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Niet minder algemeen Is op <ïit ogen-
blik óe kreet om Eenheid.
Wij zullen den lezer nu maar niet
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bewegingen, die nu h«t woord Eenheid
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Alleen de Daad!
En de inhoud aan een w o o r d kan
gegeven worden door d* DAAD'.
Indien wij m e t t e r d a a d Eenheid
brengen in de Vakbeweging waar dit
mogelijk is, dan beslat öe minste kans,
dat 6e EENHEIDSVAKBEWEGING
misverstaan wordt.
Het zit 'm niet in de grootte en (ie vet-
heid vaa de lettertypen waarmee wij
onze pamfletten tooien, het moet hem
zitten in het vertrouwen dat onze wer-
kers voor onze tswegin-g? in de bedrijven,
op de fabrieken, in öe havens, op de
bouwwerken, op de kanoren, kortom
overal waar gewerkt wordt, weten te
wekken. En het vertrouwen en het
respect dat gft voor onze beweging,

onze .'ïENHïaDSVAKBEWEGrN-G weet
tTWkken, Is evenredig a«a hel. vei-
£ou !̂fS het respect dat gij-voor nw
persoon onder uw kameraden weet af
te dwingen.
Een goede zaak, die door een *£*«IJng
;7*en slechte kameraad wordt voor-

ian is er als zaak met minder om,
p zij wint geen aanhangers. De man

dte m de bedrijven onder zpn kamera-
den voor a* eenheid opkomt, moet zelf
ïn samenbindende kracht ?4jn, dus geen
betweter of twistzoeker.
In h*m moet de Eenheidsvakbewegtag

boliseerd &*. Het is heus met
dr t hij voor ieder gat een spo-

S°r heeft hij hoeft niet voor iedere
UiHjkheid een oplossing te^n, h.

- die hij n ie t
wa«btj hfl 4* ««a en de vcor-

icVinff van andere kameraden, ooit van
'denkenden, j u i s t van anders-

den^nden nodig heeft, maar hij, moet
de man zijn, die na alzijdig beraad,
wJt te 'bewerkstellmg-n; dat men
komt tot een eensgezinde daad!
Dat la <te EENHEID, ffie d« ESN-
HEroSVAKBEWÉGING voorstaat. De
FENHEID van de DAAD oer werkers.
Het woord EENHEID klinkt overal, de

O zullen w? moeten brengen,
A. W.

in de Rotterdamsè haven

5. 14 dagen vacasjtte per Jaar mefc
10C : bij dR H.A.R.

era.
6. Har- ;et ploegensysteem

op J r ploeg, plus goed g&-
cel, met reserv»

voor ev. cvallcrs.
7. Aaonan-3 van personeel volgens

numoiersystsem, geen gesplitste
werkdagen meer en geen aannamo
voor l taak of l zonodig.

8. Het scheppen van een behoorlijke
eetgelegenheid door h "' msteUeoi van
cantines of schaftloï l i.

S. Zuivering van de H.A.rl. van colla-
borateurs.

10. Bewaking van havencomplexen door ̂
do N.B.S. alleen tegen ongeregeld-
heden van buitenaï. Geen gewapend*
N.B.S.'ers meer ta loodsen of op,
schepen.

11. Verplichte organisatie voor alla
arbeiders.

12. BrMfcnnlng- van door de arbeiders ge-
kozen coatactcGiamSssiss, die d*
belangen vaa de arbeiders beharti-
gen en de naleving der C.A.CX
(Collectieve ArbeSclsovereeakomBteii)
controleren. Deze commissies moe-
ten l n werktgd geieg-anheid krögea
hu3 . Tevens mos-
ten dezo commissies mede beslissen

. in ontslagkwesties.
13. Zolang ooOr <3.e Staat hierin nteft

wordt voiSrzieJX, een behoorlpa
pensioenregeling.

