
in de redelijke individueele, zoowel als
collectieve behoeften der volksgemeen-
schap.
De eisch eener rationeele voorziening
in redelijke behoeften brengt mede, dat
zij geschiede tegen een sociaal en
oeconomisch gerechtvaardigden prijs.
Het beste benadert men wellicht de
begripsbepaling van den rechtvaardigen
prijs als men het beginsel stelt, dat de-
geen, die den prijs bepaalt, zich gebon-
den moet weten door plichten tegen-
over de volksgemeenschap, die hem
echter nimmer kunnen beletten zich te
houden aan een minimum, voldoende
ter dekking van de voorziening in de
behoeften van de in het desbetreffende
arbeidsproces betrokkenen. Dit ver-
eischt voor alle in de volkshuishouding
werkzame menschen het besef, dat zij
niet uitsluitend op winstbejag uit moe-
ten zijn, maar ook een dienende taak
hebben. (Wij cursiveeren.)
Daar de prijs als resultaat van de vrije
werking van vraag en aanbod niet in
staat is gebleken de voorziening in de
behoeften en de vereischte mate en op
de vereischte wijze te verzekeren, is
een controle van overheidswege binnen
het kader eener geleide volkshuishou-
ding op de prijzen en inkomsten
noodig.
De prae-adviseur betoogt voorts o.m.,
dat de controle, opgevat als de be-
voegdheid om rechtstreeks invloed uit
te oefenen op de hoegrootheid van de
prijzen, in hooge mate beslissend kan
zijn voor de verdeeling van het natio-
nale inkomen en van het sociale pro-
duct en hiermede voor het regelmatige
verloop van de volkshuishouding, dat
zij hierom slechts zin heeft in het
kader van een geleide volkshuishou-
ding, doch dat deze controle het doel
zal missen als zij wordt uitgeoefend
als een op zichzelf staand, incidenteel
doorgevoerd en hoofdzakelijk slechts
van de geldzijde het vraagstuk der yer-
deeling van het sociale product bena-
derend stel overheidsmaatregelen.
Een ingrijpen, aldus de prae-adviseur,
in de prijsvorming, beteekent ingrijpen
in de verdeeling en aanwending van de
koopkracht. Aan de geldzijde moet een
zeker evenwicht bestaan tusschen het
in verbruik omgezette en het in be-
spaarde en in kapitaalsgoederen omge-
zette deel van het nationale inkomen;
aan goederenzijde moet een evenwicht
bestaan tusschen de voortbrenging van
verbruiksgoederen en van kapitaals-
goederen. Het zoeken van dit even-
wicht kan niet meer aan het bedrijfs-
leven worden overgelaten, dit heeft de
ervaring geleerd.
Om constructief te zijn, moet de prij-

zenpolitiek der overheid niet star, maar
dynamisch zijn.

„Niets ware verderfelijker", zo vervolgt de
prae-adviseur letterlijk, „dan de prijzen-
politiek van achter de groene tafel te voeren
en op het bedrijfsleven tal van prijsveror-
deningen los te laten, zonder dat bedrijfs-
leven zelf, d.w.z. de betrokken organi-
saties erin gekend te hebben".
Dit raadplegen eener bedrijfs-organi-
satie stelt echter tot voorwaarde, dat zij
de gebeele betrokken bedrijfsgroep
of -tak vertegenwoordigt, dat over de
verschillende verwante organisaties
overkoepelende hoogere samenvatten-
de organisaties worden gevormd, die
volgens een logisch systeem zijn opge-
bouwd, en dat dit systeem soepel worde
gehanteerd.
Met name moet aan zulk een geordend
bedrijfsleven den eisch gesteld worden, dat,
door het leggen van duurzame — soms ook
tijdelijke — dwarsverbindingen of arbeids-
gemeenschappen, de instelling van bedrijfs-
schappen, corporaties of hoe men die samen-
vattingen ook noemen moge, bevorderd
wordt, die een hand in hand werken waar-
borgt tusschen de productieve en de distri-
butieve sector der volkshuishouding, die
tezamen voorzien in de behoeftenbevre-
diging met de betrokken categorie van
goederen." (Opvallende letter van ons.)

De loonpolitiek hielden onze regeerin-
gen in vroegere perioden opzettelijk
buiten het kader harer bevoegdheden,
terwijl zij ingrijpen in de ontwikkeling
van het rentepeil en in de wijze van
investeering van de spaargelden der
gemeenschap vermeden. Veeleer duld-
den zij een zijdelings ingrijpen van de
zijde of met medewerking van over-
heidsinstellingen en de vrije prijsvor-
ming voor -de beschikbaarstelling van
geldkapitaal. Het beginsel van Staats-
onthouding beheerschte ons Staatsbe-
stel voor zoover niet bepaalde belan-
gen in het gedrang kwamen. (Wij cur
siveeren.)

Tot zoover de prae-adviseur.
Ziehier in een notedop klare richtlijnen
voor een geleide volkshuishouding in
de nieuwe phase van de economie, die
onze generatie en de op haar volgende
als de grote opgave zullen moeten ver-
wezenlijken.

De organisatie van het bedrijfsleven,
zoo zette de heer Dr. Fischböck on-
langs uiteen, kan een beslissende in-
vloed uitoefenen bij de ten uitvoerleg-
ging van de gestelde taak.
De nieuw opgerichte organisatie be-
treffende de co-ordinatie ter ontwikke-
ling van het bedrijfsleven (opgenomen
in het Verordeningenblad d.d. 12 No-

vember 1940) heeft verstrekkende be-
voegdheden voor de zelfstandige orga-
nisatie van het bedrijfsleven hier te
lande. Nieuwe bedrijfsorganisaties zul-
len worden opgericht, reeds bestaande
organisaties zullen, wanneer deze over-
bodig zijn, indien noodig, worden op-
geheven.
Binnen het kader van deze problemen
zal het noodig zijn om personeelsvraag-
stukken onder ogen te zien en nieuw
te regelen.
Voor de eischen, die op dit oogenblik
aanwezig zijn, zijn de op heden be-
staande organisaties niet voldoende.
Het organisatie-comité, dat thans is op-
gericht, zal goed doen, wegen en mid-
delen te vinden, aldus Dr. Fischböck,
nieuwe organisaties op te richten,
welke overeenkomen met de door den
Staat geleide oeconomie. Een gevolg
hiervan zal zijn, dat het bedrijfsleven
in Nederland meer dan tot dusverre
het geval was, in staat zal zijn naar
buiten als eenheid op te treden.
Ten aanzien van de toekomst verklaar-
de Minister Fischböck, dat het zijn
overtuiging was, dat het er om gaat,
dat het Nederlandsche bedrijfsleven
zijn taak vindt, om zich een plaats te
verzekeren in de nieuwe orde die
straks in Europa zal bestaan.
Dr. Fischböck wil met alle middelen,
die in zijn macht zijn, helpen bevorde-
ren, dat levenskrachtige organisaties
ontstaan.
Voor de geconcentreerde vakgroepen
van ons Verbond is hierbij het belang-
rijkste, dat zij tenslotte schakels in dit
groote geheel zullen vormen, die de
gehele betrokken bedrijfsgroep of -tak
zal moeten vertegenwoordigen, dat
over de verschillende verwante organi-
saties overkoepelende hoogere samen-
vattende organisaties zullen worden
gevormd, dat er met name dwarsver-
bindingen, arbeidsgemeenschappen, be-
drijfsschappen, corporaties of hoe men
die samenvattingen ook moge noemen,
zullen moeten komen.

