijn verwerkt. Voor*
namelijk worden machines (Duitsch*
land!) ingevoerd, en ofschoon van 1936
op 1937 de invoerwaarde hiervan aanmer*
kelijk daalde, liep zij in de eerste negen
maanden van 1938 weer met 6 millioen
roebel op. (De roebel vertegenwoordigt
een waarde van 34 cent.) De invoer
van ruw koper steeg in 1937 van 51
tot 112 millioen roebel, doch bedroeg
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over de eerste negen maanden van
1938 slechts 60 millioen roebel.
Tot de voornaamste leveranciers van
Rusland behoorde tot voor eenigen tijd
Engeland (met Amerika samen bijna
de helft van de invoer naar Rusland!).
Doch om redenen van technischen en
politieker! aard is deze invoer bedui*
dend ingekrompen. Het is geen geheim,
dat de politieke betrekkingen tusschen
het Britsche Rijk en de Sowjet Unie
niet zoo hartelijk meer zijn als voor*
heen. In dit verband herinnere men
zich de rede van Molotow, en de alles*
behalve vriendelijke reactie daarop in
Engeland. Niet alleen op politiek, doch
ook op economisch terrein is een ver*
slapping der betrekkingen tusschen
Engeland en Rusland waar te nemen.
De aardrijkskundige ligging van het
eerste land ten opzichte van Rusland,
beschouwd in het raam van den huidi*
gen oorlog, is dan ook wel zeer ongun*
stig te noemen. Dat Engeland met zijn
schepen vrij en veilig betrekkingen met
Oost-Europa kan onderhouden, zal
wel niemand durven beweren..

Ook in verband met dit laatste, is
Rusland meer dan ooit tevoren
aangewezen op Duitschland, ter=
wijl Duitschland omgekeerd zijn
handelsbetrekkingen met Rusland
heeft verstevigd, en ongetwijfeld
ook in de toekomst deze beireks
kingen nog zal uitbreiden.
Duitschland, met zijn uitstekend
geschoolde ingenieurs en technici,
zijn organisatorische talenten en
zijn productie van machines
eenerzijds en Rusland met zijn
groote hoeveelheden van grond=
stoffen, waaraan het Duitsche
Rijk behoefte heeft, hebben elk=

. ander noodig, en dus is het een
volkomen verklaarbaar en logisch
verschijnsel, dat deze twee stas
ten samenwerken. Er staan hier
belangen van millioenen onder=
danen op het spel, en deze belan=
gen vermochten de politieke ven
schillen te overbruggen. De regee=
ringen van beide zijden hebben
den zin van de welvaart hunner
landen begrepen, welke slechts de
betreffende volken ten goede kan
komen.

216

Het V
HET WORDT IN EE

;:....;.."..... ••.:.:.. ' :,*.- ' • •

Een gezicht op de volkstuintjes aan de rand van de stad.

Even buiten de groote steden ziet men ze liggen, de volkstuintjes. Honderden
kleine stukjes grond, waarover de stadsmensch heer en meester is, waarin hij
naar hartelust kan werken en experinienteeren. De menschen uit de kleinere
steden, de dorpen en van het platteland halen voor die volkstuintjes minach-
tend hun schouders op. Doch zij, die het buitengewone voorrecht genieten, over
een groote tuin te beschikken, en misschien zelfs een stuk bouwland te be-
zitten, zij kunnen niet begrijpen, wat zoo'n „doodgewoon" volkstuintje voor den
stedeling beteekent.

Het gros van de groote-stads menschen
is vervreemd van het platteland. En
dat is ook alleszins begrijpelijk. De
sfeer van de duffe, altijd rumoerige
stad, zijn steenen doolhoven, zijn sa-
mengeperste huizencomplexen, en de
sfeer van het rustige, vriendelijke plat-
teland, hoeveel verschillen zij niet! En
in die sfeer groeien menschen op, men-
schen, die weer iederen dag daarin
verkeeren, die zich daar meer en meer
één mee gaan gevoelen. Zoo is lang-
zaam maar zeker een verwijdering ont-
staan, tusschen den mensen uit de
stad en die van het platte land.
Toch zijn er, die zich probeeren los te
worstelen uit de beklemmende greep
van de groote stad, die ondanks alles
tenminste nog een klein stukje van het
platteland in willen schakelen in hun
eentonige leven, die hunkeren naar
iets, waaraan zij — zij het dan ook
misschien onbewust - - behoefte heb-
ben: dat wijde, platteland. Uit dezen
drang ontstond het in 't leven roepen
van het zoogenaamde volkstuintje. Aan
de rand van de massale stad, verwij-
derd van het gedender van auto's en
trams werden kleine stukjes land -
dikwijls maar luttele vierkante meters
— afgebakend. En voor vele stedelin-
gen is het een waar genot, in vrije

uren dit lapje grond te kunnen be-
werken, en „er uit te halen, wat er uit
te halen is".
In deze geste, die anderen niet willen
of niet kunnen begrijpen, manifesteert
zich het grootsche beginsel van de ver-
bondenheid tusschen mensch en land.

