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Evenwicht tusschen

€4*
IJ dit vraagstuk is de vakbeweging op het nauwst betrokB
ken. Het is derhalve te begrijpen,

zal onvermijdelijk zijn —, dan
met alle remmen aan, in het algemeen belang en van onze arbeiders in het bijzonder!
Inderdaad moeten er loonen verhoogd worden. Er zijn groote groepen in Nederland, die hun levensmiddelenpakket niet meer kunnen koopen. Dat is een afschuwelijke misstand, d!e niet bestendigd mag worden. Maar ook geen
loonen, die sociaal onverantwoord
hoog zijn, die de arbeidsverhoudingen verstoren en onze economie ondermijnen; waarbij de arbeider de gelegenheid benut, door misbruik te maken van zijn machtspositie, in den waan, een goeden
slag te slaan, maar met het uiteindelijk resultaat, dat hij met
een loonzakje vol waardeloos geld
op een leege markt komt te staan.
We moeten naar een evenwicht
tusschen loon en prijs, op een
sociaal-rechtvaardigen grondslag
en op een verantwoorde economische basis. We zullen het derhalve
moeten zoeken in de richting van
een geleide economie en een geleide arbeidsorde. De machtsstrijd

kan hierbij slechts leiden tot den
chaos, hetzij de werkgevers er mee
spelen of de werknemers.
In de omstandigheden, waarin wij
vandaag aan den dag verkeeren,
^j dus loonsverhooging noodzakelijk; voor de laagst betaalde groepen in sterke mate, voor de beter
bezoldigden minder sterk. Maar,
hoe noodzakelijk en onvermijdelijk
ook, de loonsverhooging schept
•de neiging tot prijsverhooging en
daarom is ze: een noodzakelijk
kwaad."
Ook met deze „waarheden als
koeien", om deze uitdrukking
eens te gebruiken, komen we niet
verder.
We weten daarmede nog steeds niet
waar dat evenwicht tusschen loonen en prijzen moet worden gevonden... En dat is het juist wat we
weten moeten.
„Loonsverhooging met de remmen
aan" is journalistiek gesproken niet
kwaad gevonden, maar in de praktijk een moeilijk te hanteeren begrip.
Wij hopen zeer dat de Regeering te dezen opzichte spoedig wat
meer opening van zaken zal geven.
Gebeurt dit niet, dan vreezen we
dat allerlei storende conflicten den
zoo noodzakelijken opbouw van
<"us bedrijfsleven zullen tegenhouden.

dat wanneer de Regeering hierover spreekt of schrijft, wij een en
al oor zijn. In dezen tijd immers
van gebonden economisch leven
zal het vooral de Overheid moeten
zijn die hier de richtlijnen aangeeft.
De wanverhouding die er op dit
terrein heden ten dage is, die zelfs
tnet den dag erger dreigt te worden,
is naar onze meening vooral daaraan te wijten, dat onze Regeering
ten deze nog geen standpunt heeft
ingenomen.
Het fundament waarop het gebouw
der loonen en prijzen moet worden opgetrokken, ontbreekt nog
steeds.
Wij erkennen gaarne dat dit een
moeilijke aangelegenheid is. In
„Commentaar", de uitgave van
den Regeeringsvoorlichtingsdienst
van 8 October lezen we daaromtrent :
„Tot de moeilijkste puzzles, waarvoor de Regeering zich gesteld
ziet, behoort ongetwijfeld ook die
der vaststelling van de loonen en
de prijzen. Een gezond volksleven
is ondenkbaar zonder een zeker
evenwicht tusschen loon en prijs;
Buitengewoon Congres!
een evenwicht, dat in overeenstemming moet zijn met de eischen
van het
van
sociale
rechtvaardigheid.
Maar dit is geen zaak, die men
niet tien pennestreken — zooals
nog onlangs de „Patriot" in een Internationaal Christelijk Vakverbond
radiopraatje heeft gezegd — in Op Maandag 8 October ving te Brus- De christelijke vakbeweging heeft aan
orde maakt. Dat is een kwestie van sel
de bevrijding nooit getwijfeld en is dan
het eerste congres na den oorlog
moeizaam overleg, van wikken van het I.C.V. aan. In verband met ook, onmiddellijk met alle kracht den
en wegen, van veel overreding, de nog moeilijke reisgelegenheid is dit arbeid weer begonnen. Reeds in Augustus vergaderde het permanentcomité
van langzaam zich herstellend congres van beperkten omvang.
vertrouwen en van een geleide- Zoowel voor de R.K. als voor de Pro- van het I.C.V. en besloot tot het houden
lijken groei naar redelijke verhou- testantsche deelnemers wordt des van dit congres.
de voorzitter door zijn arbeid
dingen. Derhalve is dit probleem morgens 9 uur een godsdienstoefening Aangezien
vermoedelijk af en toe zal worden weggehouden.
Voor
de
laatsten
trad
in
het
ook niet op te lossen met een algegeroepen, besluit -het congres tot de
van de Ned. Herv. Kerk
meenen maatregel van de Regee- kerkgebouw
aanwijzing van twee vice-voorzitters,
op Ds van Dorp, die, na de voorlezing
ring, en nog minder met een van een gedeelte van Matth. 6, een namelijk G. Tessier (Frankrijk) en F. P.
sprekend Koninklijk Besluit. Wat toespraak hield naar aanleiding van Fuykschot (Nederland).
er in het huidige stadium van den tekst: „Zoek eerst het Koninkrijk De president herinnert aan het feit,
gezegd kan worden — en iets moet Gods en Zijn gerechtigheid". Een dat het juist 25 jaar geleden is, dat het
ervan gezegd worden, want het eenigszins vreemde tekst in verband I.C.V. werd opgericht. Gedurende al
tijd was onze vriend Serrarens,
vraagstuk is al voor velen benau- met Uw werk, aldus de prediker. dezen
algemeen secretaris. Er is nu geen gewend urgent — kan niet veel méér Maar mits goed verstaan, wordt ook legenheid
deze feiten te vieren. Wij hozijn dan het aanduiden van de hier, gelijk elders in de Heilige Schrift, pen dat een
volgend jaar op passende
juist
aan
Uw
werk
steun
geboden.
richting, waarheen de Regeering
wijze te doen. Hij drukt den dank van
Hier
wordt
niet
gezegd:
„Zoek
het
hestuurt en waarheen ieder Nederhet congres uit voor den arbeid van
melsch Koninkrijk en bemoei U niet
lander kan helpen sturen."
den secretaris gedurende al deze jaren.
met de aardsche dingen, maar zoek
Men kan het met deze opmerking in al Uw werk het Koninkrijk Gods." Met luide instemming worden deze dank
eens zijn en toch de meening toe- Christus voor alle levensterrein, dat en felicitatie door het congres ondergedaan blijven, dat de Regeering zegt hier de Schrift. Spreker wenschte steund.
algemeen secretaris, onze landgenoot,
duidelijker dan tot dusver moet de aanwezigen toe, dat zij bij hun De
Serrarens, brengt daarop verslag uit.
congresarbeid
het
Koningschap
van
aangeven, in welke richting ze wil
Het recht en de vrijheid van vakorganiJezus Christus mochten zoeken.
sturen.
satie is in de afgeloopen jaren bevochHet congres ving te 10 uur aan. De
We stellen b.v. een enkele vraag: vice-voorzitter, oud-Minister Henri ten, eerst op het Italiaansch fascisme,
denkt de Regeering, dat ze in Pauwels (België), is door het bestuur daarna op het Hitlerisme. Het I.C.V.
staat is de prijzen te beheerschen? aangewezen het congres te presidee- heeft zijn plaats bevochten in hè* hoogste college van de Internationale OrgaIndien dit het geval is, dan weet ren.
de vakbeweging waar ze aan toe De voorzitter herdenkt allereerst den nisatie van den Arbeid, den Raad van
is en kan ze haar houding bepalen overleden voorzitter J. Zirnheld (Frank- Beheer. De strijd tegen het Duitsche
is door de aangeten aanzien van het streven naar rijk) die, in 1937 tot voorzitter gekozen, Nationaal-Socialisme
sloten organisaties gevoerd, afgezien
in het begin van den oorlog is overloonsverhooging.
van de kleur der vlag.
Begeesterd vaderlander als hij
Uit het hierboven geciteerde arti- leden.
Thans is de vraag aan de orde, welke
was, kon hij de nederlaag van zijn
kel blijkt echter, dat de Regeering land niet verdragen. Hij wijdt eenige houding wij hebben aan te nemen tezich daartoe, althans tot heden, gevoelvolle bewoordingen aan den genover het Wereldvakvereenigingsniet in staat acht.
congres, dat te Parijs vergadert en waar
overledene en aan allen uit onzen kring
We lezen daar: „Wanneer we der- die zijn gevallen.
communistische invloeden sterk zijn.
alve inde richting van loonsver- Maar recht eh vrijheid zijn terugge- Is de Russische vakbeweging, die te
oogmg moeten koersen — en het keerd na de Duitsche barbaarschheid. Parijs domineert een vrije, democrati-

