














































KIJKJE OVER BUU MAN' s SCHUTTING 

Volledig, zoals wij dat van haar gewend zijn, doet de J. & K. redactie 
de wijziging van premiën voor de diverse sociale lasten, uit de doeken. 
Er was vorig jaar 180 miljoen gulden overgeschoten op de AOW, lazen 
wij elders, maar niettemin is het maximum loonbedrag, waarover 
premie verschuldigd is, weer dik f 500,- omhoog gebracht. Met de 
andere premies samen en het zogenaamde werkgeversaandeel betaalt U 
ruim twintig procent van uw loon aan premies. Daar komt dan nog de 
loonbelasting bij, of liever die gaat er ook van af. Dat werkgeversaan
deel betaalt u uiteindelijk ook zelf. Dan praten we nog maar niet over 
de progressieve loonbelasting. Heeft u er ook genoeg van ? 
Gusto gaat - uiteraard waardig - over de drempel van het nieuwe 
jaar met gematigd optimisme. Wij volgen hen daarbij gaarne. Laat 
ons hopen, dat we in 1959 eens kunnen gaan praten over het verdelen 
van véél meer koek, inplaats van over het steeds gehaaider in snippers 
snijden van een te kleine koek. 
De heer "D

" 
van L SZ wijdt aandacht aan een onderwerp waar wij ons 

in onze heldere momenten ook weleens mee hebben beziggehouden. 
Wij moeten ons, zegt hij, hoeden voor de beruchte kuddegeest, waar
door we ergens aan meedoen, als 't ware met een blinddoek voor het 
hoofd. Zo is het ook. Laten we ons niet verblinden door holle leuzen, 
lege frazen en schijnargumenten. Zèlf denken doet in 't begin een beetje 
pijn, maar als je eraan gewend bent, wil je niet anders ..... . 
Gédégé - van De Klop, waarvan anders ? - heeft ook denkmof'ilijk- · 
heden gehad, zulks naar aanleiding van de puzzel waarop de redactie 
van "Het Zeskant" u onlangs onthaald heeft. Deze puzzel was alleen 
maar goed als u alle vakjes invulde. De volgende puzzel verschijnt op 
12 maart. U mag maar één vakje invullen. Het klinkt gemakkelijker 
dan het is ..... . 
Een soort vakje vulde ook Verschure in, t.w. het M.S. Michigan, dat 
met vijftien meter meer lengte de dwarshelling verliet dan het erop 
gekomen was. Om in verkiezingstermen te blijven: twintig procent winst 
voor Nlichigan, tevredenheid bij Verschure, positie van de dwars-
helling ongewijzigd. Niemand heeft verloren ..... . 
Bij Conrad-Stork is het een vrolijke boel. Het Bijstandsfonds ·heeft 
daar over 1958 voor f 2000.- geschonken. Na uitschakeling van min
derjarigen, dames, boek- en geheelonthouders komt dat bij scherp in
kopen neer op de man een fles per jaar. Als er nu elke vrijdag 
geschonken is zullen het geen braspartijen geweest zijn...... Maar 't is 
toch aardig. 
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