Om van te watertanden! Zorgvuldig worden de
komkommerplanten behandeld.
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t Volkstuintje
RDT IN EERE GEHOUDEN

volk en bodem. En nu kunnen tech-
niek, kunst en allerlei andere dingen
der menschen aandacht volkomen op-
eischen, nimmer zal de verbondenheid
tusschen volk en bodem verloochend
kunnen worden, en steeds zal zij zich
blijven uiten, zij het dan ook in een-
voudigen vorm.
Zoo heeft zich het volkstuintje in dit
moderne leven een plaats weten te ver-
overen. Vanzelfsprekend houdt zijn
ontstaan ten nauwste verband met de
in vroeger jaren bestaande jammerlijke
toestanden op sociaal en hygiënisch
gebied, toestanden, waaronder vooral
de arbeidersklasse te lijden had. In het
volkstuintje kon men tenminste enkele

oogenblikken de ellende, waarin men
dagelijks verkeerde, vergeten, hoefde
men niet steeds maar weer zijn aan-
dacht te concentreeren op allerlei wan-
toestanden, waarvan uiteraard een zeer
deprimeerende werking uitging op het
psychisch leven van den mensch. Daar
was men vrij, en daar werd men zich
de grootheid van dat onbegrijpelijke,
de natuur, bewust.
Zoowel op sociaal, als op hygiënisch
gebied hebben er gelukkig vele en
groote veranderingen plaats gegrepen.
De tallooze bordjes „Onbewoonbaar
verklaarde woning" en nieuwe, modern
ingerichte blokken van arbeiderswo
ningen zijn daarvoor een tastbaar be-
wijs. En dit zou aanleiding kunnen zijn
voor de vraag: heeft het volkstuintje
ook thans nog zin?
Wij meenen van wel. De woningen zijn
in alle opzichten verbeterd, licht en
lucht hebben er vrije toegang. Maar
ieder gezin heeft nu eenmaal nog niet
de beschikking over een eigen tuintje.
Zonder eenige reserve kan dus vast-
gesteld worden, dat ook nu nog het
volkstuintje in eere gehouden dient te
worden. En dat wórdt het ook. Wan-
delt u maar eens op een Zaterdagmid-
dag of Zondag langs die tuintjes, en
daarna zult u er van overtuigd zijn,
dat deze „ouderwctsche" tuintjes in dit
moderne leven in een bestaande be-
hoefte voorzien.
Naast deze ideëele zijde heeft het
volkstuintje ook zijn materiële. Immers
men kan het tuintje volgens eigen
goeddunken exploiteeren, waarvan dan
ook een dankbaar gebruik wordt ge-
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De bestrijding van den beruchten koloradokever
in hei klein. Oplettend ziet de man op boven-
staande toto toe, dat alle aardappelplanten hun
deel van het loodarsenaat krijgen.

maakt! Hoevelen oefenen hier niet den
landbouw-in-het-klein uit! De meest
uiteenloopende soorten van groenten
verbouwt men er, ja, de komkommer-
kassen zijn zelfs op het appèl! Met de
meeste zorg worden de planten behan-
deld, en men kan de liefhebbers van
het buitenleven vol ijver en overgave
bezig zien met het verrichten van de
werkzaamheden, welke noodzakelijk
zijn voor het verkrijgen van „een goede
oogst". En van één ding kan men bij
voorbaat zeker zijn: de zelt-verbouwde
producten smaken honderd maal beter
dan die, welke je „maar gewoon" bij
den groenteboer koopt!

De capucijners worden geplukt! Op den voor-
grond ziet men spruitkool, terwijl op den
achtergrond snij- en slaboonen zichtbaar zijn.

Aardappelen rooien is een werkje, waarbij alle
aandacht noodig is.

Ijverig is hij bezig, den grond voor het tweede
gewas klaar te maken.
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DE N.V.V.-KALENDER 1941
HU MAG BIJ GEEN ENKELE GEORGANISEERDEN ONTBREKEN

Het is een goede gewoonte van het
N.V.V. om voor de leden der bonden
jaarlijks een N.V.V.-kalender te doen
verschijnen, een kalender, die in de
huiskamer practisch benut kan worden
en tevens het gansche jaar door propa-
ganda vormt voor de noodzakelijkheid
der vakorganisatie.
Men kan echter niet volstaan met een

kalender zonder meer te vervaardigen.
Vooral de tegenwoordige tijd stelt
hoogere eischen en het is uit dezen
gezichtshoek bezien, dat ditmaal al een
zeer mooie kalender het licht zal zien,
terwijl daartegenover de prijs voor de
leden dusdanig is gesteld, dat zij in
geen enkele huisk..jTier behoeft te ont-
breken. Zooals bekend, zullen enkele

bonden — der traditie getrouw — hun
leden den kalender weder gratis doen
toekomen, doch ook voor de bonden,
wier kas een dusdanige uitgave niet
toelaat, is de prijs zoodanig vastge>
steld, dat dit voor geen enkel lid een
beletsel behoeft te zijn.
Integendeel, voor een zeer lagen prijs
zal ieder in de gelegenheid zijn een
werkelijk kunstproduct aan den wand
te hangen.
De N.V.V.=kalender 1941 zal een kwar*
taalkalender worden, waarvoor vier
kleurenfoto's genomen zijn, van welke
opnamen in natuurlijke kleuren op den
kalender prachtige afdrukken terug te
vinden zijn. Hierdoor zal de N.V.V.*