D.E.L.-ZAKAGENDA 1946
zal in de laatste week van
December verschijnen.
De oplaag is slechts 20.000.
Bestelt spoedig bij Besturenbonden en plaatselijke D.E.L.Commissies dit voor iederen
Christelijk
georganiseerde
onontbeerlijke boekje.
Het bevat een schat van gegevens. De prijs is vastgesteld
op 75 cent.
W. DE JONG,
penning-meester D.E.L.
sche vakbeweging? Het antwoord moet
ontkennend luiden. Wij hebben, altijd
tegen de dictatuur gestreden, wij zullen
dat ook thans doen tegen het communisme, altijd en overal waar dit noodig
is. Tegenover het wereldcongres dient
het congres zijn positie te bepalen.
De discussies over het secretariaatsverslag worden voornamelijk over deze
aangelegenheid gevoerd. Vooral uit
Nederland en België komt sterke drang,
op grond van de beginselen der christelijke vakbeweging, de samenwerking
met niet-vrije, niet-demoeratische vakorganisaties, evenals in het verleden,
ook thans af te wijzen. De Russische
vakbeweging staat onder controle van
den Staat. Alleen met gelijkwaardige
organisaties kan worden saamgewerkt.
Door Strijbis (C.N.V.) wordt de kwestie
van den Zondagsarbeid in continuebedrijven besproken. Tegen het streven
van de werkgevers, 4-ploegen-diensten
in te stellen, met uitbreiding van Zondagsarbeid, dienen de Christelijke orga-<
nisaties zich ten sterkste te verzetten,
Op den tweeden dag van het congres
komt de plaats van den arbeider in de
huidige verhoudingen aan de orde.
F. P. Fuykschot (Nederland) brengt een
rapport uit omtrent de plaats van den
arbeider in onderneming en bedrijf;
G. Tessier (Frankrijk) over de plaats van
den arbeider in staat, maatschappij en
internationaal.
Over het eerste referaat, waarin de publiek-rechtelijke bedrijfsorganisatie als
eisch van den tijd en van beginsel aan
de orde wordt gesteld, ontstaat een
levendige discussie, waaruit blijkt, dat
deze gedachten ook in andere landen
volledige instemming vinden.
De laatste dag van het congres brengt
referaten over het kolenprobleem en
het grondstoffenvraagstuk, respectievelijk door van Buggenhout (België), en
Dudle (Zwitserland) besproken.
De reeds in commissies voorbereide
resoluties naar aanleiding van het secretariaatsverslag en de referaten, worden
aanvaard.
Het Baskisch christelijk
vakverbond,
waarvan, wegens het Spaansche verbod
van vrije organisaties, de bestuurders
buiten het land moeten verkeeren, heeft
aansluiting bij het I.C.V. gevraagd. In
de verwachting, dat terugkeer naar hun
land spoedig mogelijk zal zijn, besluit
het congres, na onderzoek door het permanent comité, de toelating goed te
keuren.
De voorzitter, oud-Minister Pauwels,
houdt de sluitingsrede.
Maar vooraf
beslist het congres over het presidentschap van het I.C.V., vacant geworden
door het overlijden van den heer J.
Zirnheld. Met grooten bijval van het
congres wordt 'het voorstel den heer
H. Pauwels als zoodanig aan te wijzen,
aangenomen. Op voorstel van den voorzitter benoemt het congres tot ondervoorzitters van het I.C.V. de heeren
Gaston Tessier (Frankrijk) en F. P.
Fuykschot (Nederland).
Daarmede is dit uitnemend geslaagde
eerste-congres na den oorlog, dat in de
huidige sociale en economische vraagstukken krachtig positie koos, ten einde.

Eenheid der Vakbeweging?
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in de Wereld 9
In de Vereenigde Staten bestond tot
voor een jaar of tien slechts één vakverbond, the American Federation of
Labor (kortweg A.F.L.). Voorzitter daarvan was Samuel Gompers, een wereldvermaarde naam, in wiens brein ook
de stichting van de Internationale
Organisatie van den Arbeid, als onderdeel van het verdrag van Versailles is
opgekomen en ontworpen.
Bij de A.F.L. waren aangesloten zoogenaamde beroeps-organisaties. De vakmensehen uit het bedrijfsleven waren
in vakbonden georganiseerd, die bij de
A.F.L. waren aangesloten. De ongeschoolde arbeiders waren weinig of
niet-georganiseerd. Dit was vooral het
gevolg van de structuur van de A.F.L.
In de dertiger jaren ontstond verwijdering tusschen de leiders van de A.F.L.
John Lewis stichtte een nieuwe organisatie, the Committee on Industrial
Organisation (C.I.O.). Deze organisatie
werd b e d r i j f s g e w i j z e opgebouwd
en omvatte dus alle werknemers in een
bedrijfstak. Het ledental van de A.F.L. is
nu ongeveer zes millioen, dat van de
C.I.O. ruim vijf millioen. Er is doorloopend wrijving tusschen deze organisaties, hoewel de verhoudingen de laatste jaren beter zijn geworden. In de
leiding van de C.I.O. zitten verscheidene communisten, maar toch kan
men deze organisatie niet communistisch noemen. De bekende „sit-down"staking, waarbij de arbeiders het
werk neerlegden, maar in de fabrieken bleven, was een uitvinding van
de C.I.O.
De C.I.O. is nu één der organisaties,
(tezamen met de Engelschen en Russen), die het wéreld-vakvereenigingscongres hebben bijeengeroepen.
De A.F.L. was een der organisatie die
werd uitgenoodigd, maar zij bedankte.
Waarom?
Om vier redenen, die wij achtereenvolgens met de daarbij gebruikte argumenten, overnemen uit het Mei-nummer van het officieel orgaan van de
A.F.L.
lo. De A.F.L. is van meening, dat, indien om een of andere reden, het
wenschelijk werd geacht een wereldconferentie bijeen te roepen, de uitnoodiging door de bestaande organisatie, het I.V.V. had behooren te
geschieden, met welke organisatie zoowel de A.F.L. als de Britsche vakbeweging was verbonden. Nu echter is
de uitnoodiging gedaan mede door de
C.I.O., waarvan de A.F.L. zegt, dat
het 3 maanden tevoren weigerde in de
Vereenigde Staten eenheid op vakvereenigingsgebied tot stand te brengen
en nu ineens zoo sterk vóór wereldeenheid is.
Het tweede bezwaar is dat onder de