Een volstrekte voorwaarde om den
hoogsten vorm in het cultureele
leven te benaderen - Vreugde én
Arbeid -, is een geleide volks-
huishouding.
Daarom is in den nieuwen tijd,
sterke centrale organisatie - dus
vooral een c e n t r a l i s t i s c h ge-
leid Vakverbond, dat allen ver-
tegenwoordigt — voor het individu
en voor de volksgemeenschap ab-
soluut noodzakelijk.

D. STOFFELS.
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Een nieuwe „Neaerlanascne Bond van Hotel-, Café- en Restaurantpersoneel'

Na jaren tot eenheidJ

In de bovenzaal van „Atlanta" te Am-
sterdam vond dezer dagen een bijeen-
komst plaats van de besturen van de
beide fuserende bonden, de Bond van
Hotel-, Café- en Restaurantpersoneel
in Nederland en de Nederlandsche
Geneefsche Bond van Hotel-, Café- en
Restaurantpersoneel, welke na de fusie
van 15 November zullen zijn saam-
gevat in den Nederlandschen Bond
van Hotel-, Café- en Restaurantperso-
neel. De voorzitter, de heer Lonke,
heette allen welkom, en wees er in
zijn openingswoord op, dat deze
bijeenkomst was belegd om de be-
stuurderen in kennis te stellen met
hetgeen er door het dagelijksch be-
stuur der beide organisaties, of beter
door de wederzijdsche voorzitters en
secretarissen, in het kader der één-
wording werd verricht.
Niet dat er nog niet een massa werk
wacht, doch de basis, waarop verder
kan worden gebouwd, is gelegd. Voorts
heette hij den heer Van Kampen, die
namens de leiding van het N.V.V., in
zijn functie van Leider der afdeeling

Organisatie aanwezig was, welkom.
Naar uit zijn woorden bleek, was de
voorzitter over den gang van zaken
zeer tevreden, daar gebleken was, dat
in werkelijk goede harmonie de één-
wording kon tot stand worden ge-
bracht, waardoor een vlotte afwikke-
ling van zaken werd bevorderd.
Natuurlijk valt er nog zeer veel te ver-
richten, vele maatregelen zullen aan de
practijk getoetst dienen te worden,
doch voorloopig stemt het resultaat
niet tot ontevredenheid.
De meesten bleken reeds op de hoogte
te zijn van de veranderingen, welke er
zouden plaatsvinden, zoodat met en-
kele bijzonderheden kon worden vol-
staan, daar natuurlijk nog nadere rege-
lingen zullen getroffen dienen te
worden.
Betreffende den gang van zaken deelde
spr. mede, dat, nadat het N.V.V. en
N.V.C, één waren geworden, de bon-
den werden uitgenoodigd vertegen-
woordigers te zenden en eens op het
N.V.V. te komen praten. Tegelijker-
tijd werd er op gewezen, dat een spoe-

dige fusie noodzakelijk was, en kon
aan het werk worden gegaan. Het
vlotte verloop der afwikkeling was wel
voornamelijk ook daaraan te danken,
dat de beide bonden zelf reeds veel
voor een fusie voelden en reeds eer-
der gepoogd hadden tot elkaar te ko-
men. Door den drang van de zijde van
het N.V.V. uitgeoefend, is de zaak
dus eigenlijk wat bespoedigd. Oor-
spronkelijk was het ook het plan, den
R.K. Bond in de fusie te betrekken,
doch dit werd afgewezen. De tijd zal
ook in dit opzicht wel leeren.
Het bovenstaande in aanmerking ge-
nomen, was het vrij eenvoudig tot
overeenstemming te geraken. De be-
treffende stukken werden 3 October
op het N.V.V. ingeleverd, en den dag
daarna werd de bevestiging ontvangen;
bepaald was, dat de fusie op 15 No-
vember zou ingaan.
De statuten werden grootendeels over-
genomen van den ouden bond van Ho-
telpersoneel, behoudens dan enkele
wijzigingen van artikelen, en toevoe-
ging van artikelen der Genfer. Zoo

306



werd een contributie-wijziging inge-
steld, welke vrijwel met die der Genfer
overeenkomt, terwijl ook voor de
regeling betreffende de bestrijding van
onkosten der afdeelingen art. 66 der
Genfer werd overgenomen. In de
practijk zal een en ander nog nader
geregeld worden. Voorts wordt de
uitkeering bij overlijden voor de leden
der Genfer wat ongunstiger.
Het bestuur zal bestaan uit 14 leden,
waarvan er 6 het dagelijksch bestuur
zullen vormen. Tot voorzitter-redacteur
en secretaris werden resp. de heeren
Claasen en Van Hilst benoemd; de
overige functies zullen in onderling
overleg worden verdeeld.
De regeling der werkloozenkas, welke
de Genfer had, zal door den nieuwen
bond worden overgenomen. Inzake den
wachttijd en de seizoen-uitkeering zal
nog nader worden beslist. Men zal
overleg plegen met den Rijksdienst
voor de Werkloosheidsverzekering en
trachten de gunstige voorwaarden van
beide partijen te vereenigen. Daar er
momenteel nog zooveel seizoen-uitkee-
ringen loopen, zal met een eventueele
wijziging worden gewacht, totdat deze
periode achter den rug is; het desbe-
treffende artikel kan dan alsnog ge-
wijzigd worden. Ook het artikel der
Altersrentenkasse levert nog moeilijk-
heden op, er is nog een belangrijk be-
drag in beheer, waarvoor een nadere
regeling noodzakelijk is. Het fonds
draagt alsnog een internationaal ka-
rakter, zoodat het los van het andere
door den Bond zal worden beheerd,
doch buiten de bondsmiddelen zal
staan. Aan het slot der mededeelingen
werd gezegd, dat de z.g. grootere com-
missie zich met het tot dusver vastge-
stelde accoord had verklaard.
Van de gelegenheid tot het maken van
opmerkingen, maakte de heer Aupers
gebruik. Hij bepleitte een contributie-
betaling naar het werkelijke inkomen
van hen, die zich als lid opgeven. Tot
nogtoe is er geen enkele controle, die
kan uitwijzen of er wel voldoende be-
taald wordt, terwijl er vaak uit oog-
punt van concurrentie-mogelijkheden
concessies werden gedaan.
Wat de werkloozenkas betreft, zou
spr. gaarne zien, dat van de seizoen-
kas werd afgestapt, en op een jaarkas
werd overgegaan. Een dergelijke jaar-
kas brengt echter voorshands moeilijk-
heden met zich, daar een regeling moet
worden getroffen met den Rijksdienst.
De heer Van Kampen merkte op, dat
er in de financieele regelingen veran-
dering zal worden aangebracht. De in-
komsten zullen te zijner tijd gecentrali-
seerd worden in het N.V.V., dat op

