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SOLIDARITEIT?
De Vereenigde Staten
immer last gehad
van' een minderwaardigheidscomplex. Integendeel,
zelfoverschatting, wellicht
ontstaan uit den jeugdigen overmoed van een
Jong statencomplex en de
hoogspanning van een tot
het uiterste uitgegroeid
kapitalisme, hebben den
Noord-Amerikaan over het
Paard getild. Zijn grootheidswaanzin — in den
strijd om het bestaan
droomde iedere Amerikaan
ervan eens millionnair te
worden — heeft zich geopenbaard in protserigheid, in overdonderend
groote gebouwen, in een
gewilde onverschilligheid
in levenshouding en culmineert in den machtswellust van den dollarmagnaat.
De Amerikaan beschouwt
zich als hoogwaardig; de
neger is minderwaardig.
In deze sfeer kon het sociale probleem moeilijk tot
oplossing worden gebracht,
hoewel het zich overal in
de Vereenigde Staten en
scherper dan in de Europeesche landen aandiende.
De werkloosheid nam de
laatste jaren enorm toe,
doch het probleem op zich
zelf werd nauwelijks in
behandeling
genomen.
Vóór Roosevelt werd het
eery/oudtg genegeerd. En
Roosevelt heeft er iets aan.
gedokterd, maar een poging tot oplossing van het
werkloosheidsvraagstuk
werd nimmer overwogen;
hij gebruikte eenige lapmiddelen. Daarbij speelde
het verschil In wetgeving
in de verschillende Staten
eveneens een rol. Zoo gebeurde het, dat de bij
tienduizenden rondtrekkende werkloozen als paria's door den eenen Staat
naar den anderen werden
gekegeld. Zij werden als
verschoppelingen behandeld en moesten zien te
leven van wat zij op rechtmatige en onrechtmatige
Wijze in hun bezit wisten
•
te krijgen.
De kapitalistische machthebbers bleven aan de touwtjes trekken, waarbij het geen rol speelde, of zich
In het staatsapparaat een democratisch of een republikeinse!! overwicht
openbaarde. Zij hadden In wezen belang bij de aanwezigheid van een werklozenleger. De Staat deed bijkans niets — nog steeds staat in de Vereenigda
Staten de sociale wetgeving in zijn kinderschoenen — en derhalve waren de
arbeiders overgeleverd aan het anonieme kapitaal, aan de heerschers in
Wallstreet en consorten.
Door de uitgesproken individualistische levenshouding heeft het solidariteitsbeginsel, zooals dat In de Europees-che vakbeweging tot uitdrukking U

gekomen, nimmer veel
aanhang gevonden onder
de Amerikaansche arbeiders. Integendeel, bij de
eerste vakorganisaties, in
het bijzonder in de groot»
steden, openbaarde zich.
een sterke neiging om het
lidmaatschap te beperken,
tot uitgezochte groepen
van arbeiders. En zoo ontstond in de laatste jaren
in de Amerikaansche vakbeweging een gespletenheid, waarmede politieke
of religieuze motieven,
niets uitstaande hadden;
een verscheurdheid, dia
zich in een strijd op leven
en dood heeft geopenbaard.
In feite zijn er thani
twee groote arbeidersorganisaties, de American
Federation of Labour ea
het Congres of Industrial
prganlsation. De strijdmethode, die deze organisaties toepassen, zijn oote
weer Amerikaansch; bebloede koppen zijn niet
zelden het resultaat van
dien strijd. Er zijn in bedrijven
proteststakingen
voorgekomen, uitgaand»
van het Congres of Industrial Organisation, dia
zich niet in de eerst»
plaats tegen den ondernemer, echter tegen da
American Federation of
Labour gericht waren.
Zoolang de arbeider
in de Vereenigde Staten
van solidariteitsgevoel gespeend blijft, en de kapitalistische grootmachten
of de Staat — iedere Staat
In Noord-Amerika heeft!
zijn eigen geneesmiddel tegen stakingen — er niet
tegen opzien om een fabriek mei arbeiders te belegeren in den letterlijken
zin van het woord, is een
daadwerkelijke poging tot
oplossing van het sociala
vraagstuk voorshands niet
te verwachten. Zoolang de
arbeiders elkaar blijven
bestrijden, blijft het anonieme kapitaal heer en
meester in „Gods own
Country
(Oods
eigen
land).
Die
anonieme
(Teekening Koekkoek)
machten slaan het strijdtooneel lachend gade en spekken hun buidels. En voor diezelfde lieden is de Amerikaansche soldaat aan het strijden getrokken. De vrijheidsfanfares klinken
in de Vereenigde Staten nog valscher dan in de andere kapitalistische landen.
Tegenover dit alles stellen (Je volken van Europa een solidariteit, die gedragen wordt door een lotsverbondenheid in den strijd tegen bolsjewisme en
kapitalisme. Het gaat daarbij om de vestiging van een waarlijk socialistisch*
Europeesche gemeenschap van werkers.

Daarom smeedt de Europeesche werker het wapen voor den Europeeschen,
soldaat.