Hebt gij het aangedurfd
in het vorige nummer te
lezen over den D.U.W.?
Of zijt ge zoo van het
woord werkverschaffing
geschrokken, dat ge 't
artikeltje hebt overgeslagen? Schrik dan voor de
tweede maal, en
lees voor dezen keer dit
stukje wel!
De rijksdienst voor de
uitvoering van werken
is niet op één lijn te stellen met een werkgever,
maar is een instantie die
het initiatief neemt om
allerlei werken te laten
uitvoeren. Deze werken
zijn onderscheiden (ik
moet helaas een paar
vreemde woorden gebruiken)
in cultuurtechnische en civiel-technische werken. De eerste
soort kunnen we aanduiden met landontginning,
de tweede met bouwwerken, die als regel onder
leiding van bouwvakpatroons worden uitgevoerd.
Laat ik U, om nog duidelijker te zijn, een paar
voorbeelden geven, die
ontleend zijn aan een
rapport, . opgesteld door
mannen die „het-klap-

uitgenoodigde organjsaties zich organisaties in Amerika en Canada bevinden, die concurrenten zijn van de
A.F.L. Hoe kan er internationale eenheid zijn als de eenheid in eigen land
niet eens mogelijk is?
Bezwaar nummer drie is, dat er landen uitgenoodigd werden, die nog pas
onder controle van de Nazi-dictators
stonden, zooals Burgarije en Roemenië.
Als de arbeiders van Duitschland verantwoordelijk zijn voor de misdaden
van de Nazi's, zooals het congres uitsprak, dan ook de arbeiders van Bulgarije en Roemenië, die hebben meegedaan.
Het belangrijkste bezwaar van de
A.F.L. is echter, dat organisaties zijn
uitgenoodigd die geen v r ij e organisaties kunnen worden genoemd, maar
door een regeering worden opgericht,
gecontroleerd of overheerscht, zooals
in Rusland. In een brief van den president der A.F.L., William Green, aan
Sir Walter Citrine (voorzitter van de
wereldconferentie) wordt duidelijk gezegd, dat de A.F.L. is een vrije, democratische vakorganisatie, saamgesteld
uit vrije Amerikanen. Alleen door vrije
vakvereenigingen kunnen de idealen en
doeleinden van de arbeiders, waar ook
op aarde worden bereikt. „Wij gelooven in het vrije woord, een vrge pers,
vrijheid van vergadering, vrijheid van
godsdienst."
Welke gemeenschappelijke basis voor
een discussie vinden wij, als wij samen-

DE ACTIE TER
VERSTERKING VAN DE
D.E.L.-FINANCIEN
Ook na de geldsaneering is er
nog een groote offervaardigheid onder ons volk voor de
leidende menschheid.
De openbare collecte-dagen
ten gunste van ons tuber culose-bestrij dingsf oncls
„Draagt Elkanders Lasten"
hebben, bij goede voorbereiding, prachtige resultaten.
Drie voorbeelden van de
laatste dagen:
Ridderkerk-Slikkerveer
en
omgeving
ƒ 1256.—
Leerdam
ƒ 1300.—
Utrecht
ƒ 9200.—
Hulde aan de gevers en niet
minder aan de werk(ers)
(sters)!
Penningmeester D.E.L.
W. DE JONG,

pen-van-de-zweep" verstaan en jarenlang op
dit gebied hebben gewerkt en dus hun „sporen" verdiend.
Als
cultuur-technische
werken worden o.m. aangemerkt: het in cultuur
brengen van grond en
het verbeteren van cultuur-grond; voorts landaanwinning; verder opruimen van hoofdzakelijk uit grond bestaande
stellingen op landbouwgronden; ook ruilverkaveling en herverkaveling van gronden; tenslotte graven van vijvers
als onderdeel van plantsoenaanleg.
En wat zijn nu bijv.
civiel-technische
werken? Vliegvelden maken, maken van startbanen en gebouwen. Aanleg
van
zwembaden,
sportvelden, openluchttheaters, dijken, rioleeringen en kaden.
Ge ziet wel dat zijn allerlei werken die vroeger ook
in werkverschaffing werden uitgevoerd. En zoowel de overheid, als de
patroons en de arbeiders
Hij n tot het inzicht gekomen, dat deze werken

werken met degenen, die voorgeven te
spreken namens de arbeiders, maar in
DE ZILVEREN C.N.V.werkelijkheid de regeering zelf verteJNSIGNES
genwoordigen? Sarcastisch vervolgt de
A.F.L.: „Waarover zouden wij kunnen
zijn weer spoedig leverbaar
spreken? Over de laatste nieuwigheden
voor 35 cent.
die door de geheime politie worden
Bestel
NU, liefst per postwisgebruikt om degenen in een val te loksel en doe het via uw afdeeken, die anders denken dan de groep, die
ling of Besturenbond.
de macht heeft? Of, misschien over
grootere en betere concentratiekampen
W. DE JONG,
voor politieke gevangenen? Hoe kunVerbondspenningmeester.
nen de vertegenwoordigers van een door
de regeering gecontroleerde en overheerschte beweging namens de arbeiders spreken? Waar geen vrijheid van
vergadering, waar geen persvrijheid,
waar geen vrijheid van spreken is —
hoe of op welke manier kunnen de
arbeiders hun idealen, strevingen en Antwoord van Minister Vos
wenschen bekend maken aan personen,
Aan den Raad van Vakcentralen,
die verondersteld worden namens hen
te spreken?"
Oudenoord 12,
Om niet mis verstaan te worden vestigt
Utrecht.
de A.F.L. er de aandacht op, dat zij
Naar
aanleiding
van
Uw
schrijven
accoord gaat met de samenwerking tusd.d.
21
Septmber
j.l.
bericht
ik U,
schen de r e g e e r i n g e n van de Vereenigde Staten en Rusland en dat zij dat, mede ten gevolge van gebrek
den moed bewondert, die de Russen in aan kolen en electriciteit, het prohier te lande
den oorlog hebben betoond. Maar dit ductie-apparaat
neemt niet weg, dat zij de zoogenaamde slechts langzaam op gang kan worRussische vakvereenigingen beschouwt den gebracht, terwijl bovendien de
als organisaties, aan wie de grondsla- invoer door gebrek aan scheepsgen van de menschelijke vrijheden, die ruimte nog beneden het gewenschte
de Amerikaansche arbeiders genieten, is peil is gebleven.
onthouden.
Verder wijst het tijdschrift erop, dat Dientengevolge kan slechts een
de regeling voor de stemming zoodanig gering kwantum der allernoodzakeis geworden, dat naar de ledenverhou- lijkste goederen aan de bevolking
ding in de afzonderlijke organisaties beschikbaar worden gesteld.
wordt gestemd. Dit beteekent, dat de Teneinde te zorgen, dat deze goedezoogenaamde vakvereenigingen van ren zoodanig worden
verdeeld,
Sovjet-Rusland 27 millioen stemmen dat die groepen worden bereikt,
uitbrengen, tegen de Engelsche vakverwelke hieraan de grootste behoefte
eenigingen slechts 6 millioen.
En tenslotte. Van de 35 landen, die in hebben, zijn bepaalde richtlijnen
Londen vertegenwoordigd waren, waren opgesteld, welke bij de distributie
er 15 uit Britsche dominions en koloniën, der goederen dienen te worden gewaaronder kleine gebieden als Sierra volgd. Daarbij zijn ook de door U
Leone, Noord-Rhodesia, Gambia, Cy- aangegeven criteria zooveel mogeprus, Jamaica enz. Dat daar vakver- lijk in deze distributiemaatregelen
eenigingen waren, had niemand ooit verwerkt. De prioriteitslijst met
gehoord. Het tijdschrift gaat dit nader objectieve normen bestaat dus
ontleden.
r-seds.
Wij hebben het standpunt van de
A.F.L. ietwat uitvoerig uiteengezet. Teneinde de distributie zoo vlot
Onze lezers mogen oordeelen of het mogelijk te doen verloopen, acht ik
erg te
betreuren is, dat wij het, mede in verband met het botot dit Wereldcongres niet zijn uitge- venstaande, niet raadzaam, dat
noodigd en daaraan niet hebben kun- andere instanties hierbij worden
nen deelnemen.
ingeschakeld.
Er zijn stellig ook onzuivere elemen- 'Mocht U nadere concrete suggesten in het standpunt van de A.F.L. ties in dezen willen doen, dan verMen voelt er ook gekrenkte eigen- neem ik aie gaarne nog van U,
liefde in. Maar het hoofdargument, terwijl U mij dan tevens zoudt
dat met organisaties, die niet werkelijk
de arbeiders vertegenwoordigen, sa- kunnen mededeelen, welke „bemenwerking geen zin heeft, en dat paalde groepen van de bevolking"
vakvereenigingen alleen kunnen ade- volgens U boven anderen worden
men in een atmosphcer van vrijheid, bevoordeeld.
vrijheid van het woord, vrijheid van
DE MINISTER VAN HANDEL
vergaderen, vrijheid van pers, vrijheid
EN NIJVERHEID:
van godsdienst, is zoo juist, dat wij
w.g. W. Vos.
daaraan geen woord behoeven toe te
voegen.
F. Den Haag, 9 October 1945.