zijn beurt zal zorg dragen, dat ieder
het noodige krijgt. Bovendien is de
onderlinge concurrentie uitgesloten.
Op de bemerking van den heer De
Haas, dat ook met de confessioneele
bonden rekening gehouden dient te
worden, daar deze vooral in het zuiden
des lands van belang zijn, bracht de
heer Van Kampen naar voren, dat de
roep naar eenheid hun deur niet voor-
bij zal gaan, en dat het hun zal gaan
evenals de andere confessioneele cen-
trales, die nog schermen met de zoo-
zeer geroemde vrijheid, welke in wezen
niet meer bestaat, daar bij al de bonden
een commissaris van de Duitsche over-
heid zit; bovendien mag ook daar niet
onbeperkt vergaderd worden.
Van de zijde van het bestuur werd
naar voren gebracht, dat in plaatsen
als b.v. Amersfoort reeds katholieken
naar den nieuwen bond overgingen.
Daar het altijd een voordeel is, aange-
sloten te zijn bij het grootste lichaam,
zullen velen die hun voordeel begrijpen
tot dezen bond overgaan. Bovendien is
het een kenmerkend verschijnsel, dat
er toch reeds zoovele katholieken lid
van een niet-confessioneelen bond
waren, vooral wanneer men weet dat
juist in het Hotel-, Café- en Restau-
rantbedrijf zooveel katholieken werken.
Uit hetgeen voorts de heer Claasen
nog mededeelde, bleek, dat ook in de
provincie, voor zoover deze reeds werd
bereisd, overal weinig tegenstand werd
ontmoet, en in de meeste gevallen de
posten in handen konden blijven van
hen, die in de oude omstandigheden
voor de belangen van het Hotelperso-
neel opkwamen.
Hierna kwam het afscheid van den
voorzitter, den heer Lonke. In zijn af-
scheidswoord wees hij erop, dat hij met
een gerust hart heenging, nu de
wensch, welke hij immer gekoesterd
had, in vervulling ging.
Verschillende bestuursleden richtten
zich in waardeerende bewoordingen
tot den heer Lonke en brachten hem
dank voor alles, wat hij in de afge-
loopen jaren voor de belangen van de
aangeslotenen had gedaan.
Hierna richtte de Organisatie-Leider
van het N.V.V., de heer Van Kampen,
nog eenige waardeerende woorden tot
den heer Lonke, namens den Commis-
saris van het N.V.V., den heer Wou-
denberg. Spr. betreurde het, dat niet
een meer passend afscheid kon worden
gevierd, doch stelde voor, dat alsnog
stappen zouden worden gedaan om
hiertoe te geraken. Namens het N.V.V.
zegde hij alle medewerking toe.
Hierop ging de vergadering uiteen.

J. J. H.

Voorlichtingsdienst

van het N.V.V.

Hulp aan de
bestuurders

De huidige omstandigheden stellen ons ieder
oogenblik voor nieuwe verordeningen, die in
vele opzichten van buitengewoon groofe draag-
wijdte zijn. Hef spreekt vanzelf, dat de besturen
en de bureaux der vakvereenigingen, wier taak
het toch is, de belangen van de aangesloten
werkers óók onder de nieuwe verordeningen te
behandelen, door de veelheid en uitgebreidheid
van de stof voor vele en groote problemen
worden gesteld.
Teneinde hieraan tegemoet te komen, heeft de
Commissaris van het N.V.V. aan de Sociaal-
Economische afdeeling van het Verbond een
„Voorlichtingsdienst" verbonden. Vanwege dezen
dienst verschijnen van de hand van den heer
A. Vermeulen toelichtingen en commentaren op
de nieuwe maatregelen.
De eerste uitgave van den Dienst, handelende
over de onfslagverordening, is dezer dagen ver-
schenen. De betreffende verordening wordt
daarin op alle onderdeelen toegelicht, terwijl de
te volgen gedragslijn in voorkomende gevallen
hierin altijd te vinden is. Modellen van vergun-
ningen en verzoekschriften vergemakkelijken de
wijze van behandeling in hooge mate. Naast een
uitvoerige inhoudsopgave bevat deze commen-
taar ook een alphabefisch register van namen en
begrippen, waardoor een aanzienlijke tijdsbe-
sparing kan worden verkregen. Dezelfde com-
mentaar verschijnt ook in verkorten vorm en
wordt als zoodanig toegezonden aan de besturen
van alle afdeelingen der aangesloten organisa-
ties. De volledige uitvoering wordt ter beschik-
king gesteld van een groot aantal bestuurders,
de Bureaux voor Arbeidsrecht, benevens een
aantal der belangrijkste besfuurdersbonden.
De Voorlichtingsdienst stelt bij deze uitgaven
een band beschikbaar, waarin de nieuw te ver-
schijnen commentaren telkens kunnen worden
bijgevoegd. Achtereenvolgens zullen in de eerst-
komende weken worden behandeld de loonver-
ordening, de tewerkstelling in Duifschland en de
kinderbijslagwet.
Het is duidelijk, dat het N.V.V. met deze uit-
gaven de georganiseerde arbeiders een belang-
rijken dienst bewijst, omdat hef besturen en be-
stuurders in staat stelt de belangen van hun
leden beter en sneller en dus met meer effect
te behandelen, opdat deze verordeningen, die
gericht zijn op een versterking van de sociale
positie van den Nederlandschen arbeider, ook
werkelijk tof hun recht komen.
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Met volle aandacht worden de flakkerende kaarsjes en glinsterende
bollen van dichtbij bekeken. Foto A.P.-archief.

erötfeeöt
Kerstmis, onze gedachten gaan. uit naar donkere
dagen, met veel sneeuw, dennenboomen met witte
vlokjes en kaarsen, veel kaarsen, in het schijnsel
waarvan kindergezichtjes zich met volle aandacht,
met groote, glinsterende oogen opheffen naar den
lichtboom.
Op straat is het stil op Kerstavond. Iedereen, laat ik
liever zeggen, bijna iedereen, is nu thuis. Het gezin
heeft zich in plechtige stemming om den kerstboom
geschaard en indien deze niet aanwezig is, dan zal
men toch in het algemeen dezen avond in huiselijken
kring doorbrengen. Er zijn echter ook uitzonderingen.
Vooral in de grote steden, waar velen vaak slechts
de oppervlakte van het leven kennen, tot wien de
.diepere zin van het leven niet doordringt, die zich

ook den tijd niet gunnen deze tot zich door te laten
dringen. Het leven is voor hen een eeuwig jachten.
Zij kennen geen rust, zij kunnen zich niet aan over*
peinzingen over doel en zin van het leven overgeven.
Hun arbeid vatten ze op, als een noodzakelijk kwaad,
liefde voor hun werk kennen ze niet. Wanneer de
deuren van de fabriek of het kantoor zich achter hen
gesloten hebben, dan denken ze niet meer aan wat
zij zooeven gedaan hebben of wat de volgende dag
wellicht gedaan moet worden. Neen, dan spelen in
hun leege hoofden andere gedachten rond, hoe zij den
avond het prettigste door kunnen brengen, prettig in
den zin van „lol maken".
Een Kerststemming kennen ook zij, maar in anderen
vorm dan de gewone mcnsch. Al dagen, al weken
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worden zij aangetrokken door bonte lichtreclames.
Foto: A.P.-archief.