WIEGEN EN VOLKSKRACHT
//. De les der gezuiverde cijfers
Zooals in een voorgaand artikel werd besproken
en aangeduid, is de verwachting, dat Europa en zelfs
de geheele wereld binnen afzienbaren tijd aan overbevolking té lijden zou krijgen, niet meer dan grove
onzin. Erger nog: gevaarlijke onzin, immers indien
het aantal geboorten niet spoedig gaat toenemen,
Bal er in tal van landen, onder welke óók Nederland, op den duur een stilstand en vervolgens een
teruggang in de bevolking plaats vinden. Niet een te
veel aan menschen, doch een te kort aan menschen
— ziedaar welk gevaar ons in werkelijkheid bedreigt!
Dit klinkt onwaarschijnlijk — toegegeven —, want
In strijd met de cijfers van geboorten en sterfte,
welke men op gezette tijden in alle dagbladen gepubliceerd kan vinden. Deze cijfers doen ons immers
zien, hoe wij ons nog altijd mogen verheugen in een
behoorlijk geboorte-overschot, dat gemiddeld 100.000
zielen pet jaar bedraagt. Wat evenwel, deze cijfers
ons niet doen zien, is het feit, dat zij maar een betrekkelijke, waarde hebben: zij weergeven slechts
den toestand van het oogenblik en bieden derhalve
practisch niet één gegeven, naar aanleiding waarvan wij ons een min of meer zuiver beeld van de
toekomst zouden kunnen vormen.
Ontoereikende cijfers
Men is gewoon de geboorte- en sterftecijfers uit
te drukken in „pro mille", d.i. per duizend leden der
bevolking. Op 't oog is dit een onveranderlijke grootheid, maar dit blijkt toch niet het geval te zijn, zoodra wij den opbouw der bevolking naar den leeftijd,
m.a.w. de bezetting der jaarklassen in aanmerking
gaan nemen. Een enkel, ruw voorbeeld moge dit
verhelderen: in het jaar 1909 was 44,1% der bevolking tusschen O en 20 jaar; 43,4% tusschen 20 en 54;
12,5% onder dan 54. Voor het jaar 1939 luidden de
overeenkomstige cijfers resp.: 37,6%, 47,7% en 14.7%.
U ziet dus, hoe „pro mille der bevolking" in 1909
iets geheel anders uitdrukte dan dertig jaar later het
geval was. Anders gezegd: het oogenschijnlijk aan
zich zelf gelijkblijvende „pro mille" kan niet laten
zien, hoe het Nederlandsche volk sedert 1909 een
zwaardere bezetting van de oudere jaarklassen heeft
gekregen met een dienovereenkomstig verlies voor
de jongeren. Een „verzwegen verschil", dat intusschen van de grootste beteekenis is voor de kansen
van sterfte en geboorte!
ten naargeestige hypotheek
Uit de „gewone" cijfers in het dus niet mogelijk
een juisten indruk te krijgen, hetgeen inmiddels nog
•terker zal blijken, wanneer men het sterftecijfer
eens nader gaat toetsen.
In 1939 was het Nederlandsche sterftecijfer 8,6 pro
mille. Indien dit. cijfer nu de werkelijke verhoudingen zou weergeven, zou iedere levendgeborene een
gemiddelde kans hebben, om 1000 : 8,6 = 116,3 jaar
te worden. Ongetwijfeld is in den loop der laatste

BofBovwmon
Met één oogopslag had" Klaas hem herkend als het
prototype van den volmaakten zenuwlij der. Onafgebroken was het sproetige kopje van den voorman
In nerveus trillende beweging. Op-neer, links-rechts.
fijn varkensoogjes gluurden rond alsof van alle kanten gelijk gevaar dreigde... dan kneep hij snel achtereen de oogleden stijf op elkaar, en persten zijn
lippen zich tot een kwaadaardigen grijns. Tusschen
twee zenuwtrekkingen in, schold, dreigde of vloekte
hij, waarbij vaak zijn schrille jongensstem uitschoot
tot onverstaanbaar gekrijsch waarmee hij zijn misnoegen uitjankte over het geteisem dat zich bankwerker noemde; over de Empire die te rot was om
aan te kijken, en over de bazen die hem, hem alleen,
als kop van Jut gebruikten. Hij kon toch, d-d-ddamjoe, niet overal tegelijk zijn? Had hij niet, naar
eer en geweten, het werk zoo verdeeld, dat de pienterste het zachtste, maar ook het verantwoordelijk•«te baantje kreeg? En wat brachten ze d'r van terecht? De één sloeg d'n ander 't ziekenhuis in. Eergisteren had ie 't nog meegemaakt dat ze ...
Een plotseling losbarstend tumult overstemde alle
verdere uiteenzettingen. Met de snelheid van een
opgejaagd eekhoorntje sprong de voorman, met drie
treden tegelijk, langs de stalen trap naar boven,