Dïsfri&ufze schoenen en
textielgoederen

De groote

Opdrachtgever
eigenlijk als normalen
arbeid moeten worden
beschouwd. Echter met
dit verschil dat heel veel
van deze werken pas uitgevoerd worden als het
heel gewone werk niet
meer aanwezig is.
De rijksdienst, die weer
onderverdeeld is in provinciale diensten, aan
het
hoofd
waarvan
meestal een ingenieur
staat, die in Wageningen
heeft gestudeerd, zoekt
deze werken op. En beoordeelt of dit werk voor den
D.U.W. uitgevoerd zal
worden en welke subsidie
het rijk beschikbaar kan
stellen. Deze dienst, die
in Den Haag zetelt, zoekt
dan ook uit welk soort
werk het is, en of het
door aannemers (het civiel-technische) of door
ontginningsmaatschappijen (cultuur-technische)
moet worden uitgevoerd.
De D.U.W.-directie is dus
de
groote
opdrachtgever. Misschien mag ik

wel
neerschrijven: de
groote initiatiefnemer. En
in een tijd als deze, waarin we bezig zijn den overgang mee te maken van
oorlogs- naar vredeseconomie, is dit van groote
waarde. Want al spreken
we niet over werkloosheid
(er is helaas ook nog werkEloosheid!), het aantal
werknemers die nog niet
normaal werken is groot.
In de overbruggingsuitkeering is voor duizenden
de bron waaruit geput
wordt voor het levensonderhoud van het gezin.
Daarom is het goed, dat
deze D.U.W. er is, maar
het is mooier als die D.X7.
W. het duwen kan staken.
In verband met het voorgaande is het derhalve
van groot belang voor
onze werknemers', die nog
niet hun gewone werk
doen, of niet door een
wachtgeldregeling geholpen worden om te wachten tot er weer werk is,
dat er bij de D.U.W.-wer-

ken normaal loon verdiend
wordt.
Wat verstaan we nu onder
het normale loon? In 't
vorige artikeltje vertelde
ik reeds dat voor de loonen aangehouden wordt
het loon van de collectieve arbeidsovereenkomst
in het bouwbedrijf, speciaal gemaakt voor water-,
spoor- en wegenbouw.
Het lag voor de hand, dat
dit contract tot maatstaf
genomen wordt, want een
deel van het werk is hetgeen door bouwvakpatroons met hun arbeiders
wordt uitgevoerd. Er was
en er is nog verschil van
meening of de toepassing
van dit contract voor de
cultuur-technische
werken juist was. Want meest
al wordt dit door landarbeiders gedaan in de
periode, dat er voor ben
in 't landbouwbedrijf geen
werk is. De meening werd
door sommigen aangehangen, dat 't loon van de
landarbeiders maatgevend
zou zijn voor de cultuurtechnische werken. Want,
en daarbij kwam de „aapuit-de-mouw", die waren
lager dan die van de
bouwvakarbeiders.

Gelukkig is deze meening
niet aanvaard. En geldt
ook voor die werken hel
loon uit het contract, ih-t
we zooeven noemden. Het
zou ook onbillijk zijn,
tweeërlei soort loon er op
na te houden, n.l. voor
bouwvakarbeiders en land
arbeiders. Want de bouwvakarbeiders worden te
werk gesteld bij cultuurtechnische werken. En
landarbeiders vinden ook
werk in de uitvoering van
civiel-technische werken.
De D.U.W. is dus de initiatiefnemer en de groote
opdrachtgever. De patroons en de ontginningsmaatschappijen zijn de uit
voerders. Onder die ontginningsmaatschappijen is
de Nederlandsche HeideMaatschappij de voornaamste.
Als ik .over die maatschappij ga schrijven in
het volgende nummer van
„De Gids", kan ik overtuigd zijn, dat niemand
het artikeltje zal overslaan. Dat is zoo ongeveer
dezelfde werking als vliegen om de strooppot. Het
„artikel" is misschien niet
zóó zoet.
J. SCHIPPER.

Voor onze Vrouwen en Meisjes

Engelsche vrouwen
aan 'f werk
Een van de dingen die me opvielen
in Engeland, was dat de menschen
er zoo moe uitzagen. Een moeheid
als na lang en ingespannen werken
zonder voldoende vacantie. En
langzamerhand ging ik begrijpen,
hoe hard er gewerkt is tijdens de
oorlogsjaren, ook door de vrouwen
en meisjes. Het heele volk te zamen
heeft de handen ineen geslagen
toen het erom ging, dat de oorlog
gewonnen moest worden.
Er werd arbeidsdienstplicht ingesteld, voor vrouwen en meisjes van
18—55 jaar. Ook de gehuwde vrouwen vielen daaronder voor een
deel van haar tijd. Dat hing af van
de grootte van het gezin. Maar
iedere vrouw gaf toch zeker een
paar uur daags aan het gemeenschappelijk belang buiten haar
eigen bezigheden en plichten om.
Het schoonhouden van groote gebouwen, het.vouwen van verband,
het bijhouden van kantoor arbeid,
het inspringen hier en ginds en
overal — er was genoeg te doen
voor de getrouwden met weinig
*ï?d» En het werd merkwaardig
trouw en gewillig gedaan. Vrijwel
niemand probeerde er aan te ontsnappen, hoewel dit extra werk altijd „over-uren" eischte.
Vrouwen zonder kinderen namen
dikwijls een volledige baan aan,
en het was geen uitzondering, dat
zij daarvoor zelfs hun eigen huishouding en huis opgaven als de
man toch bij het leger was. Er is
enorm veel werk verzet door deze
vrouwen, in Engeland zelf en in de
landen waarheen zij vaak in hulpdiensten achter de legers aan werden uitgestuurd!
En dan waren er de ongetrouwden,
vrouwen en meisjes. Daarvoor was
een oneindige verscheidenheid van
werk, in de kantoren, in de fabrieken, in de ziekenhuizen, bij de
spoorwegen en de busbedrijven, bij
den landarbeid en in het leger.
Honderdduizende meisjes zijn bij 't
leger ingeschakeld, bij landmacht,
vloot en luchtkrachten. Zij werden
er via een strenge militaire opleiding gebruikt voor allerlei huishoudelijk en administratief werk,
voor 't rijden van auto's en vrachtwagens, voor sein- en uitkijkposten,
enz., enz. Zij hadden een zwar-e
dienst onder strenge discipline,
maar zij hadden verder geen zorgen. Voor hun voeding, kleeding,
onderdak, voor hun reizen en hun
ontspanning werd op uitstekende
wijze gezorgd. Een andere groep
meisjes werkte in de munitiefabrieken, en weer een andere in het
*.g. „land-leger". Dit waren nietgemilitairiseerde groepen, hoewel
het landleger wel een uniform
draagt. Engeland is heel trotsch op
dit leger van landarbeidsters, dat
het klaargespeeld heeft om de bodemproductie op het normale peil
te houden toen van de boerenbedrijven de knechts en de zoons ook
voor het leger werden opgeroepen.
Ik heb eens een kamp van deze
meisjes gezien. In een eenzame
landbouwstreek waren een • paar
barakken gebouwd en daarin woonden vijf en zeventig meisjes, sommigen al meer dan drie jaar. Het
°nderdak was uiterst eenvoudig,
maar het was er gezellig en vrootojfc. De meeste meisjes kwamen
wit de stad, vele van fabrieken.
Een voorwerkster deelde ze in bij
de boeren in de omgeving en ging
over hun werk. De eerste week waren ze geradbraakt van het zware
werk, maar zelden gaf een meisje
het daarom op. En na verloop van
tijd werkten ze dat het een lieve
lust was.
Een woord van lof kr-sgen ook de
meisjes op de Londensche bussen,
die ook bij de zwaarste bombarde-