DE NIEUWE LOON- V E
Verbeteringen van de maatschappelijke
toestand der Nederlandsche arbeiders

Reeds eenigen tijd geleden werd door
een nieuwe verordening van den Rijks-
commissaris voor de bezette Neder-
landsche Gebieden bepaald, dat ontsla-
gen slechts met toestemming van de
Arbeidsinspectie mochten geschieden.
Door loonsverlaging echter bleef de
mogelijkheid bestaan, de positie van
de arbeiders aanmerkelijk ongunstiger
te maken, zoodat deze verlaging in haar
uitwerking met ontslag gelijk stond.
Volgens de verordening van Generaal
Winkelman van 24=54940 hadden de
werkgevers het recht de loonen opnieuw
vast te stellen. De arbeiders konden
zich dan van hun kant tot de Rijksbe-
middelaars wenden, wanneer zij het
met de door de werkgevers uitgevoerde
loonsverlaging niet eens waren. Deze
handelwijze had dit nadeel, dat de ar-
beiders de loonsverlaging allereerst
hadden te aanvaarden en dan vervol-
gens de noodige stappen moesten on-
dernemen voor het verkrijgen van den
ouden toestand.
Door de nieuwe verordening van 29-8-
1940 heeft de Rijkscommissaris voor
de bezette Nederlandsche Gebieden de
rechten van den arbeider verstevigd en
daarmede aanmerkelijk tot verzekering
van den maatschappelijken toestand
van den arbeider bijgedragen. Inge-
volge de nieuwe regeling zijn eenzijdige
loonsverlagingen in principe verboden.
In de toekomst kan een loonsverlaging
slechts in overleg met den arbeider
plaatsvinden, en wel voor zoover het
geen door tarief vastgestelde loonen be-
treft, bij die een nieuwe vaststelling
van het loon slechts door een wijziging
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kalender een sieraad voor den wand
zijn, een kalender, welke ieder graag
voor zich zal hebben en die een alles-
zins waardige vertegenwoordiger is
voor de vakbeweging.
Bijgaand drukken wij het schild van
den kalender, met één der afbeeldingen
af en hopen, dat de N.V.V.-kalender
in geen der huiskamers van de georga-
niseerde Nederlandsche arbeiders zal
ontbreken. Geef nog heden Uw adres
op bij uw afdeelingssecretaris, aange-
zien het zaak is, dat zoo snel mogelijk
bekend wordt hoeveel kalenders iedere
bond, met naamsopdruk van dien
bond, noodig heeft.
Aan den slag, makkers!

M- V E R O R D E N I N G
van het collectief contract in overeen-
stemming met de betrokken vakver-
eenigingen mogelijk is. Wil de werk-
gever in de toekomst een loonsverla-
ging tegen den wil van den arbeider,
respectievelijk van de vakvereenigin-
gen, doorvoeren, dan moet hij zich tot
het college van Rijksbemiddelaars wen-
den en dit om toestemming verzoeken.
De verlaging treedt eerst dan in wer*
king, wanneer het college van Rijksbe-
middelaars zijn goedkeuring gegeven
heeft. Thans is dus de werkgever ver-
plicht, zijn verzoek over de noodzake-
lijkheid eener loonsverlaging grondig
te motiveeren, terwijl vroeger de arbei-
cer zich tegen de reeds plaatsgevonden
loonsverlaging moest weren.
Overigens mag het college van Rijks-
bemiddelaars slechts dan een loons-
verlaging goedkeuren, wanneer de eco-
nomische toestanden van den aanvra-
ger deze noodzakelijk maken en de
maatschappelijke positie van den ar-
beider deze verlaging veroorlooft. In
het algemeen dient de arbeider gehoord
te worden, voordat de toestemming
verleend wordt. Hij heeft dus de mo-
gelijkheid, ook zijn standpunt uiteen
te zetten. In de toekomst behoeft de
arbeider dus geen vrees voor een
loonsverlaging te hebben, voordat het
college van Rijksbemiddelaars in deze
verlaging toegestemd heeft, of hij zelf
ermede accoord gaat. Wanneer een
arbeider voor het college van Rijks-
bemiddelaars verzoekt tegen een hem
aangedane loonsverlaging bezwaar te
mogen maken, dan zal hij er goed aan*
doen, zijn standpunt uitvoerig uiteen
te zetten, of, wat nog beter is, zich
voor de behartiging van zijn belangen
tot zijn vakvereeniging te wenden.