tientallen jaren de gemiddelde levenskans heel wat
vergroot, maar niettemin is een levensverwachting
van ruim 116 jaar iets absurds. In werkelijkheid
mag men tegenwoordig op een gemiddelde levensduur rekenen van 65 jaar, hetgeen een sterftekans
beteekent van 1000 : 65 = 15,4 pro mille.
Vanwaar nu dit opmerkelijke verschil tusschen
hetgeen men theoretisch berekenen kan (15,4) en
hetgeen in 1939 de practijk (8,6) te zien gaf?
De verklaring van dit verschil vindt men in de
structuur van ons volk- welke momenteel zoo is, dot
de meest door den dood bedreigde leeftijdsklassen
(aan den eenen kant de zuigelingen, aan den anderen kant de meer dan zestig jarig en) verhoudingsgewijs zwak bezet zijn, terioijl de middelklassen,
welke betrekkelijk het minst door den dood worden
bedreigd, een zeer sterke bezetting vertoonen.
Wij weten nu meteen wat het thans geldende, zoo
opvallend gunstige sterftecijfer voor ons verborgen
houdt, n.L, dat het Nederlandsche volk — om met
den weibekenden Duitschen bevolkinsspecialist,
Friedrich Burgdorfer. te spreken — met een zware
„hypotheek van den dood" is belast. Onvermijdelijk
zal deze hypotheek eens moeten worden afgelost,
hetgeen dan in den loop van de eerstkomende twintig, dertig jaren zal gebeuren, wanneer die leeftijdsklassen, welke thans ternauwernood nog door den
dood worden bedreigd, een meer gevaarlijke ouderdom zullen hebben bereikt.
Aldus zal in een niet te verre toekomst het sterftecijfer onherroepelijk gaan stijgen en zelfs in een
zeer belangrijke mate. Wil men zich de toekomstige
ontwikkeling van het Nederlandsche volk zoo zuiver
mogelijk voorstellen, dan dient men er dus terdege
mee rekening te houden, dat iïet sterftecijfer van
het oogenblik slechts een geflatteerde voorstelling
van zaken geeft en het derhalve dient te worden
gezuiverd.
Groei... maar hoe!
Gelijk boven reeds werd vermeld, neemt onze bevolking (met ± 100.000 zielen per jaar) nog regelmatig toe. Teleurstellend is echter, dat deze groei
voornamelijk aan de zoo sterk afgenomen sterfte,
aan een negatieve factor dus, te danken is. Ziehier
een globaal overzicht') van de laatste veertig Jaren:
Jaar van Geboortecijfer Sterftecijfer Overschot
waarneming
pro mille
pro mille
pro mille
1901/'05
1921/'25
1931/'35
1939

31,5
25.9
21,1
20,6

16.1
10,6
8,9
8,6

15,4
15,3
12,2
12,0

houden. Hoeveel minder fraai wordt het beeld echter
nog, indien men de hypotheek van den dood in deze
cijfers gaat verdisconteeren. Voor het jaar 1939 zou
de balans er dan als volgt komen uit te zien:
Geboorte: 20,6; Sterfte: 15,4; Overschot: 5,2.
Maar ook deze berekening is nog niet geheel zuiver, omdat — wat zeer begrijpelijk is — ook het
„gewone" geboortecijfer niet zonder meer aanvaardbaar is.
Verschrompeling dreigt
Wil men de voortplantingsmogelijkheden van een
volk zoo nauwkeurig mogelijk weten, dan heeft men
aan de structuur der bevolking naar den leeftijd nog
niet genoeg, doch dan dient tevens te worden nagegaan hoeveel gehuwde vrouwen in de vruchtbaarheidsperiode een volk telt. Wil een volk nu aan zichzelf gelijk blijven, dan Is noodig, dat iedere .vrouw
zichzelf „vervangt", d.w.z. dat uit 1000 gehuwde
vrouwen in de vruchtbaarheidsperiode 1000 meisjes
worden geboren. In zoo'n geval is de vervangingsfactor gelijk 1.
Maar, deze grove vervangingsfactor dient verder
nog tot een zuiveren vervangingsfactor te worden
herleid, waartoe men dan nog heeft na te gaan hoeveel levendgeboren meisjes den huwbaren leeftijd
bereiken, hoeveel van hen huwen en hoeveel in den
loop der jaren afvallen. Rekening houdend met deze
voorwaarden, zal natuurlijkerwijze blijken, hoe van
elke duizend levendgeboren meisjes er aanzienlijk
minder tot de instandhouding van het volk kunnen
bijdragen. Een omstandigheid, welke er de overblijvenden toe noopt dit nadeelige verschil op te heffen,
wil de zuivere vervangingsfactor niet kleiner worden
dan l, hetgeen zou beteekenen, dat het volk gaat
uitsterven.
Wat nu dien zuiveren vervangingsfactor in Nederland betreft, diene het volgende overzicht:
Jaar van
waarneming
190V05
1921/'25
1931/"35
1939

Zuivere
vervangingsfactor
1,55
1,44
1,19 ,
1,17

Nóg Is de vervanging grooter dan l, maar vrij
onheilspellend neigt zij toch naar beneden, al mag"
niet worden verzwegen, dat er ten aanzien van het
dieptepunt, n.l. het jaar 1937, toen de zuivere vervangingsfactor nog slechts 1,12 bedroeg, een lichte
verbetering is ingetreden. Erg overtuigend is deze
verbetering nochtans nog niet, temeer niet. omdat,
wanneer straks de jongere leeftijdsklassen procentueel gaan afnemen en de oudere procentueel gaan
toenemen, met een stijgen van de sterfte ook nog
moet worden gerekend op een verder dalen der geboorten.
Met dat al spreken de gezuiverde cijfers van sterfte
en geboorte wel eens een geheel andere taal dan die
eener overbevolking. Inderdaad houden zij een ernstige waarschuwing in wat betreft een gevaar, dat
ons volk in werkelijkheid bedreigt, n.l. het gevaar
van verschrompeling.
(Slot volgt.l
JOHAN PEREY.