menten op hun post bleven. Niet
zoodra was het veilig-signaal gegeven of de bus vervolgde zijn
weg en de menschen konden verder reizen. Er is veel dapper werk
gedaan, op kleine en op groote
posten. Maar het ging immers om
het vaderland!
Tot slot vertel ik U nog iets over
de vrouwen, die zich inzetten voor
de verzorging en ontspanning van
al deze groepen. Overal in het land
zijn cantines en tehuizen ingericht,
waar de vrouwelijke officieren en
de meisjes die in het leger dienen
hun vrije uren en hun vrije dagen
kunnen doorbrengen. Daar is gezorgd voor een gezellige omgeving
en een goede, gezellige sfeer. Je
weet dat je er welkom bent en je
bent er vrij om je tijd te besteden
zooals je wilt. Menschen uit de
jeugdbeweging staan veelal aan 't
hoofd van deze inrichtingen en zijn
practisch dag en nacht voor hun
gasten in de weer. Ik zag verschillende van deze tehuizen in Londen
en in kleinere plaatsen en werd
telkens we-sr getroffen, door de
overgave waarmee deze leidende
krachten hun taak vervulden, van
hoog tot laag. En denk U in, wat
het voor een meisje beteekent, als
zij met 48 uur verlof, te kort om
naar huis te gaan, in een vreemde
plaats een huis vindt, dat altijd
open is om haar te ontvangen en
waar ze een milieu vindt dat haar
in zijn sfeer zich „thuis" doet voelen. Denk U in, wat het voor een
arbeidster van een nachtploeg in
een fabriek is, als zij om 3 uur
's nachts van haar werk komt en
er is naast de fabriek nog een cantine open, waar zij met haar kameraden gezellig wat eten kan, waar
zij nog even wat kan rolschaatsen
of dansen voordat ze naar huis
gaat om te slapen. Denk U in, wat
het voor een meisje is, dat uren •
lang op een zeker punt aan de kust
ingespannen
naar
vijandelijke
vliegtuigen heeft moeten turen om
hun bewegingen te kunnen volgen,
om na afloop van haar diensttijd
een clubhuis te vinden, waar ze
even niet soldaat-in-oorlogstijd,
maar gewoon mensch mag zijn.

Toen Nederland bezet
De uitzondering
Het Nederlandsche volk
leed honger, vooral in de
groote steden. Duizenden
gingen er op uit om wat
levensmiddelen te bemachtigen. Die nog een
fiets had, trotseerde het
gevaar van inbeslagname
en ging naar „buiten"
waar gepoogd werd wat
op te diepen. Die het
zonder fiets moesten doen,
gingen te voet, voorzien
van een min of meer
primitief voertuig.
Zoolang de treinen nog
reden gingen er ook velen
daarmee.
Die te voet gingen vormden een lugubere optocht. Want de weg was
lang en er was niet voldoende voedsel in huis
om mondvoorraad mee
te nemen. Honger dreef
tot uittrekken en honger
belette om er op uit te
gaan. Men zag ouden
van dagen strompelen;
men zag moeders met
heel jonge kinderen uren
van huis om wat melk
machtig te worden, en
soms niet in de mogelijkheid om terug te keeren. Men zag menschen
met handkarren, niet geslaagd, terugkeeren. Men
vond de van honger en
ellende bezwekenen aan
den weg liggen. Nederland
hongerde.
Behalve de hongerdood
loerde de landwacht op

den weg. Die ontstal menigmaal het weinige, dat
een stakker had kunnen
bemachtigen. Dan was er
ook de gewone politie, die
in het laatst van de bonger-periode ook maar weinig barmhartigheid toonde. Dan waren er de menschen van den crisis-controle-dienst, die door
hun controle de crisis
nog vergrootten.
Ook in zijn gezin spookte
de ellende bij honger af.
Gelukkig had hij een paar
vrienden, die hem met
wat groente en een
enkele maal met wat
aardappelen konden en
wilden helpen, 't Was wel
meer dan een uur sporen
van
zijn woonplaats,
maar dat had hij er
graag voor over. De blijde uitroep van zijn jongen bij zijn thuiskomst:
„Vader, wat hebt U meegebracht !"
vergoedde
alle moeite en dreef den
wrevel om het onrecht
uit zijn hart.
Wéér was hij op stap en
wéér was het gelukt.
Twee actetasschen had hij
bij zich, één met 5 kilo
aardappelen en één met 5
kilo groente. Hij stond op
het perron en wachtte
den trein, die hem naar
zijn woonplaats zou brengen. Daar kwam een
mijnheer naar hem toe:
„Wat heeft U daar in die
tas schen?"

Véél van dit soort werk is door de van de in aanmerking komende organi-<
Christelijke jeugdbeweging gedaan, saties van werknemers en werkgevers
in Engeland zelf en in alle landen, hoort. Het is voorts den werkgever verwaarheen de legers trokken. Waar boden den werktijd op minder dan 48
per week te stellen. Ook van deze
ze ook waren, de meisjs konden er uur
bepaling kan in speciale gevallen wor-:
altijd zeker van zijn, dat ze in hun den afgeweken. Het College van Rijks-i
vrije tijd een gezellig thuis onder bemiddelaars kan ambtshalve of op
goede leiding vonden. En dat heeft verzoek van werkgevers- of werkne-i
menigeen voor de gevaren bewaard, niersorganisaties loonregelingen en ar-t
die het werken in legerverband en beidsvoorwaarden verbindend vaststeli
in oorlogsomstandigheden altijd len.
Nieuwe collectieve contracten en wij-i
meebrengt.
zigingen in bestaande collectieve conJ. A. W. v. STOETWEGEN. tracten
behoeven de goedkeuring van