VOOR DE MILITAIREN

Genotene tijdens mobilisatie basis voor
uitkeering van nu. Doorbetaling aan ge-
wonden gedurende arbeidsongeschikt-
heid.
[let hoofd van het Afwikkelingsbureau
van het Departement van Defensie
heeft tot de burgemeesters een om-
zendbrief gericht, waarin de navol-
gende regeling inzake de kostwinners-
veigpeding wordt getroffen.
Gesneuvelden en vermisten.
Aan de verwanten van overleden of
vermiste militairen werd kostwinners^
vergoeding doorbetaald gedurende een
termijn, vastgesteld bij circulaires van
den Opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht. Deze termijn is verlengd
tot en met 31 Augustus 1940. Heeft
het overlijden plaats gehad na 17
Augustus, hetzij vóór of op 31 Augus-
tus 1940, hetzij later, en acht de burge-
meester redenen aanwezig de vergoe-
ding nog eenigen tijd na 31 Augustus
1940 of na den datum van overlijden
uit te keeren, dan dient de burgemees-
ter daartoe een voorstel te doen.
Gewonden.
Voor zover gewone en verminkte mui?
tairen zich niet meer in werkelijken
dienst bevinden, zal de kostwinners-
vergoeding slechts mogen worden
doorbetaald, indien te hunnen aanzien
een geneeskundige verklaring wordt
overgelegd, waaruit blijkt, dat zij als
gevolg van hun verwonding nog niet in
staat zijn loongevenden arbeid te ver-
richten. Overlegging van zulk een ver-
klaring behoort telkens bij de eerste
uitbetaling in elke maand te geschie
den; voor het eerst bij de eerste uitbe-
taling in September 1940. Zoodanige
verklaring kan achterwege blijven, in-
dien bij den burgemeester bekend is,
dat de aard van de verwonding of ver-
minking geen twijfel laat omtrent de
arbeidsongeschiktheid van den militair.

Militairen bij den Opbouwdienst.
Ten aanzien van de militairen, die op
of na l Augustus l940 bij den Opbouw-
dienst zijn opgenomen, wordt de kost-
winnersvergoeding in het algemeen
vastgesteld op het bedrag, hetwelk
laatstelijk tijdens het verblijf in wer-
kelijken dienst bij de gemobiliseerde
weermacht werd genoten. Verhooging
of verlaging van vergoeding mag
slechts geschieden, indien dit o.a. als
gevolg van veranderde gezinsomstan-
digheden ook bij een onafgebroken
verblijf in werkelijken dienst zou zijn
geschied. Met de inkomsten, welke de

militair mogelijk heeft gehad in het
tijdvak, liggende tusschen zijn vertrek
met groot verlof en zijn opkomst bij
den Opbouwdienst, wordt geen reke-
ning gehouden. Van de aanvragen om
vergoeding worden nieuwe staten van
inlichtingen opgemaakt, die met de
betaalstaten op de gewone wijze wor-
den ingezonden. Aanvragen om ver-
goeding in de gevallen, waarin tijdens
het verblijf bij de gedemobiliseerde
weermacht geen vergoeding werd ge-
noten, moeten aan het hoofd van het
Afwikkelingsbureau door den burge-
meester ter beslissing worden voorge-
legd.
Ten aanzien van hen, van wie bij de
burgemeesters bekend is, dat zij inder-
tijd met groot verlof zijn gezonden op
grond van een door hen overgelegde
verklaring, dat zij niet ten laste van d P
gemeenschap zouden komen, kan in
het algemeen terzake van hun verblijf
bij den Opbouwdienst geen kostwin-
nersvergoeding worden toegekend.
Acht de burgemeester in een bijzonder
geval redenen aanwezig om van dezen
regel af te wijken, dan doet deze daar-
van met opgaaf van redenen en onder
overlegging van een staat van inlich-
tingen een voorstel aan genoemd hoofd
vart het Afwikkelingsbureau.

Bijzondere gevallen.
Het komt wellicht voor, dat nog kost-
winnersvergoeding wordt uitbetaald
ten aanzien van een militair, die huis-
waarts is gekeerd en niet valt onder
één der hiervoor genoemde groepen
Dit geval zal zich b.v. kunnen voor-
doen indien de burgemeester geen op-
gaaf heeft ontvangen van vertrek met
groot verlof van den desbetreffenden
militair. Daarom acht het hoofd van
het Afwikkelingsbureau voornoemd het
noodiö, dat door de burgemeesters
wordt nagegaan of in de gevallen,
waarin vergoeding wordt uitgekeerd,
nog wel aanspraak op vergoeding be-
staat. Daarbij wordt o.a. gedacht aan
de krijgsgevangenen, die vrijwillig in
den vreemde zijn achtergebleven. Ook
te hunnen aanzien is het recht op ver-
goeding vervallen.