lang werden zij aangetrokken door de groote affiches,
door de bonte reclames, die hen als het ware in een
ban gevangen houden. Nadenken doen zij niet over
den zin van het Lichtfeest, zij denken er over na,
hoe zij zich op dien avond wel zullen kleeden, welke
japon Mevrouw aan zal trekken, om toch maar zoo*
veel mogelijk op te vallen. En waar zou het toch wel
het „gezelligste" zijn, waar zouden de groote pret*
makers dezen avond heengaan? Zij geven zich ook
op dien avond over aan de roes, die zij „leven"
noemen.
Zij weten ook wel iets van Kerstmis af, oh ja, de
geboorte van Christus, maar verder wordt hierover
niet nagedacht. Zij kunnen zich hierin ook niet ver*
diepen, deze armen van geest. Want arm zijn zij,
al laten zij het „geld" ook overvloedig stroomen.
Zij zouden zich thuis in de vredige stilte van de
huiskamer maar vervelen en zouden een uitweg
zoeken om toch vooral aan deze „naargeestige" stem*
ming, die in zoo'n stille huiskamer ligt, te ontkomen.
Hoe rijk en gelukkig voelen wij ons niet vaak in deze
sfeer en wat missen zij dus veel.
Gelukkig is het percentage van dit soort menschen
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niet groot en ook zij zullen in de toekomst nog tot
inzicht komen, indien zij zich tenminste niet vol*
komen van hun oorspronkelijken aard losgemaakt
hebben.
Er wordt ook nog op andere wijzen het Kerstfeest
beleefd. Dan zit het gezin in de huiskamer bijeen
en wordt een zacht schemerig licht verspreid door
de flakkerende kaarsjes en worden geschenken uit*
gedeeld voor jong en oud, groote of kleine ge*
schenken, al naar de beurs het toelaat. Hierbij speelt
de hoeveelheid echter geen rol, al is het maar een
kleinigheidje: de harten worden bij deze kleine
gaven, die uit diepe sympathie en innige verbonden*
heid worden geschonken, van dankbaarheid vervuld.

Gaan we nu eens terug naar lang vervlogen tijden,
lang vóór onze jaartelling, dan zien we, dat ook in
dezen tijd reeds feest gevierd werd. De oorsprong van
dit feest was natuurlijk een andere dan de geboorte
van Christus. Echter werd het feest wel gevierd om
de geboorte van een kindje. Een kind, dat in een
gouden wieg lag: in de schoot van Moeder Aarde en
dat omringd werd door wijze vrouwen, die het ver*
zorgden. Door dit kindje werd de wedergeboorte van
de zon voorgesteld. De zon, die in het leven van onze
voorouders zoo'n groote rol speelde. Zomer en winter
streden om het hardst met elkaar om de heerschappij
van het licht of van de duisternis. De lange winter
scheen over den korten zomer te zegevieren, maar elk
jaar opnieuw kwam toch de zomer met onverzette*
lijke kracht weer terug, dan had de zon overwonnen!
En elk jaar weer zagen de menschen uit het hooge
Noorden den tijd van de Zonnewende, in het midden
van den winter, met spanning tegemoet. Zou de zon,
nadat zij eenige dagen niet aan de kim verschenen
was, weer op aarde terugkeeren en haar milde stralen
weer over akker en bosch uitgieten, zoodat het leven
van mensch, dier en plant weer voort zou gaan?
Want indien de zon na deze donkere dagen niet
weerkeerde, dan zou ook voor hen het leven een
einde nemen. Zij zagen zichzelf dan ook nauw met
de zon verbonden. In den kringloop, dien de zon elk
jaar opnieuw doormaakte, zagen zij hun eigen leven
in het groot weerspiegeld. Ook hun leven was onder*
worpen aan het lot van den dood. Eens zouden zij

De vreugdevol versierde straten, die het feest van het licht nog
accentueeren. Foto: A.P.-archief.



sterven, maar uit hun schoot kwam nieuw leven, dat
hun weg zou vervolgen, door de eeuwen heen.

Nadat de zon in den zomer haar hoogsten stand aan
den hemel had bereikt, werden langzamerhand de
dagen korter en verzwakte de kracht van de zon
steeds meer. Haar stralen werden krachteloos, de
zon verouderde als het ware. Met angst in het harte
zag men den tijd naderen, dat de zon haar laagsten
stand had bereikt. Zou zij de kracht bezitten er weer
bovenop te komen? Zou zij weer herboren worden
of zouden de menschen met haar moeten ondergaan?
En als dan de midwinterzonnewende kwam en de
dagen werden allengs langer, dan was er vreugde in
den lande. Het wonder was geschied, de zon had
gezegevierd en als een pas geboren kind kreeg zij
steeds meer kracht en de menschen jubelden, alsof
hen zelf het leven teruggegeven was. Zij vierden
feest over deze wedergeboorte, elke dag dat de zon
hooger steeg en haar stralen krachtiger werden,
vierde men opnieuw. Men herdacht bij deze feesten
ook de dooden, het voorgeslacht, waaraan de mensch
zijn leven te danken had. Nu kon men opnieuw
beginnen de akkers te beplanten en te zaaien. De
zon zou gedurende het heele jaar zorgen voor groei
en bloei van het gewas. Het spinnewiel, dat in den
tijd der zonnewende stil gestaan had, begon weer
te snorren, er kwam weer leven en bedrijvigheid.
Vele schoone verhalen zijn over deze zonnewende
ontstaan en zijn voor een groot deel bewaard ge*
bleven. De gebroeders Grimm hebben deze volks*
verhalen, die van grootmoeder op kleinkind verder
werden verteld, voor een groot deel voor het na*
geslacht behouden door ze zorgvuldig op te teekenen.
De kern van de sprookjes is, dat een jonge prinses,
die door een booze macht gedood is, door een jongen
prins uit haar eeuwige slaap tot nieuw leven wordt
verlost.
Deze vertellingen leenen zich prachtig voor vertel*
lingen onder den kerstboom: Zij getuigen van den
geest, waarin onze voorouders als het ware hun
„kerstfeest", hun feest van de overwinning van het
Licht vierden.
En veel van wat ons heden kracht geeft, ligt in hun
geest besloten. G. Sp.

Gewijde stilte heerscht in het witte bosch, waar de stralen van de
herboren zon door de twijgen der boomen spelen. Foto: Thijssen.