arbeidsverhoudingen
Met ingang van 15 October 1.1. is in
werking getreden het Buitengewoon
Besluit Arbeidsverhoudingen 1945. Op
dienzelfden datum is vervallen een besluit van denzelfden naam op 17 Juli
1944 te Londen afgekondigd. Wat houdt
dit nieuwe, voor het bedrijfsleven en
allen die daarin werkzaam zijn, zoo
belangrijke K.B. in? Wij willen trachten
in een kort bestek op deze vraag een
antwoord te geven. Dit antwoord komt,
naar men zal zien, hierop neer dat de
Kegeering, en namens haar de Minister
van Sociale Zaken, de positie van de
arbeiders in het particuliere bedrijfsleven, met inbegrip van de loon- en
arbeidsvoorwaarden regelt. Uitvoerende organen zijn daarbij: de Gewestelijke
Arbeidsbureaux, de Arbeidsinspectie en
het College van Rijksbemiddelaars. Dit
laatste stelt met name vast de loonde arbeidsvoorwaarden. Het doet dit
echter in gebondenheid aan de voorschriften van den Minister. In Artikel
11, lid 4, van het K.B. lezen we immers:
„Het College houdt zich bij de uitoefening van zijn bevoegdheden aan algemeene aanwijzingen van Onzen Minister". Wie dit weet zal begrijpen waarom wij in ons hoofdartikel met nadruk
gevraagd hebben: Regeering zeg ons
welke normen gij aanlegt voor het bepalen van de verhouding tusschen loonen en prijzen. Zoo alleen zal het mogelijk zijn botsingen tusschen, nu niet
meer werkgevers en werknemers, maar
Overheid en werknemers te vermijden.
Dit K.B. stelt immers bindend vast: de
Overheid regelt de loon- en arbeidsvoorwaarden.
Zij doet dit, gelijk we boven reeds zagen door middel van haar eigen Overheidsorganen. Deze kunnen daarbij advies inwinnen bij organisaties van werk
gevers en werknemers, in 'bepaalde

„VI ut heeft U daarmee
te maken?"
„Ik ben van den C.C.D.",
was het antwoord, terwijl
het bewijs van de func-.
tie werd getoond.
„O, neem me niet kwa*
lijk, dat kon ik zoo maar
niet zien. In de ééne tasch
zijn 5 kilo aardappelen,
in de andere 5 kilo groen-,
te".
„U weet toch, dat U dat
niet vervoeren mag".
„Ze hebben thuis zoo'n
honger!"
„U weet toch, dat U dat
niet mag vervoeren!"
klonk het streng.
Toen zei hij: „Heeft U
gisteravond
de krant
gelezen?"
„Wat heeft dat ermee te
maken?" vroeg de C.C.
D.-er.
„Ja, daar stond in, dat
iedereen in Nederland
van zijn rantsoen kan
leven, gewone menschen,
crisis-ambtenaren
en
iedereen. Alleen één man
kon niet met zijn rantsoen toe, stond er. Nu,
die ééne man ben ik!"
De C.C.D.-er kreeg er een
kleur van.
„Gaat U maar door", zei
hij, „maar laat ik U hier
nooit weer zien!"
Hij vertrok met den trein;
maar omdat hij de volgende week nog niet genoeg
had aan zijn rantsoen,
stond hij weer met twee
tassehen op hetzelfde per-,
ron op den trein te wachi
ten.
Hn,

gevallen ook van de Stichting van den
Arbeid, maar van het zelfdoen door de
in het vrije leven opgekomen organen
en organisaties is voorshands geen
sprake. Veeleer kan hier gedacht worden aan een gaan in staats-socialistische
richting. De invloed van het georganiseerde bedrijfsleven komt er in dit K.B.
al heel mager af.
In bezettingstijd is door de organisaties
van werkgevers en arbeiders, die thans
in de Stichting van den Arbeid samenwerken, ook een Besluit inzake de Arbedisverhoudingen ontworpen. Dit is
destijds aan de Regeering in Londen
aangeboden. In dit Besluit was een
ruime plaats bij de uitvoering toegedacht aan de organisaties van werkgevers en werknemers, met name ook aan
de Stichting van den Arbeid. De huidige Regéering heeft blijkbaar gemeend
aan dezen wensen niet te kunnen voldoen. Wij kunnen dit betreuren, maar
zullen er voorloopig in moeten berusten.
Een troost kan daarbij zijn, dat ook
door dit K.B. de weg om tot meerder
„zelfdoen" te komen niet geheel is afgesloten. In artikel 32 lezen we immers:
„Onze Minister kan bevoegdheden,
welke krachtens dit besluit aan hem of
aan onder hem ressorteerende instanties en ambtenaren toekomen, geheel
of gedeeltelijk en voorwaardelijk of onvoorwaardelijk overdragen aan organisaties uit het bedrijfsleven".
Wat nu verder den inhoud van het K.
B. betreft merken we nog op, dat het
een werkgever en werknemer verboden
is zonder toestemming van het Gewestelijk Arbeidsbureau de arbeidsverhouding te beëindigen. Alleen in bepaalde
den afgeweken. Vóór de beslissing wordt
den afgeweken. Voor de beslissing wordt
overleg gepleegd met de Arbeidsinspectie, die ter zake de vertegenwoordigers

het College. Dit kan voorts binnen het
kader door den Minister bepaald richt-!
lijnen vaststellen tot regeling van looi
nen en arbeidsvoorwaarden.
Teneinde nakoming van deze voorschrif-i
ten te verzekeren zijn strafbepalingen,
vastgesteld. Naast geldboeten kunnen
ook vrijheidsstraffen worden opgelegd.
Ziehier in het kort de inhoud van het
Kon. Besluit.

„Draagt Elkanders Lasten"
Hulpverleeningen van 15—31 Octobei;
1945.
Bijdragen in de kosten van verpleging.
Vrouw van lid N.C.B., Enschede. San,
Bruggerbosch, ingaande, 8-12-45.
Lid C.M.B. Krommenie. San. Zon en
Schild.
Kind van lid Ned. Bond van Chr. Prot
P. T. en Telef. Harlingen. San. Appelscha.
2 Kinderen van lid N.C.L.B., Raamsdonk. San, St. Odagesticht.
Kind van lid N.C.F.T.B., Capelle (N.
Br.), San, Dekkerswald.
Kosten extra voeding;
Kind van lid N.C.B., Kampen.
Lid N.C.G.B., Kampen.
Vrouw van lid N.C.L.B., Holwera.
Lid Ned. Chr. K. en H.bed.. Groningen,
Vrouw van lid N.C.L.B.. Zwijndrecht,
Kind van lid N.C.F.T.B., Heelsum.
NIEUWE UITGAVEN
Wij vestigen de aandacht op tweej
brochures welke dezer dagen versche-^
nen over „De roep naar eenheid in de
vakbeweging" door C. van Baren Jr.
en „De christelijke vakbeweging" door
A. Stapelkamp. De inhoud van deze
uitgaven wordt aan iederen christelijk
georganiseerde en aan eiken belangstel-*
lende in de met genoemde onderwer-*
pen verband houdende vragen aanbei
volen. Bij het Lectuurfonds „Het
Christelijk Boek", Slotlaan 38a, Zeist,
zijn ad f 0.75 per stuk exemplaren
verkrijgbaar.