Vergoeding gemiste vacantiebons.
Aan deze zelfde circulaire ontleenen
wij de mededeeling, dat aan gedemobi-
liseerde bouwvakarbeiders, die hun
vacantiebons gemist hebben, door tus-
schenkomst van den burgemeester een
A'ergoeding zal worden uitbetaald, ter
schadeloosstelling voor dit gemis.
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ARBEID
e geschiedenis der mensch-
heid kent vele, langdurige
perioden, waarin de men-
schen in een voortdurende

gelijkmatigheid en zatte rust van den
eenen dag in den anderen leefden,
perioden, die onzegbaar arm aan wer-
kelijk vermeldenswaardige gebeurte-
nissen waren. Thans leven wij echter
in een tijdsgewricht, dat tot barstens
toe vervuld is van voortstuwende ener-
gie en scheppende kracht. Wij hebben
immers tot taak een land weer „op te
stooten in de vaart der volkeren",
zooals een onzer prozaïsten het uit-
drukte.
En als eerste mijlpaal op dezen weg is
daar de opgave om honderdduizenden
weer in te schakelen in het arbeids-
proces en hiermede ongekende krach-
ten, die tot nu toe braak lagen, of
elkaar bestreden, productief in te
zetten.
En de basis, waarop de nieuwe staat
opgetrokken zal moeten worden, is de
sociale gerechtigheid, waartoe het
noodzakelijk zal zijn te zorgen voor
een evenwicht van gerechtvaardigde
aanspraken en een zekerstellen van
den arbeidsvrede.
Voor het verzekeren van den arbeids-
vrede is het niet alleen noodig, dat de
menschen het begrip volksgemeen-
schap erkennen, maar ook, dat zij zich
inzetten voor het verwezenlijken van
deze volksgemeenschap. Het gaat niet
aan om de verscheurdheid van een
volk terzijde te stellen door van allen

bezitloozen te maken, doch men zal
den veel zwaarderen en meer inspan-
ning vereischenden weg van den op-
bouw moeten volgen.
Wanneer tot nu toe slechts een betrek-
kelijk kleine, met aardsche goederen
gezegende groep aanspraak kon maken
op de waarden en producten van onze
cultuur, dan kan men de gelijkheid niet
bereiken door die cultuurgoederen te
vernielen en daarmee aan allen te ont-
trekken, doch door hen voor een ieder,
onafhankelijk van inkomen en maat-
schappelijke positie, toegankelijk te
maken.
Onmiddellijk verbonden aan de recht*
vaardige aanspraak van het arbeiden*
de volk op deelneming aan het cul=
tuurleven van de natie en op zoo goed
mogelijke levensvoorwaarden, is de
noodzakelijkheid om de menschen op
te heffen tot een gezonder en blij-
moediger levenshouding, om hun de
kracht te geven voor het gigantische
werk van het opbouwen van een
nieuwen staat.
Van primair belang is hiervoor, dat
werkplaatsen hiermede in overeen-
stemming zijn en dat er gelegenheid
bestaat om in den vrijen tijd niet
alleen ontspanning te vinden zonder
meer, doch dat deze ontspanning van
dien aard is, dat zij den arbeidenden
mensch naar een nieuw levensideaal
voert en zijn levenskracht sterkt.
En het succes van deze bemoeiingen
om den vrijen tijd van den arbeider te
maken tot een waarachtige periode

van ontspanning is er niet in de laatste
plaats afhankelijk van of men er in
slaagt den arbeid zelf het uitgangspunt
van de vreugde in het leven en de
werkzaamheid te doen zijn. Pleizier is
geen vreugde, evenmin als werk spel
is. Men heeft pleizier in spel en
vreugde in arbeid. Een werkelijke,
echte, diepe vreugde iii den vrijen tijd
kunnen slechts de menschen hebben,
die eerlijk en behoorlijk hun werk ver-
richten. De zegen van den arbeid
geeft den vrijen tijd wijding en een
zinvol doorgebrachte vrije tijd geeft
frissche impulsen en nieuwe kracht
om den arbeid het hoofd te bieden.
Arbeid en vrije tijd mogen zich niet
verhouden als dwang en vrijheid,
maar moeten op elkaar afgestemd zijn
en zich harmonisch tot een eenheid
samenvoegen.

Tn Duitschlaiid heeft b.v. de erken-
ning, dat een verstandige organisatie
van den vrijen tijd een even verstan-
dige organisatie van den arbeidstijd
als voorwaarde heeft, er toe geleid,
dat in het kader van de bekende ge-
neenschap „Kraft durch Freude" een
afdceling „Schoonheid van den arbeid"
werd gesticht. Het ging er hierbij om,

,,K.d.F"-schepen, gebouwd ten behoeve van hef
arbeiderstoerisme, in de haven van Napels.
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Concert tijdens de arbeidspauze in een Duitse
fabriek.