De gang der ontwikkeling is dus: afnemende geboorten met tezelfdertijd ook afnemende sterfte,
waardoor het mogelijk was een toch nog redelijk,
hoewel eveneens afnemend geboorteoverschot te be-

(Alle in deze artikelenreeks verwerkte statistische gegevens zijn ontleend aan publicaties van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.)

gevolgd door de vele van vet druipende bankwerkers die onvoorziens uit hoeken en schuilplaatsen,
van onder losliggende vloerplaten of, wringend door
nauwe mangaten, te voorschijn schoten, en in wilden ren optornden naar het verdiepinghooge tusschendek waar de voorman al lang in het helledonker verdwenen was
De nieuwe bankwerker vreesde het ergste. Dit
werd, naar zijn meening, een lynchpartij zonder
weerga; een zinnelooze uitbarsting van maandenlang opgekropt leed en verbeten ergernis. Arm eekhoorntje...! Maar moest hij, Klaas, dat zoo maar
rustig laten begaan? Zeker, hij was op geen stukken
na opgewassen tegen deze horde van losgebroken
vetdotten die, langs ladders en klimijzers, en balanceerende over wankele looproosters, een weg zocht
naar het duistere tusschendek, maar niettemin, hij
waagde het om de partij van den voorman over te
nemen om, zoo noodig, het heele stel kleurenblind
te slaan. Waren ze nou heelemaal stapelgek om met
z'n allen zoo'n klein zenuwpilletje af te maken?
Zoowaar als hij Klaas Bakker heette...
Trillend van ergernis klom ook hij naar het tusschendek, waar, na het heldensch tumult van zooeven, de plotselinge Invallende stilte zijn angst voor
het verwachte drama zoo mogelijk nog deed toenemen. Even stond hij besluiteloos voor de donkere
ruimte... dan, als zijn oogen op * heerschende
duisternis' waren ingesteld, schoot hij, ongewild, in
een daverenden lach. 't Was te gek ook.
De kubieke ruimte, hier en daar spaarzaam verlicht, door een enkel kaarsvlammetje, bood niet den
aanblik van een slagveld, doch had meer weg van
een intiem vergaderzaaltje waar men. in verlegenheid gebracht door een onverwachte storing in de
lichtvoorziening, rustig wacht tot een nieuwe lamp
Is ingeschroefd.
Een aantal, langs de wanden opgestelde, gereedschapskisten werden als zitplaats benut door de
vele bankwerkers die met groote happen en slokken

hun twaalfuurtje 'inmaakten. Hier geen strijd, geen
wederzijdsche vervloekingen of menschonteerende
verwenschingen, maar een rustig samenzitten in
ruwe doch warme kameraadschap.
Het verschijnen van Klaas gaf eenige deining.
Men schoof wat op om voor hem een plaatsje vrij
te maken, en de ontdekking dat hij niet in het
bezit was van een goedgevulde stikkezak gaf aanleiding tot de meest gewaagde veronderstellingen
aangaande de afkomst van den zwerver, maar meer
nog tot een spontaan collectief hulpbetoon. Ja, ze
waren daar 'n beetje mesjokke om zelf broed met
zalm te gaan zitten eten en zoo'n arme zendeling
•uit wie „weet welke rimboe, af te laten peigeren van
den honger. Het ging niet gebeuren. Zoolang ze nog
In 't bezit waren van 'n drooge snee brood, kon
Boer Dinges d'r de helft van krijgen. Aanpakke en
niet verder vertelle. Uit!
Ontroerd door dit ongevraagde bewijs van medeleven, liet Klaas zich In den kring der schaftende
mannen opnemen, en luisterde hij naar de gesprekken die links en rechts weer oprumoerden. De voorman debatteerde met een halfwas over het nut van
sierduiven waarbij hij, als volslagen leek op dat gebied, strijk en zet aan het kortste eind trok. De
knaap ontpopte zich als een doorgewinterde duivenmelker wiens geheele denken en doen was Ingesteld op het eene groote, tweeledige doel: veredeling
van het duivenras en intensiveering van de propaganda voor de — volgens zijn woorden —, mooiste
sport van alle sporten: de duivensport.
„Geef de jeugd een ideaal," spotte de voorman,
„en mijn 'n stuk of tien van zulke wereldhervormers,
dan late we morge de Aarde andersom draaie. Ottenooielaheine, is d'r voor zoo'n knul as jij nou niks
anders te doen as heel de lieve Zondag bove op 'n
platje 'n stel dakstukadoors uit d'n hemel te fluite?
Help liever mee om de wereld die wij, cuwere, verpest hebbe, weer 'n beetje bewoonbaar te make?
(Wordt vervolgd)