De kaarsen worden ontstoken.... Foto: A.P.-archief.
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Een fruitp ati

Hollandse ne

Door ruischende populieren ' oesche

Millioenen Nederlanders bijten elk jaar opnieuw in de heerlijke appelen
uit onze eigen boomgaarden zonder er een oogenblik aan te denken,
welke voorname rol de appel gedurende vele eeuwen in de wereld

„heeft gespeeld. Zijn historie is ouder dan de weg naar Rome en
dateert reeds uit den tijd der eerste menschen, toen hij Eva door zijn wonder-
schoone kleur wist te verleiden.
In de grijze oudheid heeft hij zelfs een oorlog verwekt, toen de Twistgodin Paris
tijdens een luisterrijk bal op den Olympos een gouden appel door de zaal wierp,
waarin met sierlijke letters was geschreven: „Voor de schoonste". De naijver, die
hierdoor tusschen de dansende godinnen werd verwekt, liep zoo hoog, dat een
jarenlange oorlog door de Grieken werd gevoerd, waarbij niet alleen duizenden
menschenlevens, maar ook de stad Troje ten offer viel.
Het slot der appelentragiek beleefde Wilhelm Teil op den dag, dat hij een appel
tot mikpunt van zijn kundigheid met pijl en boog verhief en gedwongen werd
zonder een haar te treffen de vrucht boven het hoofd van zijn zoontje weg
te schieten.
Toch wordt zelfs nog in onze „verlichte" eeuw over den appel gesproken, maar
in andere toonaarden dan vroeger het geval was. Nu zeggen wij: „An apple a
day keeps the doctor away" en zelfs het vervoerverbod van deze heerlijke vrucht
doet aan de waarheid van deze gezonde spreuk niets af. Om u echter te toonen,
dat alle appels nog geen echte appels zijn, bezochten wij de fruitkweekerij „De
Olmenhorst", een der plaatsen in ons land, waar weliswaar onder ongunstige
omstandigheden, maar toch succesvol de ooftteelt beoefend wordt.
Achter den smallen duinreep strekt zich oneindig ver het wijde polderlandschap
van de Haarlemmermeer uit, waar de sloten en greppels als zilveren linten door-
heen trekken en vele bunders vette aarde omsluiten. In het frêle herfstlicht snijdt
door den klei-zanderigen bodem de blinkende ploegschaar, voortgetrokken door
de traag stappende Zeeuwen, die uren achtereen den zwaren ploeg door den
bodem trekken.
Op de bietenvelden schieten de spaden zonder rusten naast de beetwortels, die
even later door ijverige handen worden verzameld en hun weg vinden over de
polderdijken, waar de vrachtauto's snorren, of in schepen door de kanalen.
Wie zou in dit beweeglijk en soms toch zoo stille landschap vermoeden, dat hier
te midden van rauwe gronden, die een eeuw geleden aan de woeste woeling van
het water werden onttrokken, een unieke kweekerij is gelegen? Bijna een halve
eeuw geleden begon men in het zuiden van de Haarlemmermeer met het telen
van verschillende fruitsoorten, een groot pionierswerk, dat tot heden toe prac-
tisch geen navolging vond. Met weinig middelen werd er begonnen en dank zij
het vakkundig cultiveeren van den bodem strekt deze bongerd zich nu uit over
meer dan vijftien hectaren.
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aradijs in net

ne polderland

oeschermd tegen den garen zeewind

1 In het frêle najaarslicht blinken
de goudreinetten in volle dracht

2 Uit den boomgaard rijdt een volle
„fruittrein" het pakhuis binnen.
Met vereende krachten wordt de
sappige oogst vooruit geduwd

3 Ook een appeltje voor den dorst?
Zit kan u vertellen hoe lekker ze
smaken

4 De „pluk" is in vollen gang en
set veel handen aan het werk.
Het „hoogstaand" werk in den
boomgaard vereischt veel vak-
kennis. Op den achtergrond ziet
men de „windsingels", die de
vruchtboomen tegen alle kwade
geesten uit het westen bescher-
men

5 De schoon geborstelde vruchten
gaan over den loopenden band
naar de sorteermachine, waar zij
ieder volgens hun maat door de
mand vallen

6 Aan de verpakking van het edel
fruit wordt groote zorg besteed.
De wanden van de kist worden
van te voren met houtwol en
vloeipapier bekleed

f Foto's: Stam)

„\Vindsingels" beschermen den bongerd

„Dat lukt nooit!" zeiden de pessimisten, die niet konden gelooven in het succes
van een edelfruit-kweekerij, zoo dicht bij zee gelegen. En in 1940 zijn er nóg van
die stemmen, die dezelfde woorden fluisteren. Maar elk jaar opnieuw bewijst de
rijke oogst, die zoowel in kwantiteit als in kwaliteit toeneemt, dat men met
toewijding en vakkennis steeds kan slagen!
De schepper van deze plantage begon te breken met het oude systeem, dat
koeien en schapen vrij uit onder de boomen door konden loopen. Ook de men-
geling van vruchtboomsoorten werd gezuiverd en de steeds voortschrijdende
wetenschap en teeltechniek vulden aan, waar men oorspronkelijk te kort in
schoot. Het wakend oog van den kenner speurt dag aan dag door den boomgaard
en let op den groei en den pluk van de vruchten.
Vrijwel de eerste zorg van den kweeker was om zijn bongerd te omrasteren met
een cordon van populieren — „windsingels" noemt hij ze — die de fruitboomen
beschermen tegen den guren, killen zeewind, die zoo fel en meedoogenloos in
deze streken over het land kan gieren. Welke goede diensten deze windbrekers
in de eindelooze vlakten van het polderland wel bewijzen, kon men zien toen de
stormen uit het westen over den bongerd woedden en het zout zich op de wind-
zijde der boomen afzette.
Naast de nauwgezette cultiveering en veredeling van het fruit —• de grootste
zorg van den kweeker -- worden ook aan snoei, ziektebestrijding en pluk de
grootste aandacht besteed. Het winterfruit, dat in deze maanden door nijvere
handen van de boomen wordt geplukt, gaat met „fruittreinen" naar de schuren,
waar appelen en peren in kisten en kratten in koele opslagplaatsen worden
bewaard.
Op „De Olmenhorst" beschikt men over een aparte en veel werk besparende
sorteermachine, waarin al het valfruit na een duchtige schoonmaak onder de
borstels op een schijf komt, die de vruchten op den centimeter af verdeelt in
eerste, tweede en derde kwaliteit. Het „elite"-fruit wordt aan den band zonder
einde onder de loupe genomen en daar volgens grootte gesorteerd.
De verpakking eischt ook veel zorgen en al het fruit geniet de bijzondere belang-
stelling van de paksters, die de vruchten met vloeipapier en houtwol behoeden
voor de ongenadige stooten, die zij tijdens het vervoer nu eenmaal niet kunnen
verdragen.
Het zijn geen appeltjes voor den dorst, die hier worden geteeld, maar vruchten,
die elk jaar opnieuw veredeld worden. Dit vergt veel kennis, liefderijke toe-
wijding en ambitie voor de fruitteelt, maar de resultaten, zooals iedere bezoeker
die hier met eigen oogen kan aanschouwen, loonen dubbel en dwars alle moeite.

W. STAM.



Films vragen de aandacht

Het onsterfelijke hart; de uitvinding van het horloge

Uit de nieuwe Tobis-productie Het leven van Paul Krüger verfilmd
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In de eerste week van December
heeit de ARFI-iilmdienst van het
N.V.V. een begin gemaakt met een
uitgebreide tournee door ons land,
die in het bijzonder bestemd is
voor de leden der aangesloten
vakorganisaties. Om een indruk
te geven van datgene wat in het
programma naar voren kan ko-
men, plaatsen wij hierbij een over-
zicht over een belangrijk deel van
de nieuwe filmproductie.