de werkplaatsen zoo te verbeteren,
dat in hen de arbeidsvreugde kon
wonen en daarmede de gedachte
,,Kraeht door Vreugde" in het bedrijf

zelf verwezenlijkt kon worden. Hoe
juist en hoe belangrijk deze stap was,
bewijst de ontwikkeling van de af-
deeling „Schoonheid van den arbeid"
in de afgeloopen jaren. In den beginne
heeft men om de leuze „Schoonheid
van den Arbeid" gelachen als om een
phantasie, die slechts aan een over-
spannen brein ontsproten kon zijn,
maar thans is deze leuze tot een om-
vattend begrip van een in den besten
zin des woords mooie en doelmatige
organisatie van den arbeid en het be-
leven van den arbeid geworden.
En wanneer men dan voor oogen
houdt, hoe troosteloos, verwaarloosd
•n leelijk een groot aantal werkplaat-
sen in ons land zijn, dan is het ge-
makkelijk in te zien, dat een dergelijk
succes niet door het formuleeren van
eischen en voorstellen alleen kan wor-
den behaald, doch dat voorbeelden
gegeven moeten worden en niet in de
laatste plaats, dat de arbeiders zelf
ook een levensopvatting en een ideaal
voor oogen moeten staan, die onver*
eenigbaar zijn met vuile en slordige
werkplaatsen.
De toekomst is immers slechts voor

een volk, dat eensgezind, sterk en ge-
zond is en het leven vroolijk tegemoet
treedt. Wie zorgen heeft en lusteloos
is, zal reeds bij betrekkelijk geringe
hindernissen struikelen.
Een van de middelen hierbij is, hem
de mogelijkheid te openen na gedanen
arbeid de noodige ontspanning te ge-
nieten, waarbij het niet de bedoeling
is het hem mogelijk te maken zijn
vrijen tijd door te brengen zonder
meer, maar dit zoo te doen, dat zijn
leven hierbij meer inhoud krijgt.
Behalve door sport en spel, en door
hem de gelegenheid te geven in een
welverdiende vacantie van enkele we-
ken 's jaars het eigen land en later
ook andere landen en andere volken
te leeren kennen, moet dit bereikt
worden door grondig georganiseerden
cultureelcn arbeid. Aan den eenen
kant moet het volk nader gebracht
worden tot de werken van onze kunst
en onze cultuur, maar aan den ande-
ren kant moeten door de aansporing
tot het zelf deelnemen hieraan de in
het volk zelf rustende scheppende
krachten gewekt en tot ontplooiing
gebracht worden.

GROOT GEBREK AAN VAKARBEIDERS IN ENGELAND
Registratie van krachten aangekondigd

(epe) Een bericht uit Stockholm meldt,
dat de Engelsche minister van Arbeid
bepaald heeft, dat onmiddellijk een
registratie moet worden gehouden
van alle beschikbare vaklieden, waar-
aan een schreeuwend tekort bestaat.
Weliswaar is het aantal werkloozen in
Engeland nog onrustbarend groot,
doch onder hen bevinden zich hon-
derdduizenden arbeiders, die niet tot
de vakbekwamcn gerekend kunnen
worden.
Als gevolg van deze registratie, welke
alle vaklieden zal omvatten en plaat-
selijk geregeld wordt, zullen in de
naaste toekomst belangrijke verschui-
vingen in de verschillende posten
plaats hebben. Zoo zal men zeer vele
arbeiders, die tot dusver nog niet in
de oorlogsindustrie werkten, verplich-

ten zich bij de oorlogsindustrieën aan
te melden.
In handelskringen is men zeer scep-
tisch tegenover het succes op korten
termijn van dezen maatregel. Men
wijst op de bureaucratie, welke in zoo
sterke mate in Engeland de boven-
toon voert en acht het bijna uitgeslo-
ten, dat de resultaten der registratie
binnen enkele weken reeds bekend
zullen zijn,
Aan den anderen kant wijst men erop,
dat door het overplaatsen van arbei-
ders in de oorlogsindustrieën de par-
ticuliere bedrijven, welke niet voor de
bewapening ingeschakeld zijn, groote
schade zullen lijden en genoopt zullen
zijn de bedrijven stop te zetten. Dit
zal weder tot gevolg hebben, dat de
werkloosheid in tal van industrie-
centra belangrijk zal toenemen. Door
het wegnemen van bepaalde groepen
vakarbeiders, zullen tal van bedrijven
niet meer in staat zijn met de restee-
rende krachten hun productie te blij-

ven volhouden en tot sluiting der be-
drijven moeten overgaan.
Zeer terecht wordt er op gewezen, dat
de thans in Engeland aangekondigde
maatregelen veel en veel te laat
komen en bereids eenige jaren terug
ingevoerd dienden te zijn. Men had
destijds reeds de oplossing moeten
vinden in den vorm van om- en her-
scholing van arbeiders. Zelfs de in-
grijpende maatregelen, welke thans
genomen worden, kunnen aan de toe-
standen, zooals die zich thans in zeer
ongunstigen zin ontwikkelen, niets
meer veranderen. Van overheidswege
heeft men te weinig aandacht besteed
aan het paraat houden der vakbe-
kwame arbeidskrachten, zoodat een
groot deel der Engelsche arbeiders
hun vakbekwaamheid als gevolg
van jarenlange werkloosheid - - ver-
loren, terwijl de jongere arbeidskrach-
ten in het geheel geen of onvoldoende
scholing, zoowel in theorie als prac-
tijk, opdeden.