PRESTATIELOON - RECHTVAARDIG LOON

ProvSnciale disnstkamers voor rechtsbescherming van het Nederiandsehe
Arbeïdsfront

fen vergelijking tusschen de bestaande belooning en een nieuw loonsysteem
Toen in het begin van dit jaar het prestatieloon
In het Duitsche bouwbedrijf ingevoerd werd, zagen
de leidende mannen van de Organisatie Tcdt al
spoedig de mogelijkheden en voordeelen, die dit
nieuwe loonsysteem biedt voor de geweldige bouwprojecten in de bezette gebieden in het Westen.
Door een verordening, die rekening hield met de
buiten het Duitsche Rijk geldende verhoudingen,
werd de geldigheid yan de betreffende tariefverordening uitgebreid tot de bouwwerken der O.T. „Elnsatzgruppe West". Daarmede werd een begin gemaakt, waardoor het mogelijk werd, dat thans na
een betrekkelijk korten tijd, reeds een groot percentage der aan den Atlanticwal te werk gestelde mannen tegen prestatieloon arbeiden.
Deze snelle ontwikkeling heeft tengevolge gehad,
dat buiten de directe belanghebbenden een grootere
kring personen belangstelling getoond heeft voor
het nieuwe systeem, dat een volledige omwenteling
op loongebied beteekent.
In verband hiermede, zullen wij het verschil tusschen het huidige loonsysteem en het prestatieloon
aan een nader onderzoek onderwerpen.
Tot heden kende men in het bouwbedrijf twee
soorten loon, n.l. het uurloon en het accoordloon. Bij
het uurloon, dat de belooning is van een bepaalde
tijdseenheid, werd zonder rekening te houden met
de daadwerkelijke prestatie slechts de aanwezigheid
op het arbeidsterrein betaald. Voor zoover in afzonderlijke gevallen in accoord werd gewerkt, met het
doel, de prestatie te verhoogen, kwam het geldelijke
nut hiervan slechts een gering deel der arbeiders
— in het algemeen slechts den best geschoolden —
ten goede.
Pe tarieven werden met gebruikmaking van de
conjunctuur van het oogenblik, na onderhandeling
vastgesteld, en bezorgden den ploegen, die in accoord
werkten, dikwijls groote overschotten, terwijl de
overige arbeiders zich met uurloonen tevreden moesten stellen, niettegenstaande ook hun arbeid wezenlijk tot het resultaat van hen, die in accoord werkten,
bijgedragen had. Elke tewerkstelling van deze ploegen bracht dientengevolge onrust onder de werkers
teweeg.
Daartegenover berust het prestatieloon op het
Principe: loon naar prestatie, dus een rechtvaardig
loon. Niet langer Is de tijd, welken de arbeider op
het arbeidsterrein doorbrengt, doorslaggevend voor
de belooning, doch de gedurende dezen tijd vol-

brachte prestatie. Daarbij bestaat het verschil met
het accoordloon daarin, dat over het tarief telkens
onderhandeld werd en dat het kon worden gedrukt,
terwijl de prestatiewaarde (de maatstaf voor het
prestatieloon) tariefs- of bedrijfsgewijze vaststaat
en slechts wisselt met de technische omstandigheden
waaronder het werk verricht moet worden.'
Voorts wordt bij accoordloon alleen acht geslagen
op de hoeveelheid verrichten arbeid, terwijl bij het
prestatieloon bovendien gelet wordt op de hoedanigheid. Een verder verschil is, dat het accoordloon
steeds slechts betrekking heeft op een bepaalde
handeling, dan wel op een klein aantal handelingen,
terwijl het prestatieloon niet van een bepaalde handeling, doch van het geheele werkobject uitgaat. Het
accoordloon stoort de arbeidsgemeenschap. Ieder
individu is alleen op zijn eigen voordeel bedacht;
de arbeid en de persoon van zijn arbeidskameraad
interesseeren hem niet. Het prestatieloon daarentegen steunt op den gemeenschappelijk volbrachten
arbeid. De een is op den anderen aangewezen. ledere
werker moet den ander met raad en daad ter zijde
staan. Want het komt niet op topprestaties van den
enkeling aan, zooals die bij accoord in de hand gewerkt worden, doch op een bijzonder hooge prestatie
van alle arbeiders bij het bouwwerk.
Daar de verhoudingen in het bouwbedrijf, waar
de onderscheidene werkzaamheden in elkaar grijpen,
het onmogelijk maken, de prestaties van ieder afzonderlijk te bepalen, wordt allereerst het resultaat van
alle Werkers van een bepaald bouwwerk of dat van
een groote groep, vastgesteld. De rechtvaardige verdeeling van de door alle tegen prestatieloon werkende
arbeiders of een groep daarvan behaalde resultaten,
wordt gevonden met behulp van het voor lederen
arbeider bepaalde waardeeringscijfer dat in overeenstemming is met zijn persoonlijke prestatievermogen en zijn arbeidslust.
Kenmerkend voor het prestatieloon is dus, dat de
hoogte van het loon alleen door de prestatie bepaald
wordt. De hoogte van het loon Is onbegrensd, doch
aan den anderen kant Is het tarlefloon niet gegarandeerd. Blijft de arbeider beneden de gemiddelde
prestatie, dan wordt hij lager beloond dan in het
tarief is aangegeven.
Tegenover het tot heden gevolgde systeem biedt
het prestatieloon den arbeider, die bereid is meer
te prestoeren, de mogelijkheid meer te verdienen,
zonder dat den bestaanden loonnormen (verhoudin-
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7. Provinciale Dienstkamer voor Rechtsbescherming, 's-HERTOGENBOSCH, Nieuwstraat 31, tel. 2871.
8. Provinciale Dienstkamer voor Rechtsbescherming, LEEUWARDEN. J. W. Frisostraat 3—5, tel. 4195.
9. Provinciale Dienstkamer voor Rechtsbescherming, MIDDELBURG, Stationsstraat
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12. Provinciale Dienstkamer voor Rechtsbescherming, ZWOLLE, Nieuwe Haven 12.
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gen) geweld aangedaan wordt, daar het meerder»
loon immers een grootere prestatie vereischt.
Tenslotte kan worden gezegd, dat reeds weinig»
maanden werken tegen prestatieloon in de bezett»
Westelijke gebieden een aanzienlijke prestatieverhooging teweeg gebracht heeft, die zich of in een snellere totstandkoming der bouwwerken of in een
vermindering van het aantal benoodigde krachten
uitte en tegelijkertijd voor de betrokken arbeider»
een verheugende verhooging der verdiensten met
zich meebracht.