De inwoners van de stad Neu-
renberg hebben in het begin
van de 16e eeuw een groot
aandeel gehad in de we-
tenschappelijke ontwikkeling,

die de zoo succesvolle ontdekkings-
reizen der Hollanders, Portugeezen en
Spanjaarden ten gevolge had.
Eén van deze inwoners, de geograaf
Martin Blehaim, construeerde de eerste
globe en maakte verschillende ontdek-
kingsreizen, op kosten van rijke inge-
zetenen der stad Neurenberg. Op een
van die reizen verliest hij zijn schip in
een orkaan en teruggekomen in Neu-
renberg, heeft hij hiervoor verantwoor-
ding af te leggen. Als voornaamste
reden van zijn mislukten tocht geeft hij
op de gebrekkige fünctionneering van
zijn klok met slinger, waardoor alle
tijds- en plaatsbepaling onmogelijk
werd. Het stadsbestuur neemt deze
verdediging aan en zegt Blehaim toe
opnieuw drie schepen te willen uit-
rusten, mits hij er voor zorgt binnen
een jaar een goed bruikbare scheeps-

' klok te hebben.
Zijn vriend, de uitvinder Peter Hen-
lein, die onder meer het kompas heeft
uitgevonden, zet zich aan dezen arbeid.
Op toevallige wijze krijgt hij een in-
geving hoe het verlangde uurwerk er
ongeveer uit moet zien: inplaats van
een slinger moet er een veer komen!
Koste wat het kost, wil Peter Henlein

H E T O N S T E R F E L I J K E H A R T

1 Heinrich George als de Neureiibergsche
uitvinder Peter Henlein

2 De ondergang van de „Stadt Nürnberg"

3 Het werk is voltooid Peter Henlein toc.nl
het door hem vervaardigde uurwerk met veer.
De resultaten van deze uitvinding zal hij niet
meer beleven
V.l.n.r. Henlein's assistent, zijn moeder, Peter
Henlein, de chirurg Schedel, zijn vrouw
(Kristina Söderbaum) en de ontdekkings-
reiziger Martin Blehaim

4 Een spannende scène uit „Het onsterfelijke
hart" (Foto's: Tobis)

dit idee uitwerken en door niets laat
hij zich van zijn werk afhouden, zelfs
niet door zijn jonge vrouw, die zich
door hem verwaarloosd voelt en bang
is voor zijn leven, want bij de uitwer-
king van ' een nieuw soort kogel is
Peter Henlein per ongeluk door een
schot getroffen en een operatie om een
gedeelte van den kogel te verwijderen
is dringend noodzakelijk. Hij wil ech-
ter eerst zijn uurwerk klaar hebben om
niet het risico te loopen aan de ope-
ratie te sterven, voordat het uurwerk
af is.
In haar angst voor haar man wendt
zijn vrouw zich tot het stadsbestuur
om haar man langs gerechtelijken weg
van zijn wedloop met den dood af te
houden. Doordat Henlein aanhanger is
van Maarten Luther, wordt hij aan-
geklaagd wegens ketterij. Henlein
neemt de wijk naar een nabijgelegen
kasteel om zijn arbeid te voltooien,
bijgestaan door zijn assistent, die hem,
hoewel verliefd op Henlein's vrouw,
trouw blijft.
Eindelijk slagen zij er in een uurwerk
met veer te construeeren; Henlein zal
echter de omwenteling, die deze uit-
vinding teweeg brengt, niet meer be-
leven; de zoo hoog noodige operatie is
te lang uitgesteld. Hij keert terug in de
stad om te sterven en aan zijn vriend
Blehaim dicteert hij zijn testament: hij
verbiedt het nemen van patent op zijn
uitvinding en elke overdreven winst-
makerij ermee.
Door den keizer wordt hij na zijn dood
in al zijn rechten hersteld en tot ere-
burger der stad Neurenberg geprocla-
meerd. Een vorstelijke begrafenis is
zijn deel.

Dit is het gegeven van een der nieuwe
Tobis-films der komende productie en
geeft aan den acteur Heinrich George
in de rol van Peter Henlein volop ge-
legenheid zijn groote gaven te ont-
plooien.
Na zijn prachtige rol in „De Post-
meester" vraagt Heinrich George
wederom de aandacht en opnieuw
wordt men getroffen door het gave,
gevoelvolle spel van dezen acteur. Hij
wordt bijgestaan door een keur van
artisten, o.a. Kristina Söderbaum, Paul
Wegener en Paul Henckels.

Groote mannen op de film

Na het groote succes, dat de Duitsche
filmindustrie geboekt heeft met de
verfilming van het leven van den ont-
dekker der tuberculose, Robert Koch,
heeft zij zich met grooten ijver gewor-
pen op het verfilmen van levensge-

schiedenissen van groote mannen uit
de geschiedenis, wetenschap en kunst.
Haar staat hierbij een keur van be-
kwame artisten ter beschikking, waar-
bij we in de eerste plaats denken aan
een Emil Jannings en een Heinrich
George.
Meestal worden die episoden uit het
leven der beroemde mannen verfilmd,
die vol zijn van innerlijke conflicten
met hun buitenwereld, welke de hooge
vlucht hunner gedachten niet kan vol-
gen. Emil Jannings en Heinrich George
zijn als het ware geboren voor dit
soort rollen.
Het is van niet te onderschatten be-
teekenis, dat we op deze prettige
manier in aanraking komen met groote
mannen uit de geschiedenis, weten-
schap en kunst. Immers allemaal heb-
ben we wel eens de namen gehoord,
nooit echter geweten en begrepen de
onschatbare beteekenis, die dergelijke
mannen voor den ontwikkelingsgang
der beschaving en der cultuur hebben
gehad. Al deze verfilmingen voorzien
hierbij in de behoefte om deze leemte
te vullen.
Wij komen door deze films in aan-
raking met de gcdachtenwereld en
levenswijzen van vorige generaties, wij
leren de omgeving kennen, waarin
deze menschen hebben geleefd.
Deze, in den vorm van ontspanning
gegoten cultuurgeschiedenis is van het
grootste belang voor de cultureele ont-
wikkeling van ieder persoonlijk: Lang
genoeg hebben we ons heil moeten
zoeken in leege, nietszeggende, zelfs
volksondermijnende, filmproducten. We
kunnen het niet anders dan toejuichen,
dat aan dezen vorm van ontspanning
een einde is gekomen en dat we voort-
aan, wanneer we een film gaan zien,
ook geestelijk rijker worden!
Dit houdt natuurlijk niet in, dat elke
vroolijke film uit den booze is, dat we
nooit meer naar de bioscoop mogen
gaan om eens heerlijk te lachen, in-
tegendeel, een vroolijke film op zijn
tijd, verrijkt ons leven óók en dit soort
films hoeft in geen enkel opzicht onder
te doen voor de ernstiger films, hier-
boven bedoeld. Vooral films van vroo-
lijk karakter in tijden van zorg en ver-
driet zijn van niet te onderschatten
beteekenis, om mede te werken de
zorgen en het verdriet met blijmoedig-
heid te dragen.
Juist op dit gebied voorziet de Duit-
sche filmindustrie óók in een behoefte,
en we hebben het allen vaak aan den
lijve ondervonden, dat de humor van
Duitsche films ons, Nederlanders, veel
beter ligt dan de humor uit bijv. Ame-
rikaansche films. Zeker, heel vaak
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FILMS V R A G E N DE A A N D A C H T

hebben we ons kostelijk geamuseerd
bij Amerikaansche films en deze zijn
ook vaak alleszins het aanzien waard,
maar iedereen zal toch moeten toe-
geven, dat de humor, die in Duitsche
films voorkomt, veel meer de humor
is, die we ook in het dagelijksche
leven ontmoeten, terwijl de humor in
Amerikaansche films ons heel vaak
vreemd en onnatuurlijk aandoet. Het
beste bewijs hiervoor is wel, dat men-
schen in Amerika om heel andere
passages in een film lachen, dan wij
in Holland.