O V E R V O L K S D A N S E N

HET T1ROLER BERGLANDSCHAP

l en 2 Dan klinkt een oude volksmelodie,
en maken de jongeren op weide
of dorpsplein een dansje.

3 Cn 4 Twee typische dansopnamen. Men
lette op de sierlijke hoofdtooi der
dansers.

5 Onder de critische blikken van
moeder en zuster legt de kleine
Karl proeven van bekwaamheid af.

et bosschen begroeide, prachtige bergpartijen, snelvlietende beeken,
met daartusschen vroolijke weiden, zich wondermooi afteekenend tegen
het doffige bruin der machtige bergen, waarboven zich de staalblauwe
hemel stolpt.
Zóó is Tirol!
Maar er is méér dan dat. ledere toerist, die deze wereldvermaarde land-
streek bezocht, zal u met trots de foto's toonen, die hij maakte van de
eenvoudige bewoners van deze merkwaardige streek. Opgetogen zal hij
u vertellen van de sprookjesachtige kleedij der Tirolers. En met recht!
De dikwijls schitterend gekleurde kleeding is sierlijk in alle opzichten,
en het kan niet anders, of zij dwingt een ieders bewondering af.
Het rustelooze rhythme van de twintigste eeuw, de zucht naar het nuch-
tere, dikwijls gepaard gaande met een volkomen miskenning van het
romantische, heeft niet kunnen verhinderen, dat de Tiroler bevolking
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de folklore van haar landstreek wist te handhaven. De menschen hebben
geen behoefte aan shorts, plus-fours en Tiger-Rags, integendeel, zij
hechtten zich nog vaster aan de tradities van het land.
De begrippen Tirol en Jodelliederen zijn onafscheidelijk aan elkander
verbonden. Wie, in den tegenwoordigen tijd met zijn radio's en gram-
mofoons, kent niet het Jodellied! Nu eens uitbundig, hel opklinkend bij
een vroolijk dansje, waar de jongens en meisjes gaarne aan deelnemen,
en dan weer diep melancholisch, met als begeleiding een guitaar of een
„schippersklavier", 's Avonds, als de zon roodvlammend achter de mas-
sale bergruggen verzinkt, en de bewoners het werk neerleggen, worden
de melodieuze liederen gezongen, die zich duizendvoudig weerkaatsen,
om dan samen te vloeien met het voortdurende geklingel-klangel der
koeienbellen in de weiden.. . .
Zoo leeft hier een volk rustig en vreedzaam te midden van de bergen,
zoo werkt hier een nijvere bevolking, die de zeden en gebruiken hunner
voorouders in eere weten te houden en juist daardoor de aandacht op
zich vestigen.

P
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WAAR DE BLADEREN VAN EEN AARDAPPELPLAN F AL NIET GOED VOOR ZIJN

een nieuwe vinding, die een groot succes
belooft te worden.

Synthetische benzine, syntheti-
sche rubber, textielstoffen uii
hout, garen en dameskousen uit
glas! Steeds weer nieuwe berich-
ten bereiken ons uit Duitschland,
waaruit blijkt, dat de scheikun-
digen in dat land rusteloos zoe-
ken naar nieuwe vervangings-
producten. Totdat we lazen, dat
men in Duitschland uit de bla-
deren van de aardappelplant....
papier bereidde.
„Hoe kan dat nu!" was onze
eerste reactie.
„Het schijnt toch wél te kunnen",
was het laconieke antwoord van
den Duitschen chemiker, die ons
het bericht had laten lezen", deze
regels zijn namelijk op zulk
papier gedrukt...."

Evenals in den vorigen oorlog, zien we
ook nu weer, dat de chemici van de
oorlogvoerende landen onafgebroken
zoeken naar vervangingsproducten van
dié stoffen, welke om bepaalde redenen
moeilijk te vervaardigen zijn in het
raam der oorlogseconomie, of niet ge-
ïmporteerd kunnen worden. En even-
als in den vorigen oorlog zijn er ook
nu weer op dit gebied groote en be-
langrijke uitvindingen gedaan. Vooral
in Duitschland weet men uit vaak
schijnbaar geheel waardelooze stoffel i,
ja, zelfs uit afval, belangrijke produc-
ten te bereiden. Een der nieuwste
.,Ersatz"-producten is wel het papier,
dat men langs chemischen weg uit de
bladeren van de aardappelplant weet
te bereiden, dezelfde aardappelplant,
die wellicht in uw tuin groeit, dezelfde
bladeren, waar u in den na-zomer geen
weg mee weet.
Momenteel wordt het papier van de in
Duitschland verschijnende „Frankfur-
ter Zeitung" en „Der Vierjahresplan"
uit deze bladeren vervaardigd.