reizen we met den trein van 14.10 en die staat onveranderlijk op het vierde.
„Goed, we make d'r geen kift over. Jullie gaan
naar 't vierde; Keesie klimt hier naar bove! Es kijk»
wie d'r 't eerste is!" zegt Kees, en heupwiegend
stijgt hij op naar het derde perron. s'Jongejonge,
die Kees toch!
Onze trein staat gereed en we haasten ons, dwars
door een leege coupé, om vol leedvermaak uil te
zien naar het derde waar koppige Kees wel vergeeft
naar een trein zal zoeken. Verdorie, daar staat er
wél een, en voor het raampje, vlak tegenover het
onze, verschijnt Hollandsch welvaren in eigen persoon om ons minzaam toe te lachen. Hij informeert
naar het doel van onze reis, en af we al gauw denken te vertrekken.
„Veertien tien!" seint het vierde perron. „En geen
minuut later!" .*,
„Zóó!" geeft het derde terug. „Nou, ik wel! ƒ*
vertrek zeven minute later, maar ik haal je nog wel
in, onderweg!"
„We zulle zegge dat je komt!" is onze volgend»
zet.
Kees zioijgt. Het is l—O voor het vierde. Als hij
nu maar gauw tot bezinning komt, dan is er een
kans dat hij nog gelijk met ons... Nee, dat haalt
ie niet meer. We zijn toch al over tijd. Het is...
kwart over. Nog eenmaal trachten we hem te verleiden tot een haastigen ren van 3 naar 4. Het mag
niet zijn. Onverstoorbaar glimt zijn bollen kop all
een volle maan boven het néergeschoven raampje.
Nu ja, niets aan te doen. Wij wasschen onze handen
in onschuld ...
Daar gaan we! Hè? Wat? Nee, we gaan heelemaal
niet. Het is Kees z'n trein die langzaam maar zeker
van onder de kap wegglijdt naar zonovergoten
ruimten, en uit het vertrekkende raampje wuift
een dikke brouwershand een laatsten afscheidsgroet.
Kees z'n trein . Hoe bestaat et?
Een, helaas wat laat, opgediept spoorboekje geeft
de zekerheid dat het met die hersentraagheld van
Kees wel losloopt. Met zijn bekende nauwgezetheid
heeft hij al lang van tevoren uitgekiend dat onz»
14.10 alléén op Zaterdag loopt, en zijn 14.17 op all»
overige werkdagen. En vandaag is het. . Maandagl
Kees is op weg naar z'n doel, recht toe recht aan,
zonder omwegen. Z'ooals hij immer recht op z'n doel
afgaat, en dit ook bereikt dank zij de nauwgezetheid waarmee hij al wat hij onderneemt, punctueel
en grondig voorbereidt. En wij?
Wij vragen in allen eenvoud des harten: wees mild
in uw oordeel, en vertel deze geschiedenis asteblieft
niet verder..,
B. B.

E R KJE R S
„Reizen is een. vak' zegt Kees
Een vroolilk najaarszonnetje strooit een overdaad
van Kleuren en tinten, licht- en schaduwplekjes over
de toppen van het geboomte dat, als in stille verbazing, traag de Kruinen schudt boven het denderende rumoer van het altijd drukke stationsplein.
Daar beneden glijden en kermen de helblauwe
tramwagens over den wirwar van glimmende staven. Koppig en onverzettelijk zoeken en banen zij
hun weg tusschen de opeengehoopte, even koppig
standhoudende, menschenmenigte. Dan, als vastgezogen in de weeke massa, komen ze met een ruk
tot stilstand. Einde van den rit; begin van den
veldslag
De stuwkracht der uitstappende tramreizigers is
ternauwernood opgewassen tegen de bezetenheid
Van hen die, dringend en duwend, zooioel den tegenkomer als den meeligger kneuzen en mangelen in
edelen wedijver om, zij het slechts met een neuslengte voorsprong, dat begeerde zitplaatsje te veroveren.
Hier geldt het recht, van den sterke. Ook voor hem
die zich tegen den stroom naar den uitgang worstelt
omreden hij — zooals onze vriend Kees het uitdrukt
— niet ten eeuwigen dage in een tramwagen
l
°il iconen.
Voor Kees zou het een geringe opgave zijn om
zich, zonder noemensioaardigen tegenstand, naar
den uitgang te begeven. Hij heeft wel voor heeter
vuren gestaan. Op de brouwerij waar hij werkt,
sjouwt hij biervaten die ' doorgaans zwaarder en
m
oeilijker te hanteeren zijn dan een middelsoort
tr
ampassagier, maar Kees heeft zich voorgenomen
°m het vandaag eens heel kalm aan te doen, en
ffeen brokken te maken als het niet noodig is En
wringt hij zich pas tusschen -de treeptankabonné's door naar de vrije ruimte als de nieuwe
r
rt alwaar ruimschoots begonnen is. Zijn rechterTnouw zit tot den elleboog opgeschoven, en met drie
Knopen van zijn vest betaalde hij de tol der