Aan. het bestuur van ds E.V.C, en vfa*
op (Je vergadering gekozen vertrouwens-
mannen werd opgedragen de leiding op

oak
de Seheepvaartvereniging Zuiö in con-
tact te kornen om over^bov -rja
pxmten een bespreking te r dl
alies laaide op do onwil desar onder*

•

i streden voor eea vrij
lederland en, bedoelden
;j Nederlind precies zo
id wilden maken als de
is, terw^l anderen weer
.n die a-egeningen. der
niet te \yillen weten.
en we nog Vrij-denkers
, Vrij-dit en Vrij-dat.

•ord nu toch maar één onmis
:iis had, dat zouden al
uden het toch spoedig

geweest,
de nationaal-soeialisten

Vertrouwen in de
overwinning ongeschokt
Donderdag 28 Juni brak ta de grote
Rotterclamsa haven de staking uit'.
Vrijdag daaropvolgend was de staking
algemeen.
Niet het feit, dat er door onverant-
woordelijke N.E.S.'ers op een boot met
havenarbeiders geschoten werd, Was de
oorzaak van het conflict. Dit feit waa
de druppel ölc d.o emnier deed over-
lopen. Reeds acht weken echter werd
er onderhandeld met de ondernemers
over zeer gerechtvaardigde eisen van
de arbeiders!
Vanaf de bevrijding werden de arbeiders
door de ondernemers aan het lijntje ge-
houden. De ondernemers zijn de direct-
schuldigen in dit conflict geweest! Dat
de arbeiders hun goede wil hebben ge-
toond zullen wij in dit verslag vaa de
staking aantonen!

Pfichtsgevoel bij de arbeiders
Toen na de bevrijding de schepen weer
de haven binnenliepen, meldden zich de
haven arbeiders om deze schepen te los-
sen..- en 23 deden dit met groot élan.
Want hoe was de situatie? Veel arbei-
ders waren In de« bezettingsjaren zo li-
chamelijk, verzwakt, dat het hen niet
mogelijk was een volle dag te werken
en dikwijls na enige uren ingespannen
arbeid, eerst moesten rusten alvorens te
kunnen verder gaan. Deze arbeiders
hadden zeker de els, toen al, kunnen
stellen 4 xtor, hocgstens 6 uur te
werken.
DOQ3 ZE HADDEN ZOT* PUCHTS-
GEVOEL TEGENOVER ONS UITGE-
HONGERDE VOLK, DAT ZE DAAR
GEEN GEBRUIK VAN MAAKTEN.
Zij moesten werken volgens een contract
dat in 1937 was opgemaakt!
Van 's ochtends 6 tot 's avonds 8 uur ta
touw. En vaders van gesmnen gingen

soms met 30 gulden in de week naar

w'„ e, b« de ondernemers sinds 1939
niets veranderd, Heten zg de arbeiders
werken op oude voorwaarden,

e n p r o l e t e n begonnen er an-
over te denken. Zij wilden met
terusr naar de slaventoestand van

v„ur den oorlog! Dit maakten zij de
overnemers dan ook bekend... maar
vonden geen gehoor! Men meende ta
deze krtagen nog steeds, dat «en met
de arbeiders kon doen wat men^wildc
Herhaalde malen werd door de arbeid
00-i ™>"-ino- eed aan om hierin door
o v e r l e g verandering te brengen,
doch alles was tevergeefs. Er was
s e en organisatie, welke voor hen kon
optreden, want de oude vakbonden
hadden het vertrouwen bij hen verloren
en de E.V.C, was bij hen nog maar
weinig bekend! Dus, s p o n t a a n brak
deze staking uit! Na a c h t weken hard
werken zooder behoorlijk loon en zon-
der behoorlijke arbeidsvoorwaarden,
Hledia0' en' schoeisel werden niet ver-
strekt" Het geduld was ten einde. De
ondernemers hadden het op de spits ge-
dreven, alleen om te peilen hoever men
met dé arbeiders kon gaan en om hen
weer terug te duwen naar de oude toe-
stand.

De 13 eisen
Op de stakingsvergadering van 29 Juli
werden de volgende 13 eisen gesteld:
1. Vaste wachtgeldregeling voor alle

arbeiders bij de H.A.R. (Havenarbcl-
dersreserve) geregistreerd op eet
bedrag van 28.50 gulden per week
plus'25 % toeslag.