DIAGRAM No. 2
Stand der schrijven na den 6en zet van

Radiokwartier
In het „Kwartier van den Arbeid"
op Donderdag 8 November, 's avonds
- van kwart voor zeven tot zeven uur,
spreekt vr. J. Hofman over het onderwerp: „Een stukje practijk uit de Bedrijfsorganisatie".
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DAMRUBRIEK
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Verzoeke alle correspondentie betrekking hebbende op deze rubriek, te adresseeren aan het Bureau van het C.N.V.,
Utrecht.
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Wij geven onzen dammers een probleem
van een onzer damvrienden. Hij geeft
dat probleem, met de melding den naam
van den auteur niet te weten. Het is
dus niet van hem zelf, doch wij vonden het mooi voor een plaatsje in onze
rubriek. De inzender is: A. Valkenburg
te Gennep. Misschien kennen onze dammers den naam van den auteur, zoo ja,
dan houden wij ons aanbevolen en
zullen dan den naam in een der volgende
rubrieken vermelden.
En nu het probleem: No. 6
DIAGRAM No. l
Stand der schiiwn1
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Zwart: Schijven op: 18 en 19 en dammen
op l en 2.
Wit: 8, 28, 29, 33, 34, 38, 49 en 50.
Wit speelt en wint.
De oplossing van probleem No. 5 is als
volgt:
Wit: 39—33; 42—37; 50—44; 30—8; 8—2.
Zwart: 28 x 39; 31 x 33; 39 x 50; 50 x 11
en nu volgt het eindspel:
A. Wit: 2—24; 25 x 5; 5—28; 28—33.
Zwart: op 11—16; 16 x 30; 15—20; 20—
2'f, 33—39; 39—44 en wint 24—30; 30—35.
B. Wit: 21—17; 2 x 16; 16—32; 32 x 10.
Zwart: op 11—28; 28 x 11; 10—4; 15—
20; 20—24.
.Wit: 10—15 en wint.
Een zeer mooi probleem van den heer
Laros. 't Zal onzen oplossers wel voldoening gegeven hebben om de oplossing
te vinden.
Vele oplossingen kregen we van de
problemen 3 en 4 binnen. Deze zijn
door het geheele land als volgt:
A. Braamse, Nieuwdorp; D. Knyff, Alphen a.d. Rijn; W. Visscher, Uithuizermeeden; J. v. d. Hoek, Honselaarsdijk;
L. J. Banhard, Den Haag; W. G. Sanders, Amsterdam; H. v. d. Berg, Zaandijk; D. H. Jansen, Ede; A. v. d Kreeke,
Bergen op Zoom; F. Koning, Den Helder; Zuüichem; H. Bijkerk, Maastricht; W. J. F. Wille, F. J. Gijsbers,
Bredevoort; J. Hoogendam, Assen; H.
de Lange, Almelo; J. H. Bakker, Amsterdam; W. A. Mengelder, Deventer; D.
Kamphuis, Enschede; N. v. Heerenga,
Abcoude; H. P. Roolse, St. Joostland,
.O. Drente No. l, 2 en 3, Emmercompas;
E. J. Zweeps, Veendam; H. J. Fienje,
Kampen; B. W. Prinsen, Aalten; C. J.
v. Willigen, Rotterdam; J. Eenkhoven,
Hoorn; H. Overbeek, Hengelo (O.); A.
Valkenburg, Veenendaal. A. Compagnie,
Enschede heeft geen goede oplossing. U
moet de oplossing eens goed nazien.
Wij plaatsen nu een spelopening van
yrijlen J. de Haas, welke onder ons
dammers zoowel in Nederland als in het
buitenland zeer bekend was. Wij geven
hier de 34—30 opening, of wel de Fransche opening en wij spelen vanaf den
aanvang als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wit:
34—30
32—28
39 x 30
31—26
30—25
44—39?

46

47

48

49

50

Wit: 44—39.
Zwart: l tot 15, 17, 18, 24 en 27.
Wit: 25, 26, 28, 35 tot 40, 41, 42, 43, 45
tot 50.
Zwart aan zet.
6
24—29
7. 33x24
14—20
8. 25 x 14
10 x 30
9. 35x24
17—21
10. 26x17
11x35

en zwart wint een stuk, terwijl het stuk
op veld 24 ook gevaar loopt.
Deze opening heeft veel weg van de in
een vorige rubriek geplaatste opening.
Dus weer studie voor onze dammers.

A. v. d. Kreeke, Bergen op Zoom, vraagt
den naam van den Damredacteur. Als
U er op gesteld zij t, zullen wij onzen
naam noemen. Wij hopen dat ook binnen afzienbaren tijd te doen.
A. Valkenburg. Zeer zeker kennen wij
elkaar. Wij zijn wel in uw clublokaal geweest bij een der wedstrijden van den
Utr. Prov. Dambond. Mogelijk kunt U
het verder raden en wachten af.
Van de heeren O. Drenth, Emmercompas; E. J. Zweeps, Veendam; H. J.
Fienje, Kampen; A. Valkenburg, Gennep, ontvingen wij problemen en partijstudies en eindspel.
Een probleem hebben wij in deze rubriek geplaatst van de heer A. Valkenburg, Gennep. De andere heeren
komen ook aan de beurt.
Aan den heer O. Drenth moeten wij
zeggen, dat hij de oplossing bij zijn
probleem moet inzenden.
Wij hebben van probleem No. 2 veel
stof tot spreken ontvangen. Het doet
ons werkelijk goed, dat de eindstand zoo
doorgezocht is. Inderdaad is de eindstand niet te winnen. Wij dachten het
net zoo te doen als in het 5e probleem
aanwezig -was. Wit komt nu net een
tempo tekort en nu wordt de partij
remise.
Van den heer D. P. Bakker, Rotterdam ontvingen wij een kaart'

Het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Christelijken Bond van
Personeel in Publieken Dienst vraagt
2 GESALARIEERDE
BESTUURDERS

voor den algemeenen bondsarbeid.
Standplaats Rotterdam. In diensttreding zoo spoedig mogelijk. Salarisgrenzen minimum f 3224.—, maximum f 3744.—.
Sollicitanten moeten de christelijke
vakbeweging uit principieele overtuiging willen dienen.
Sollicitaties te richten aan het
bondskantoor Heemraadssingel 163,
Rotterdam, vóór 10 November a.s.

voor
antwoord.
Wij
verzoeken
hem goed kenbaar te maken wat hij
bedoelt. Of het een probleem betreft
of een partijstand.
A. Braamse vraagt om de problemen
eens per maand te laten insturen.
Zulks kan mogelijk wel in de toekomst. Echter moetefi wij eerst alles
even bekijken.
Als wij met een probleemwedstrijd beginnen, dan zullen wij twee groepen
vormen, en wel voor beginners en gevorderden.
DE DAMREDACTIE.
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Correspondentie:

Zwart:
20—25
25x34
16—21
21—27
19—24

Wij plaatsen eerst den diagramstand. De
dammers even de stand bekijken en bij
niet zien van de winst, den verderen
spelgang nagaan.