tijden...
„Zit wel goed, „jö!" sust Kees, als we gezamenlijk een nieuwe worsteling begonnen, ditmaal tegen
den stroom van hen die den stationsingang onveranderlijk als uitgang benutten. Kees heeft schik.
Noch het bijziende heertje dat, bij een onvermijdelijke botsing met onzen vriend, keihard terugstalt,
noch de blaag die zijn koffer als stormram gebruikt
om zich een doortocht te banen, heelt een schijn
van kans om den goedmoedigen brouwer uit z'n
evenwicht te brengen. Hem kan niets gebeuren,
want vandaag gaat hij uit. en .
„Wie uitgaat, gaat uit! En daarmee uit!" is zijn
verklaring van het geval.
Kees heeft zeildoeken-schort en biervaten in den
steek gelaten om voor een heele lang week zijn
figuurlijke tenten te spannen op een ontspanningsoord waar het Nederiandsehe Arbeidsfront zich zal
bezig houden met zoowél de lichamelijke als de
geestelijke ontwikkeling van onzen vriend Kees,
Deze is van meening dat hei met dat lichamelijke
wel los zal loopen. .JLate ze daar assieblieft niks aan
gaan legge te ontwikkele! 't is toch al erg genoegl
En wat dat geestelijke betreft... nou ja, ze kunnen 't
probeere, maar ik geloof niet dat daar veel aan
te ontwikkele zal zijn. M'n hër'ses zijn van huii
uit nogal 'n beetje traag van beweging...?"
Dat laatste is natuurlijk onzin. Kees is een van de
sociale voormannen die volgens de ingevingen van
hun goede hart te werk gaan, maar even zoo goed
een meer dan gewone verstandelijke ontwikkeling
bezitten. Soms is dat goede hart oorzaak van vele
verwikkelingen, doch het is verkeerd deze te zien
als ontstaan dóór een tekort, aan scherpzinnigheid.
Dat het bij Kees ook hiermee dik in orde is, blijkt
wel als we even later op zoek gaan naar den gereedstaanden trein. Kees houdt vol dat het ding
ergens op het derde perron moet staan. Wij, gewoontereizigers, weten wel beter. Eiken Zaterdag

DE WIL OM TE LEVEN
Het noodlot van een vliegerofficier, die aan het hoofd gewond was
DOOR DEN OORLOGSVERSLAGGEVER ERWIN KIRCHHOF

(Slot)
Tegen den namiddag kwam mevrouw Steckhusen.
Haar vermoeid gezicht was vol vreugde. De dokter
bad haar verzocht slechts weinig woorden met haar
man te wisselen en verder geduld te hebben. Hij
eei ook, dat Steckhusen niet op haar komst was
voorbereid om hem niet op te winden. Ze had
nauwelijks geluisterd. Als Jürgen leefde dan was
toch immers alles goed. Er vergingen slechts weinige
minuten, en toen kwam zij al weer snikkend de
kamer uit. „Ik heb hem gekust en gezegd, dat ik
erg gelukkig was", zei ze, „en na een poosje keek
hij mij merkwaardig aan en zei: Dokter wat beteekent dit?" De arts neemt de handen van
mevrouw, Steckhusen en verklaart haar nog eens
den toestand van haar man. De wond begint te
heelen, er is geen reden meer tot ongerustheid. Als
haar man haar vandaag niet herkend heeft, dan
Is dat niet een gevolg van een geestelijke storing.
Hij is geestelijk volkomen gezond. Het is hem als
zoovele gewonden aan het hoofd vergaan. Steckhusen weet precies hoe zijn vrouw er uit ziet. Hij
moet alleen, zooals alle gewonden, weer leeren het
voorstellings- met het werkelijkheidsbeeld tezamen
te brengen en daarvoor de goede uitspraak te vinden. „U moet verder geduld hebben, mevrouw
Steckhusen. Uw man en wij zullen het wel in orde
brengen. Schrijft u hem voorloopig."
Voor Steckhusen komen moeilijke dagen, die nu
en dan door hoopvolle verwachtingen verzacht worden. Hij weet nu, dat hij slechts weer aansluiting
op het oude leven kan vinden, wanneer hij dagelijks tot zichzelf zegt: Ik wil. Veel kracht heeft hem
de brief van zijn waarnemer gegeven. Hij schreef