2. Loonsverhoging van 25 % per week,
met terugwerkende kracht, tot <

• datum waarop deze loonsverhoging
voor de Amsterdamse havenarbei-
ders werd ingevoerd.

3. Invoering van de 40-urige werkweek.
4. Uitreiking van draagbaar scl

en werkkleding.

neme
De strijd-wfl werd met de dag heftige*
Ean -l van ongeveer 300 man,
leden vsn.de C. B. T. (Centrale Bond
vaa Transportarbeiders) sloot aich als
één man aan bij de E. V. C. Dit wa»
voor de stakieg van groot bislang. H-jid.
arbeiders, baaen en. ook het technisch
personeel gesloten en eensgezind ta
staking.
Vaa buitenaf kon deze strijd niet meer
gebroken worden.
De ondernemei's en ook burgemeester
Oud lieten geen middel onbeproefd om
dit toch gedaan te to 't luid-
spre ;fe-

.uTiipers ( ' ' d i t
; der .sche-

pen te !•• en mis-
lukten echter!
Inmiddels was men door clcae eensge-
zinde houding der stakers al zover ge-
komen, dat het bestuur van de Scheep-
vaartvereniging Zuid nu v/fcl met da
stakingsleiding en het.bestuur van da
E. V. C. wilcie on onder
voorwaarde dat eerst aan het werk vrerd
gegaan.

Het critieke moment
Het critieke moment v/as aangebroken*
Critiek, omdat nu d'. : leiding en.
do E. V. C. moesten aantonen, en i-ewij-
zen dat er niet gestaakt werd om t9
staken. Door de verkeerde voorlichting
ia een 'groot deel van cle pers, was er

— Rotterdam cniga

dig. De E. V. C. werd
schuld van de rtaMne in

werd na uitvoerige en gedegen b
a van de stakingalcidmg en da

S^V C. besloten de stakers te adv^
2ren de strijd tijdelijk op te schorten
OP de volgende voorwaarden:
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De Eenhefdsvakcentrafe
en de regeringsverklaring

O fi»s wïüsn da arbeiders krengen,
maar niet tot elke prijs

•ass<3ag 27 ^nd heeft prof. Ir. W.
ScJiermerhorn, minister-presldeat, een
belang-rijke radiorede gehouden voor het
Nederlandse volk. Wjj zullen deze rede

de vost vojgeis, raaar dat ge-
deelte, dat meer in hot bijzonder de
arbeid raakt, wat nader onder de lotipe
itemen, -ter-presldent zet daar-
omtrent onder meer het voig«nde:

toezicht .voor tover n<xSg- mat beeüsateg
van weg* &* overheid.

levensstandaard

•a van het regermgs-
n noodplan 1945.

voet direct een begin worden
Ê1»- , .ellen van een her-

dat drie Jaar zal
re i Wij zijn ons bewust,

-g, ook zelfs van een
i d voedert, die niet onge-

jven, zodat ook tegelijker-
üjd en reeds oamiddellrjk op allerlei
geïjiecten zai moeten worden aangepakt.

Bedrijfsoïrganisatle
X>e redering zal een regeHng ontwerpen
voor de org. van het bedrijfsleven in
£rot« saanenvatende eenheden, waarin
overï.eicl, ondernemers en arbeiders htm

•j n, welke organen onder
goedkeuring van hoger gezag, algemeen

•3 regelingen zowel op sociaal
als op economisch terrein voor de be-
drijfstakken kunnen vaststellen,

Het agrarisch fundament
Set herstal van de geteisterde gebieden
zal met de meeste kracht worden aan-
gevat Ingrijpende maatregelen zullen
nodig blijken, om deze gebieden tot
nieuw, goed «ontgonnen en verkaveld
cultuur] and te maken, waarbij aan de

;.orging- van het landschap de aan-
dacht zal worden geschonken welke het

:ent.
De res-erlng rekent hierbij op de mede-
werking van alle boeren, » tuinders en
landarbeiders, die door hechte organisa-
tie ieder hun aandeel In de uitvoering
van de nodig* maatregelen op zich
dienen te nemen.
Zo zal voorts alles Jn het werk stellen
om to bereiken, dat de bewerkers van
de bodem duurzaam die beloning ont-
vangen, welke hun toekomt,