Reisbrieven
CAMP DAVIS, l Oct. 1943.
L. S.
Uit Uw brief las ik verschillende interessante dingen.
Toch zou ik graag nog meer hooren over allerlei bijzonderheden die in Nederland gebeuren. Vooral op sociaal,
economisch en politiek, terrein Het vervelende is, dat
je hier alleen maar Amerikaansche kranten te lezen
krijgt, en die zijn hoofdzakelijk gevuld met sportuitslagen, foto's van trouwplechtigheden met schattige bruidjes en ellenlange verhalen over het ontslag van de G.I.'s
(bijnaam voor soldaten) uit den dienst. Maar wel krijg
ik uit dezen kranten den indruk, dat Amerika veel te
lankmoedig optreedt tegen de gele spleetoogen. Die
knapen beginnen langzamerhand te denken dat zij den
oorlog gewonnen hebben....
Ook in Duitschland schijnen de Geallieerden niet te
beseffen op welke wijze men Moffen dient aan te
pakken. Een en ander is nogal onbevredigend, maar
enfin, de tijd dat ik me daar druk over maakte is al
lang voorbij. Een feit is dat je, als je hier in Amerika
zit, je ver weg voelt van al die ingewikkelde internationale politiek,in het oude, verscheurde Europa, dat het
je steeds minder gaat interesseeren.
Dit is een nieuw, jong land,, een land van ijskasten en
coca-cola, van harde werkers en groote corruptie, van
grootsche prestaties en wonderlijke ideeën.
Het is een wonderlijk land, met ongetwijfeld veel fouten
en gebreken, met misschien niet zoo'n groote intellectueele ontwikkeling over de geheele linie, als b.v. in
Nederland (maar ongetwijfeld grooter dan in Spanje
of Italië), maar een heerlijk frisch, avontuurlijk land,
waar het zeer prettig moet zijn te wonen. Aan alles
voel je hier dat er ruimte is; ruimte voor iedereen. Als
je in de bus of in den trein zit kun je naast iedereen
gaan zitten en met iedereen praten.
Er zijn geen klassen in den trein, en de senator zit
soms gewoon met den werkman te oreeren. Als je met
een gezelschap in een taxi gaat, is het heel gewoon,
dat de chauffeur in het gesprek betrokken wordt; immers, ook hij is een fijne vent, alleen, hij heeft nu de
baan van taxi-chauffeur, maar dat wil absoluut niet
zeggen dat hij een haar minder zou zijn dan een ander.
Wat mij ook opvalt is, dat over het algemeen men tevreden is over z'n „job", trouwens, is men niet tevreden
dan gaat men er uit, men pakt z'n auto en kart een
honderd mijl verderop naar een andere stad, waar toch
ook wel werk te vinden zal zijn. Een Amerikaan verdient graag veel, en doet dat over het algemeen ook,
maar hij werkt hard, omdat hij dat als z'n trotsch voelt.
De prestatie die een man levert, en het aantal dollars
dat hij daardoor weet te verdienen, dat is het wat hier
den man zijn waarde geeft.
Denk nu niet dat ik verblind ben door den uiterlijken
schijn; ik weet maar al te goed dat het hier niet alles
koek en ei is; ik weet dat ook hier vriendjespolitiek en
corruptie hoogtij vieren. Laatst sprak ik een Amerikaanschen luitenant-vlieger, die mij vroeg hoe ik officier
geworden was. Ik vertelde hem, dat ik de school voor
officieren had afgeloopen en daarna was bevorderd. Hij
lachte en zei: „Och, bij ons is het een kwestie van de
juiste menschen kennen...." Nu moet ik erbij zeggen,
dat dat een gevolg is van het Amerikaansche syst^om.
Men kent hier het — volgens mij uitstekende — systeem
van „the right man in the right place". Als men een
genie-kapitein noodig heeft, zoekt men een kundig
ingenieur en geeft dien a bout portant den rang van
kapitein. Heeft men echter later dienzelfden ingenieur
noodig op een luitenantsplaats in b.v. het motor-transport, dan kan diezelfde man daarheen overgeplaatst
worden als luitenant. Het is niet ormogclijk, dat diezelfde mijnheer een half jaar later als kolonel bij een
staf van den radioverbindingsdienst zit. Rang naar
functie, dat is het systeem, dat ook nu bij de mariniers
wordt gevolgd. Een verdraaid goed systeem. Zoo kan

het onmogelijk voorkomen, dat een beroepskok als soldaat „meeperst" (mariniersuitdrukking voor „dienst
doen"), terwijl een schoenmaker als sergeant-kok fungeert. Is die soldaat inderdaad een prima kok, dan kan
hij in één dag b.v. sergeant-majoor-kok worden, terwijl
de schoenmaker b.v. dienzelfden dag tot korporaalschoenmaker wordt gedegradeerd. Dat is eerst erg
vreemd, maar men moet in dé gaten houden dat al
deze rangen „naar functie" en dus voorloopig zijn. Het
blijkt alleen helaas weer, dat dit systeem voor onze
conservatieve Hollandsche legerleiding toch wel wat
al te kras is, en dus zien wij hier nog vele oude. getrouwe gevallen van menschen, die op een anderen
plaats tienmaal efficiënter zouden werken, maar Den
Haag wil de benoemingen niet laten afkomen
Hoe
dat nu eigenlijk precies zit weet ik natuurlijk niet en
daar wil ik liever niet op ingaan, want dat ligt ver
buiten mijn terrein. Maar aan alles kun je het groote
verschil merken tusschen de opvatting, die de Amerikaansche Regeering t.a.v. het leger heeft en de opvatting
van de Nederlandsche publieke opinie, en dus tengevolge
daarvan, van de Nederlandsche Regeering. De Amerikaan beschouwt den oorlog als een karwei, en dat karwei moet gauw en goed gedaan worden. Dus voorziet
men het leger van alles en nog wat: prachtige trucks,
jeeps bij massa's, kranen, voedsel, kleeding, bioscoopen,
kerken, badplaatsen, kranten en tijdschriften. De verschillende opleidingscursussen hebben mij verbaasd doen
staan over de preciesheid, de grondigheid en de kundig'.ieid, waarmede ze gegeven werden. Als de Amerikaan iets doet, doet hij het goed, dat is zeker. B.v.:
De afd. genie moest in het kamp eenige wegen aanleggen. Er werd in het hoofdkwartier der Amerikanen
een aanvraag ingediend om wat arbeiders en materiaal.
Een Amerikaansche luitenant kwam eens' vragen wat
de bedoeling was. Men liet hem zien waar de weg moest
komen. „Het is maar voor een dag of vijf", zei de Hollandsche genie-officier, „en als ik wat kipkarren en een
stoomwals zou kunnen krijgen?"
„O.K.", zei de Amerikaan en in een stofwolk verdween
z'n jeep. ...
Den volgenden morgen wreef de genie-officier z'n oogen
eens flink uit.
Droomde hij? Daar kwamen in een reusachtige stofwolk
aanrijden: 4 bulldosers, twee enorme stoomwalsen, 4
puinbreekauto's, een reparatiewagen, vijftien trucks en
een kleine vijftig kipkarren, met honderden meters
rails, zes betonmolens. ...
's Avonds was de weg klaar.
Neen, na wat ik hier gezien heb, en niet te vergeten in
Camp Tophat in Antwerpen, beri ik er van overtuigd,
dat de Organisatie Todt nog wel het een en ander kan
leeren.
Maar genoeg over m'n indrukken (die natuurlijk nog
maar heel oppervlakkig zijn, na zes weken).
Verleden week Maandag ben ik van de Rifle Range
teruggekomen en -nu zit ik weer in Camp Davis.
Dit kamp kan ruw geschat een 50.000 man huisvesting
verleenen....
U voelt wel, dat wij met z'n 4000 in dit overigens heelemaal leege barakkenkamp totaal in het niet verdwijnen.
Alle barakken staan leeg, het gras groeit over het
asphalt heen. ...
Het geeft je echt het gevoel, dat de oorlog uit en afgeloopen is, maar dat ze vergeten hebben het ons te
zeggen
Ik zit er nu drie weken, maar ben nog nooit meer dan
ongeveer een derde deel van het kamp doorgeweest En
zonder jeep is dat geen doen ook, want het is zeker
anderhalf uur loopcn.
Zoo af en toe lees ik hier de „Knickerbocker Weekly",
een blad voor de Hollanders in Amerika. Daar lees ik
veel interessante dingen in over Holland, wat reuze
prettig. Nu, ik moet.weer eindigen, de dienst roept, waut
ik ben officier van de wacht, Het allerbeste en schrijf
eens gauw weer terug. Ik hoop maar, dat de volgende
brieven wat gauwer overkomen, anders is het nieuws
zoo erg oudbakken.
Vele groeten.