„Het blad van de aardappelplant is
minstens even belangrijk, als de aard-
appel zélf", luidde de uitspraak van
een der leidende figuren in Duitsch-
land, wien het opgevallen was, dat
ieder jaar weer groote hoeveelheden
aardappelbladeren onbenut bleven en
veelal verbrand werden. Enkele ex-
perts waren de meeiiing toegedaan,
dat het mogelijk moest zijn, uit het
aardappelloof papier te bereiden. Wel
werd reeds uit dit loof een stof bereid,
hetwelk men gebruikte bij de vervaar-
diging van pakpapier, doch men achtte
het onmogelijk, uit de bladeren van de
aardappelplant papier van een betere
kwaliteit te bereiden. In Februari 1938
ging men evenwel in de laboratoria
onderzoeken, of men uit deze bladeren
ook een betere soort papier dan het
hiervoor genoemde kon vervaardigen
Aanvankelijk verwekten deze pogingen
zelfs bij vakmenschen groote hilariteit,
en de grappen over het „aardappel-
papier" waren niet van de lucht. Of-
schoon steeds meer planten naar de
laboratoria gebracht werden, ten einde
te onderzoeken, of daaruit wellicht de
zoo vurig begeerde cellulose was te
verkrijgen, veronderstelden velen, dat
de proeven, welke men met het aard-
appelloof ging nemen, gedoemd waren
te mislukken. Dr. Schieber, die bij
deze onderzoekingen de leiding had,
was er rotsvast van overtuigd, dat het
gestelde doel bereikt kon worden, en
ondanks alle tegenslagen, wist hij do
vele en schier onoverkomelijke moei-
lijkheden te overwinnen.
Het groote experiment was gelukt: uit
aardappelbladeren bereidde men pa-
piersoorten, waarvan de kwaliteit zeer
goed was. Zooals echter bij alle nieuwe
vindingen, vertoonde het op deze wijze
verkregen papier in den beginne vele
fouten, die dikwijls de boekdrukke-s
de haren te berge deden rijzen. Maar
langzamerhand overwon men deze

eerste kinderziekten, zelfs vlugger dan
men verwacht had. Uit verdere onder-
zoekingen kwam vast te staan, dat dit
papier zeer geschikt is voor veel-kleu-
rendruk (b.v. landkaarten). Verwerkt
men er de celstoffen van stroo door-
heen, dan krijgt men een papiersoort,
welke uitstekend dienst kan doen als
papier voor couranten en tijdschriften.
Om zich een beeld te vormen van de
methode, welke gevolgd wordt, stelle
men zich voor, dat het aardappelloof
eerst gewoon op het veld gedroogd
wordt, precies dus als het hooi. A!s
het vochtigheidsgehalte hierdoor is ge-
daald tot 15 a 18 pet., perst men de
bladeren in groote balen, die naar de
fabrieken vervoerd worden. Daarna
worden de bladeren schoongemaakt en
gehakt ,en perst men ze in blokjes,
waarvan de vorm eenigszins aan die
van een briket doet denken. Vervol-
gens doet men deze blokjes in een
ronddraaiende, kogelvormige koker,
waarin ze gewasschen worden. Ten
slotte worden ze gebleekt, en wederom
in een speciale installatie gedroogd.
Het is absoluut mogelijk, het aard-
appelloof zonder toevoeging van een
andere stof te verwerken. De practijk
heeft evenwel geleerd, dat de behan-
deling vergemakkelijkt en bespoedigd
wordt, indien men er een geringe hoe-
veelheid celstof van het stroo aan toe-
voegt. Nog steeds is men bezig, de
kwaliteit van het papier te verbeteren.
Ook door particulieren wordt veel ge-
bruik gemaakt van dit papier: de brie-
ven, die de Duitsche frontsoldaten via
de veldpost van hun familieleden en
bekenden ontvingen, waren veelal op
bovenvermelde wijze verkregen.
Terwijl men reeds lang tal van planten
op voorbeeldige wijze weet te gebrui-
ken, beschouwde men tot voor korten
tijd de bladeren van de aardappciplant
als ballast. Ook als voedingsstof had
dit blad vrijwel geen waarde, daar het
als zoodanig niet bevorderlijk voor de
gezondheid blijkt te zijn, en bovendien
de voedingswaarde niet groot is.
Nu echter is komen vast te staan, dat
uit het aardappelloof cellulose te ver-
krijgen is, is het blad van de aardap-
pelplant plotseling van onschatbare
waarde geworden. Vakmenschen heb-
ben onder meer uitgerekend, dat het
bij een goede organisatie mogelijk is,
3 millioen ton van deze bladeren te
verzamelen. Ondanks het slechte weer
gedurende den afgeloopen herfst en
winter en tijdens het voorjaar, werden
reeds tot het einde van Juni ongeveer
1000 karrevrachten dezer bladeren,
met een gezamenlijke inhoud van 5000
ton uit Thüringen verzonden.
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