Rechtsorde van de Arbeid
Betreffende het departement van sociale
zaken vaJt op te roerken, dat het be-
lang van heel ona volk dringend een
vergroting' van öe arbeidsgelegenheid
en het scheppen van verhoudingen eist,
waaronder met volle toewijding wordt
gewerkt en arbeidsconflicten worden
vermeden. De werkers van hoog tot laag
zullen, zowel in openbare bedrijven als
ia particuliere ondernemingen, bij Het
bedrijf moeten worden betrokken op een
wijze, die hen doet gevoelen dat met
hun rechten, belangen en gevoelens re-
kening wordt gehouden, maar dat zfl
dan, ook mede verantwoordelijk zijn en
dat een goede vervulling van hun taak
een maatschappelijke plicht is. In de l«i-.
ding van de bedrijfsorganen zullen ar-
beldersvertegenwoordigrera zitting moe-
ten kril^en, terwijl in ondernemingen
van enige omvang ondernemingsraden
voor georganiseerd overleg tussen de

-ra en vertegenwoordigers van
• rroneïl dienen te worden gevormd

en op het gebied van de
rauw contact worden gehou-

den met de samenwerkende .werkgever.)
^organisaties. Arbeldsvoor-

.. te worden geregeld in
overleg tussen deze organisaties, onder

mlnimum-jev«»wstandaard
te waarborgen, waarbf in z
rekening la gehouden, met de prtjean der
gedistribueerde goederen. Men zal er
zich echter bewust van moeten ztJn, dat
opvoering der prodwctie voorwaard» te
voor stijging van d« >evensstanda«rd,
Aangestuurd zal -worden op een betere
verhouding tassen da beloning: van v«r-
BChtUende categorfBn dan vroeger. Zo
lang de ontwrichting va» het bed~iJfs-
leven en het tekort nan* grondstoffen
het niet mogelfjk maken allen arbeid te
waarborgen, zullen de gevolgen daarvan
voor de arbeiders moeten worden op-
gevangen door wachtgeldregelingen en
werkloosheidsuitkeringen van een ander
karakter dan de vroegere steun.
Dit zijn de belangrijkste punten waar
het voor de arbeidende klasse direct
om gaat. Hl«r worden de problemen
aangesneden waar wfl direct mee zitten
«n die om oplossing schreeuwen en
waar thans reeds moeilijkheden zfln uit
voortgevloeid.

Denkt aart

vergadering
j^jy \^^

van het

Overheidspersoneel
Op Woensdagavond t S Juli fn het

Concertgebouw

Wfl mogen niet ontkennen dat c -
l«nde zaken aan de orde worden gesteld,
die, als zij zouden zfln uitgevoerd «oala
wfl 55e verstaan, een belangrijke vooruit-
gang voor de arbeidersklasse zouden, be-
tekenen.

Geen zeepbellen

De vejrhcrudl2£»3 waaronder 'Jte>
arbeiders, de Meine boeren en tuinders
voor de oorlog' ictfcen, wanr
daal; dat tegelijk met het. herstel van
d« geteisterde gebieden rekening
den zal worden met behoor lij >•.
van deze groep kunnen we toe j i
Taak. la daarbij, dat de landarbeiders
georganiseerd htm vertegenwoordigers
daarvoor aanwezen.
.In B$n „Rechtsorde van de arbeid" ïsegt
deze minister dingen, die ons uit het
hart sfjn gegrepen, ala „vergroting van
arbeidsgelegenheid, onder veöKruölBgea
waaronder met toewijding kan Worden
gewerkt1*. Maar dan moeten echter
eerst de moffenvrleildejn de laan «It,
want de arbeiders kunnen atet werden.
onder leiding van hen, die hen voor
kort nog bedreigden met uitzending naar
Duitsland en die, terwtj! zij saboteerden
m het belang van het land, alles In bet
werk stelden om de productie voor de
vijand zo hoog mogelijk op te voeren.