hem de woorden van den arts, die In het frontlazaret na de eerste operatie gezegd had: „... en hij
zal weer leven, wanneer hij den wil ertoe bezit."
De eerste-luitenant leert vlijtig, vergroot zijn woordenschat van uur tot uur en kan met den vooruitgang tevreden zijn, vooral als hij voelt hoe er in de
verlamde gelederen door de dagelijksche massage
weer bloed en kracht vloeit. Dagelijks krijgt hij een
brief van zijn vrouw, die hij bij zijn ouders weet.
De brieven moeten hem voorgelezen worden, omdat
hij de geschreven zinnen nog niet In zich kan opnemen. Dokter, spraakleeraar en heilgymnaste verhoogen dagelijks den duur van de behandeling.
Zes weken later was Steckhusen in het zwembad.
Zijn hoofdwond is heelemaal beter. De verlamming
aan zijn rechterkant is bijna verdwenen. Het was
een morgen van vreugde. Aanvankelijk wantrouwig
was hij de sportleerares gevolgd, dan echter leefde
hij in het water op. Wat die kameraden daar konden, ook gewonden, die aan het hoofd gewond
waren, dat kon hij ook. Bewegingsoefeningen zou
hij maken. Het water was aangenaam warm. ledere
oefening, die buiten nog moeite kostte, was hier
spelend te overwinnen. In den namiddag neemt hij
voor de eerste maal aan klasse-onderricht in de
spraakschool deel. Hij gaat vooruit. Hij heeft voor
de eerste maal den brief van zijn vrouw kunnen
lezen en begrijpen. Een film uit den dierentuin
wordt vertoond. De gewonden kennen de dieren heel
goed, maar zrj zijn vergeten hoe ze heeten en moeten nu de namen van de dieren leeren. De spraakleeraar laat de film stilstaan, verklaart het beeld,
roept enkele op en laat dan woord en beeld gezamenlijk herhalen en naspreken. Een nieuw beeld.

De leeraar verklaart het en wendt zich dan tot
Steckhusen. Die zegt het eerste woord zonder fouten
na en stokt dan. Hij weet, dat het dier daarginds
een zebra is, maar hij kan het woord niet uitspreken. Hij maakt de beweging, als wil hij het
woord met zijn hand uit zijn mond trekken. De
platen wisselen: nieuwe woorden komen. De eersteluitenant spreekt nu de zinnen zonder fouten. Dan
echter komen er nieuwe moeilijkheden met het
vinden van woorden en het verwisselen van woorden en zinsdeelen. Wanneer Steckhusen op zijn
fouten opmerkzaam wordt gemaakt, springt hij
woedend op en slingert zijn leerboek op den grond.
„Mannen als zuigelingen te behandelen", roept hij
en verlaat de klas. De leeraar gaat met het onderricht verder. Hij kent ook deze scènes.
De eerste-luitenant is teruggekomen. Hij heeft een
groep bezoekers voor de kooi van een chimpansee
gezien en begint dan te piekeren. Dan springt hij
op. „Mijn vrouw, mijn vrouw! - - öaar - - in het
midden — naast het kind - - ze was toch reeds
hier — ja — nu herinner ik het me — waarom
hebben jullie me niets gezegd?..."
Onder het volgende filmonderricht in de spraakschool beleeft hij een merkwaardige verandering.
Een vliegerfilm wordt vertoond. Omdat Steckhusen
de eenige vlieger onder de gewonden is van de klas,
vraagt de spraakleeraar hem het beeld te beschrijven. De eerste-luitenant aarzelt niet lang. De woorden vloeien er uit. Zonder dat hij het merkt praat
hij plotseling zonder te steken van zijn gevechtseskader en zijn belevenissen aan het front, waar
hij enkele minuten geleden niet aan gedacht zou
hebben. De woorden en zinnen zijn overwegend zonder fouten. De leeraar benut het uur Hij laat
Steckhusen wat hij zooeven gesproken heeft neerschrijven. Het gelukt. De film heeft aan Steckhusen
plotseling zijn herinnering teruggeschonken en hem
weer temidden in zijn eigen leven geplaatst
Blij te moede maakt hij dien avond de oefeningen, die de leeraar hem nog opgegeven had. Zijn
vrouw verrast hem daarbij. Geheel anders dan de
eerste-luitenant het in zijn vrees van enkele dagen
geleden verwachtte, werd het weerzien. Hij gaat
naar Petra toe en neemt de van geluk huilende

BEDRIJFSSPORT
Houdt het lichaam gezond en bevordert de kameraadschap
De in Duitschland tewerkgestelde buitenlandsche arbeiders, waaronder tienduizenden
Nederlanders, werken -onder de minder aan-

talistische systeem het geval was, en nog
'dikwijls is.
In het

nieuwe

locialistische

Duitschland

gename omstandigheden, die een totale oor-

Wordt de werkende mensch beschouwd als de

logsvoering nu eenmaal noodzakelijkerwijze met

drager der voiksgemeenschap en als zoodanig

•

zich meebrengt. Toch zullen die arbeiders be-

erkend. Dat blijkt uit talrijke sociale maatrege-

merken, dat de werkende mensch in Duitschland

len, die in zijn belang werden en — zoodra de

niet wordt beschouwd als een verlengstuk van

toestand dit weer aal toelaten — verder zullen

de machine, gelijk dat onder het liberaal-kapï-

worden getroffen.
Een dezer sociale maatregelen, voortkomende uit het bedrijf zelf, was de invoering der
bedrijfssport, welke er toe

medewerkt

het

lichaam krachtig en gezond te houden en de
onderlinge

kameraadschap

te

bevorderen.

Gestimuleerd door de Gemeenschap ,,Kraft
, durch Freude" van het Deutsche Arbeitsfront
bereikte de bedrijfssport in Duitschland .een
ongekende hoogte.
Ook over dit gebied wierp de totale oorlog
zijn schaduwen. Straks zal echter de zon weer
schijnen en zal dit werk v/eer met volle kracht
voortgezet en uitgebreid worden.
In het belang van 'den werkenden mensch!