De nieuwe productie

Zooals we hierboven hebben opge-
merkt, heeft de Duitsche filmindustrie
zich met grooten ijver geworpen op
het verfilmen van levensgeschiedenis-
sen, daarbij geïnspireerd door het
groote succes met Robert Koch. Een
voorbeeld hiervan is de in dit artikel
beschreven film over de uitvinding van
het hedendaagsche horloge.
Van de films op dit gebied, vraagt
echter voor ons, Nederlanders, aller-
eerst de aandacht de verfilming van
het leven van den grooten zoon
van Nederlandschen stam: Paul Krü-
ger, den grooten president der Boeren-
republieken tijdens den vrijheidsstrijd
tegen het Engelsche imperialisme.
De strijd, dien deze man gevoerd heeft
voor de vrijheid en het recht van zijn
volk heeft de geheele wereld, buiten
Engeland, met het diepste ontzag ver-
vuld. Paul Krüger, zijn naam is een
begrip geworden van eerlijkheid en
rechtschapenheid. Door deze film
wordt de bovenaangehaalde stelling,
van het groote belang van dit soort
films, wel het beste bewezen. Is het
niet een schande, dat een groot deel
van de Nederlanders dezen man
slechts bij name kent en niets weet
van hetgeen deze groote Zuidafrika-
ner, een man van ons bloed, heeft
moeten uitstaan en lijden, toen zijn
Volk in zijn vrijheid belaagd en bruut
omvergeloopen werd door wat zich nu
noemt den „beschermer der kleine
naties"? We kunnen het ons niet

DE T R O U W E L O O Z E E C K E H A R D T

1 Hans Moser ontdekt, dat hij den verkeerden
koffer heeft meegenomen, de koffer van een
dame

2 Theo Lingen als de verdrukte onschuld
3 Een der hoogtepunten van de film. Een scène

sooals alleen Hans Moser die kan spelen!
(Foto's Tobis)

anders dan als eer aanrekenen, dat de
Tobis moeite noch kosten voor deze
film heeft bespaard en dat zij alge-
meen als de grootste en mooiste film
der Tobis-productie-1941 wordt ge-
doodverfd. Emi'l Jannings speelt de rol
van Oom Paul en we kunnen er van
verzekerd zijn, dat Jannings alles uit
deze rol zal halen, wat er uit te halen
valt. Deze verfilming van een brok
geschiedenis van Zuid-Afrika behoort
door iederen Nederlander gezien te
worden, vooral nu Zuid-Afrika meer
dan ooit in het centrum der belang-
stelling zal komen te staan en de dag
nabij is, dat onze stamverwanten in
Zuid-Afrika van het Britsche juk be-
vrijd worden....

Op het gebied van levensbeschrijvin-
gen krijgen we verder nog een film
over Bismarck en een film over den
grooten, Duitschen dichter Friedrich
Schiller, waarin we wederom de ge-
legenheid hebben te genieten van het
spel van Heinrich George.

Wat de vroolijke films betreft, vraagt
allereerst de aandacht: „De trouwe-
looze Eckehardt", een film, waarvan
alleen de namen van de twee hoofd-
rolspelers al de waarborg geven van
een avond van ongedwongen en ge-
zonde vroolijkheid: Hans Moser en
Theo Lingen, twee van de beste komie-
ken van het Europeesche vasteland.
De eeuwig mopperende Hans Moser
heeft hier een rol, waarin hij zich ten
volle kan uitleven en dezen kleinen
man over het doek te zien trippelen is
een waar genoegen. De inhoud van
deze film is zoo overdadig aan de
gekste en ingewikkeldste intriges, dat '
het onmogelijk is den inhoud na te
vertellen. Maar Hans Moser, van
smokkelaar tot geveltoerist, en Theo
Lingen, als de man, die de klappen
krijgt, zijn in deze film zoo op dreef,
dat er aan de vroolijkheid geen einde
schijnt te komen....

Ook aan de liefhebbers van jazz-
muziek (in den goeden zin van het
woord) is gedacht en de film „Jazz-
roes" met Peter Kreuder en zijn band,
belooft alleszins aan de verwachtingen
te voldoen.

Dit was een greep uit de komende
Tobis-productie-1940—'41, welke we
vol verwachting tegemoet zien. Een
gedeelte van deze films zal dienen
voor een groote „Vreugde en Arbeid"-
filmtournee, waardoor iedereen, overal
in Nederland, een avond van de aller-
beste ontspanning geboden zal worden!
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V R E U G D E E N A R B E I D
AGENDA VOOR DE TWEEDE HELFT VAN DE MAAND DECEMBER 1940

17 Dec. Hoorn: Tooiieelvoorstelling van „De
Voortrekkers" onder leiding van A. v. Hees,
met „Niet voor de Poes", groote zaal „Park-
hotel", 7.30 uur.

18 Dec. Delft: Concert van het Nederlandsen
Symphonie Orkest, onder leiding van Mr.
Harm Smedes, concertzaal „Oude Doelen",
20—22 uur 's avonds.

18 Dec. Enkhuizen: Tooneelvoorstelling van
„De Voortrekkers" onder leiding van A. v.
Hees, met „Niet voor de Poes", „Westfriesche
Munt", 7.30 uur.

19 Dec. Medemblik: Tooneelvoorstelling van
„De Voortrekkers" onder leiding van A. v.
Hees, met „Niet voor de Poes", „Het Wapen
van Medemblik", 7.30 uur.

21 Dec. Gouda: Concert van het Nederlandsen

Symphonie Orkest, onder leiding van Mr.
Harm Smedes, concertzaal . „Kunstmin",
14.15 uur 's middags.

21 Dec. Amersfoort: Concert van het Neder-
landsen Symphonie Orkest, onder leiding van
Mr. Harm Smedes, concertzaal „De Valk",
20—22 uur 's avonds.

21 Dec. Haarlem: Concert door de H.O.V.
onder leiding van Marinus Adam. Solist
Otto Couperus, Gern. Concertgebouw 'ce
Haarlem.

21 Dec. Arnhem: Concert door de A.O.V.
onder leiding van dir. Spaanderman. Solist
Bogtman. Tivoli, Velperweg, 17.30 uur.

22 Dec. Utrecht: Concert door het U.S.O.
onder leiding van Willem van Otterloo,
groote zaal „Tivoli", Kruisstraat 1.

22 Dec. Zwolle: Concert van het Nederlands
Symphonie Orkest, onder leiding van Mr.
Harm Smedes, concertzaal Buiten 'Sociëteit,
14—16 uur 's middags.