Vooroorlogse deputaties
„Een minimum tevensstandaard zal zFJn
te waarborgen". Dit la het kardinale
punt waar alles om draait Daarvoor

Inderdaad zfjn m het verleden öoor an-
dere minister-presidenten per regerings-
verklaring ook wel beloften gedaan,
welke door de arbeiders nimmer geho-
noreerd konden worden en het is geble-
ken, dat de regering, dde te Londen zat,
ons per radio beloften heeft gedaan die
zeepbellen bleken te zfln. Daarvan kun- l heeft de arbeidersklasse steeds gestre-
nen vooral de mijnwerkers, die nu ruim ! den en daarvoor zal zij blijven streden.
acht maanden bevrijd zijn, meespre- j Was het geen schandaal dat diegenen
ken..Wjj kunnen het dan ook begrepen, "
dat de arbeiders sceptisch tegenover
onze regeringsverklaring staan. En toch
dienen wfl bfj de wederopbouw van ons
land deze zaak met meer vertrouwen
tegemoet te treden. Nederland moet
weer opgebouwd worden, mooier «n
schoner dan voorheen, maar ook beter
voor hen, die er In leven en werken, die
door hun arbeidskracht, inspanning en
prestatie het weer uit de poel van
ellende, armoede en verwoesting om-
hoog zullen brengen, maar niet voor de
parasieten en uitbuiters.
In dit licht bezien willen we de rede
van dan minister-president wat nader
bekijken.
Het is uitstekend dat er een. plas tot
herstel gemaakt wordt, maar om te
beginnen moet aangepakt worden. D!*.
aanpakken kan echter niet, dat ia mi
reeds gebleken, op de voorwaarden die
de ondernemers stellen, maar daarbij
moet hand aan hand gaan een bestaans-
mogelijkheid, daar de arbeiders nu wel
ondervonden hebben, dat verhoudlngrs-
gew$s van hen steeds de grootste offers
geëist worden en zoals gezegd, «8 wel
willen werken aan de opbouw van het
land ten voordele van onz» volksgemeen-
schap, maar niet om de ondernemers
hoge winsten in hun zak te spelen.
Verder zal er een regeling ontworpen
worden waarin overheid, ondernemers en
arbeiders hun plaats krflgen. Ook dat
soort oommissies hebben wfl meer ge-
zien en dan werden daarin geplaatst
door de regering benoemde arbelders-
vertegenwoordisrers- W!J stellen er ech-
ter prijs op dat deze vertegenwoordigers
van de arbeiders door de arbeiders zelf
worden gekozen, d.w.z., dat daarin niet
de vooroorlogsche bestuurders in be-
noemd worden, maar die, welke nu het
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• 1. De onderhandelingen met cie S. V.

vangen direct aan.
2. Geen rai> regelen.
S. Bior.oii oi'ie rrelcea moet overeen-

lltt, over de inge-
rtit nic.t dan

td op 20 Juli '45 in de ge-
hela ; se hav—» wederom ge-

t met alle nevenhcchijven.
"i Juli om l uur vond
; vergadering plaats,

a 5000 arbeiders aanwezig
en.

sleiding deed een beroep op
id verstand van de arbeiders

•••uwen in fcaar te stellen,
.ekozen leiding1.
'vies uit om de

. op te heffen!
Het werd indrukwekkend sta en men

kon op de gezichten lezen, dat de sta-
kers liever zouden doorzetten maar ter-
wille van de argumenten door de leiding-
naar voren gebracht en met bovenge-
noemde voorwaarden als basis, verzette
zich niemand tegen het advies.
Op deze vergadering sprak ook nog een
kameraad van de E. V. C. afd. Trans-
port Amsterdam en bracht de groeten
over van de Amsterdamse havenarbei-
ders, die meeleefden In deze strijd en
de toezegging deed, dat wanneer de sta-
king weer zou uitbreken, ' zeer zeker
geen Rotterdarose boten in de Amster-
damse haven gelost zouden worden.
De eensgezind begonnen strijd is eensge-
zind opgeheven.... maar de arbeiders
blijven op hun hoede. En het wo-
zoals de heer Koenen'se,-
deltjke leiding op de vm-goderr
sterdam zeide, aan de regering

die het zwaarste en dikwijls het gevaar-
lijkste werk in het belang van de ge-
meenschap deden, het slechtst betaald
werden en daardoor in krotten leefden,
nimmer behoorlijke ontspanning geno-
ten en dn plaats van kleding vodden
aan het lijf hadden? Wij herinneren
ons van voor de oorlog, deputaties van
vrouwen van textielarbeiders naar Ruijs
de Beerenbrouck, die ondanks het feit,
dat meerdere personen uit hun gezin de
textielgoederen maakten, bijna geen
Meren aan het lijf en geen verschoning
te de kast hadden, deputaties naar Co-
Ifln van werklozen, die wél geen honger-
oedeem hadden, maar wie het gebrek
van hun gezichten was te lezen. Ondanks
enige goede arbeiderswoningblokken in
«nkele steden, bewoonden verscheidenen
toch krotten omdat ze de goede wonin-
gen niet konden betalen en voornamelijk
op het platteland kwamen schandalige
woningtoestanóen voor. Wg staan dan
ook op het standptmt, dat <J« bouwers,
de delvers, de zaaiers en fle zwoegers
minstens een menswaardig bestaan ge-
waarborgd moet worden, omdat zij het
zfln, die i het land weer zullen moeten
opbouwen, omdat ztj het zijn waarvan
alle krachtsinspanning vereist zal wor-
den en omdat zij het ook zullen zijn, die
inderdaad al hun krachten voor ons volk
en ons land zullen inspannen.

ISatlonafisatie van bedreven
Kei niet da voorzitter van de M^nwer-
kersorganisatie van d^ E.V.3. „dat nis
het in het belang van nat .Nederlandse
volk Js om 60 uur te wnrkea, dan doen
we het ook." Maar dan diont bet öeze
werkers ook .mogelijk gemaakt te vor-
den door goed* arbeidsvoorwaarden en
dan moeten ook inderdaad alle ar
krachten ingeschakeld worden en niet
de winst van hun arb^'d in •
van cte groten d<>r aards terecht komen.
Voor zover de ondernemers daarbij' in
de weg- staan, dienen hun bsdriiveji, wier
voortbestaan voor het Nederlandse volk
nodig is, _ genationaliseerd te worden.
Als de minister inderdaad van plan is
dit program op de kortst, mogelijke ,ti1d
ten uitvoer te breng-en, kan hij" op de
steun van de arbeiders rekenen en zekar
ook op de steun van dp E.V.B., de orga.-
nisatifv m de illegaliteit geboren, en die
zich thans in, een groeiend vertrouwen
van de arbeider.1? mag verheugen.
Aan het slot van sün rscTa voor de ver-
wezenlijking van. Eijn plannen zei- de
mm.-pres.: „Rekent u daarbij or> OM,
wij rekenen op u", welnu v
dit om en hopen n
tp.leurgc.rt.eld te wr."'i
V7$ hopen in het eerstvr! :
nog nader op de in rl** artsVe! gestelde
waagstukken in te gaan-

H. J, B.

Allé secï
groopcr.

«n t, MI-.. o bestuurder*
aa« h«t van öe Lan-
deUfke Leiding, rlemonyiaan 27,
Amsterdam, t< .e .e Bturcn.

De redactie verzakt aan alle af-
delingen ccpy testuren naar het
adres Hemonylail» 27. Op de env.
vermelden RECACTIE „WER-
KEND NEDERlfiND". Dere co-
py kan allea om«tte,u sfdenng»-
nleuws, bedrijfpleuws. aotlés,
«ta kingen, ver^derin^en, enz.
Zend dus copy aan de lopende
band.. Zodat we iet »jfciangr!Jk»!«

spoedig
inen
i zo

lis onza ;
£al vet

plaatsen, öcï:
• -ge-

plaatsö ocpy taiz<
respiiKK-srd v, aus
niet langer, rnaa z- "3 Is,
staun het op, e* la In titst bfr
!ang van de krat «n dua van rf*