22 Dec. Apeldoorn: Concert van het Neder-
landsen Symphonie Orkest, onder leiding van
Mr. Harm Smedes, concertzaal „Tivoli",
20—22 uur 's avonds.

23 Dec. Bussum: Concert van het Neder-
landsen Symphonie Orkest, onder leiding van
Mr. Harm Smedes, schouwburgzaal „Con-
cordia", 19.30—21.30 uur 's avonds.

26 Dec. Rotterdam: Openingsvoorstelling
van het Nederlandsch Ballet, met medewer-
king van het Nederlandsch Symphonie Or-
kest, onder leiding van Mr. Harm Smedes,
„Arena"-theater 10.30 uur 's morgens.

29 Dec. Groningen: Concert van de Gronin-
ger Orkestvereeniging, met medewerking van
den solist Otto Couperus, concertzaal van
„De Harmonie", 2 uur 's middags.

WAT WORDT ER IN DUITSCHLAND VOOR DEN ARBEIDER GEDAAN?

De K. d. F.-films geven een duideli jk antwoord op deze vraag

Toen Adölf Hitler op 27 November van
het jaar 1933 dr. Robert Ley opdracht
gaf tot de stichting van de gemeenschap
„Kraft durch Frëude" was het sijn bedoe-
ling een organisatie te scheppen, die zich
uitsluitend zou bezig houden met de be-
hartiging van de belangen der arbeiders;
men begrijpt, dat voor deze organisatie
een haast onoversienbaar arbeidsveld
was weggelegd. Met groote voortvarend-
heid pakte de leiding van „Kraft durch

Frëude" haar taak dan ook aan. Met den
dag breidde het werk van de gemeen-
schap zich uit. Het is op het oogenblik
uitgegroeid tot een arbeiders-organisatie,
die eenig op de wereld moet worden
genoemd.

Een dezer dagen werden ons eenige K.d.F.-
films vertoond en bij het zien van deze
films kwam onwillekeurig de vraag bij ons
op, waarom een land, dat in zeven jaren
tij ds meer voor zijn arbeiders deed dan de
andere landen in tientallen jaren, altijd zoo
verguisd en belasterd is.
Door middel van deze films kregen we
een ruimen blik op het prachtige werk van

de gemeenschap en we zagen, dat voor den
Duitschen arbeider een nieuwe tijd aange-
broken is, een nieuwe periode van arbeids-
lust en arbeidsvreugde.
Zoo zijn wij o.a. getuigen bij den bouw van
het bekende K.d.P.-schip Wilhelm Güstloff;
we zien de kiellegging en in het volgende
kwartier maken we den helen bouw van het
schip mee: het hijschen van het materiaal,
platen, de aanvoering van het materiaal,
het zagen en in elkaar zetten van de be-
timmeringen en tenslotte zien wij het schip
gereed liggen om te water gelaten te wor-
den.
De volgende film brengt ons op het sport-
veld van een groote fabriek tijdens de be-
oefening van het personeel van de bedrijfs-
sport.
Weer een andere film toont ons de heerlijke
Alpen en het verheugde ons te zien, dat
het in het hedendaagsche Duitschland niet
meer de allerrijksten zijn, die zich de weelde
kunnen veroorloven om een paar weken in
deze streken door te brengen, maar dat het
ook voor den arbeider is weggelegd, om hier
eenige weken te verblijven, zonder dat het
geld een ernstig bezwaar behoeft te vormen.
Zoo kregen we allerlei films te zien over
het uitgebreide werk van „Kraft durch

Frëude" en met vreugde in het hart zagen
we, hoe bij al deze eenvoudige werkers een
opgewektheid te bespeuren viel, die helaas
velen van onze arbeiders niet meer kennen;
wij zagen weer den blijden lach van den
werker van hoofd en hand, den gullen, fris-
schen lach; de beste maatstaf van den
werklust van den arbeider.
Men mene echter niet, rlat ons eenige
films vertoond worden, die alleen beoogen
propaganda te maken voor het streven van
„Kraft durch Frëude". Natuurlijk zit er een
propagandistisch tintje aan deze films,
maar daarentegen krijgen wij toch ook een
duidelijk beeld van de levens- en werkwijze
van den Duitschen arbeider. Wij zien flitsen
van arbeiders op de scheepswerven en in de
fabrieken, wij zien arbeiders bij den aanleg
van autostraten of bij den bouw van huizen-
blokken. Maar wij zien ook beelden van
arbeiders met hun gezin in de bergen, aan
het strand, in bosch en op hei, die na maan-
den van hard werken nu genieten van een
welverdiende vacantie.
Uit al deze flitsen spreekt een overduidelijk
beeld, een gevoel, dat iedere arbeider be-
hoorde te kennen: het pleizier in het werk,
of beter gezegd: de vreugde van den arbeid.
We raden dan ook ieder sterk aan, deze
films te gaan zien, om zoodoende meer ver-
trouwd te raken met het prachtige werk
van „Kraft durch Frëude". t. S.
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„Er zit muziek in", is een goed*Nederlandsche uitdruk*

king, die meteen uitdrukt, wat een aangename gewaar*

wording muziek kan geven.

Hoe die te definieeren? Ik waag me er niet aan. Een

omschrijving doet hier beter dienst: Muziek schept

goede oogenblikken in ons leven, ze beïnvloedt onze

stemming, maakt ons vroolijk of zwaarmoedig, of
brengt een plechtige sfeer.

Vooral de muziek die we zelf maken, is een bron van

vreugde. De piano, de harmonica, de viool of de man*

doline zijn steeds, ieder op eigen wijze, aanleiding tot

ontelbare genoegelijke avonden in huiselijken kring.

Ieder op eigen wijze. Want waar piano en viool samen*

spelen, ontstaat iets heel anders, dan daar waar de

harmonica de begeleiding vormt voor het zingen of

meeneuriën van de heele familie.

Men behoeft niet muzikaal te zijn, om van muziek te

houden. Menschen, die bij het eenvoudigste liedje geen
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wijs kunnen houden, zijn soms juist groote liefhebbers

van muziek, ze gaan naar concerten of opera's en

draaien aan de radio zoodra ze thuiskomen.

Overigens is de radio al veel misbruikt. Het aanzetten

is zoo gemakkelijk, en nóg gemakkelijker wordt het

afzetten vergeten. Men went al gauw aan het lawaai,

en kan het niet meer missen, of het nu muziek, praten

of storing is, en de behoefte, zélf muziek te maken,

dooft langzamerhand uit.

Maar . . . . door de tijdsomstandigheden worden veel

oude toestanden weer hersteld. Er is 's avonds geen

straatverlichting, men blijft dus meer thuis. Ook is er

's avonds geen radio, en menigeen haalt dus zijn

muziekinstrument weer te voorschijn, en herontdekt

zoo de waarde van het zelf=musiceeren.

Er zit weer muziek in. Letterlijk en daardoor ook

figuurlijk.
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