EenheidsMikcefitraia,

VORMT VBRKfi REOACTIB-
COMW6SIES1

De arbeiders mo*(en dag «n» aacht t*
beschikking staar, Op hun post hebb*11

jij geen enkele velichting. Ook aaklai>-
tarens, zo dring-ad nodig otn 's nacftt»
van huis naar hë werk te gaan, ont-
breken. Het is begrijpelijk dat teder d»
beter werk kan Irijgen dit met grag*
handen aanpaltt. Maar.... de G.A.KJ"
mensen zfln aanfenomen via het G«*
westeüjik Arfbediafiureao, <M«> ook «S* oitt-

rege-

den alleen gegev*, wanneer de
nemer met het <Pts3agnenien ^
personeo! accoordgaat.

De G-A .̂ gaat ö*«r aooSt mee
Het te heel logfewh. dat <?e
voor het een en «Jder eea
Hng verlaagenL EJi ?
die zQ stellen IK "̂  gawcntteloca
35 gulden per week. Een ela <!te volte»-
mea g^re-cIitvaa.T'd.ffd !s!

H. B.

Na een korie oDgesteldhoia fe
plotseling ovefleds111 ons lid

O. v. ifl. HOKK,
Wijdepesstraat 57,
Tuintprp Nieuwcndam.

Hrj waf. pioniers vsor
de eenlic; o in de rak-
beweging. Een b-ouwe te

vriend if ons ontvallen
".al bij ons tn ere

blijven, het raede door hem bc»
gonnen wei'k voc*r de B. V. B.
zullen wü Awirtzetten to xfj-a

Groep
Spoor-, Tram- en Ator

Namens het bes-'
o; v. d. PL-AI

De toestandbfj de G.A.R-
afd. Bswaking

BQ deze dienst Üeitsten ; _
tto,g- wanioestan&n. Nu oijna twe*
maanden na de bvrfjding ia Mer nog
niets veranderd, te arbeider* van deza
dienst, volwaardij» krachten, FerdiensB
nog steeds een. loa van 45 ets. per xmft
ongeacht of het lu dag- of naahtwerB
Is dat zjj moeten «nichten, of het ZSonr
dag is of een werrdag. \Vij zagïir> loon"
briefjes met 60 ur w«rlt, loon 26.88
gulden. Er is eenwerkverdeling die öj
de arbeiders zeer mpoputalr is tn te»
recht! ledere dagom 2 uur moeten «Ö
zich melden aan fct kautoor in do Spi"
nozastraat. Daar wrden door <3o pertif*
briefjes uitgereöct aan bepaalde arbei-
ders, waarop hu opdracht vermei''
wordt. Een gedeelJ der arbeiders krCJS*
echtei' geen wei'k -ti kor: v1*
geade dagen aan <s bei.irt- tii^-
nodig1 orn van hui naar het liant'-ir w
gaan en terug, v»or het waeivLic aa®
het kantoor (som l of li wur? wordt
geen cent betaald.Het ia geen uitzonde-
ring als een arbcder per week 12 uut
werkt en 12 uur ?*rëjt Is met

.- «e feil
pr vee

In UËweUic



Wapenschouw sn het
Concertgebouw
arbeidsschutven, maar bewitéte uoerkers

voor een ivelvarend Nederland

' - a

«o

het Concertgebouw te Am-
n massale bijeenkomst be-

was geea vergadering sssala
in het Conoertgebovr«r of
-«aio» «5n gehouö.en. Het

apenschomv. Haniierdca *n
voor «a deur ; a ssta

-au gro*-
••* vergaa. ond. Maar

.ïelf stempelde d-rse bfj-
nog niet tot een gr •_•••.
Neen, het was het ia&tead»

uut öe beaoekan» elke tceer
^-~» wanaeer de dri« sprekers fed«r

(̂ |°f* v?^ee verleiden vaa de grootse

«aven en ia de mgnstree&.

^ 6r.

«preken! hebben
nibu ban wel Beggea 2ond«r
heffing, zoiKÏer schitterende p«-
xnaar kalm, £akel$k «n oprecht

~ wat er mede te delen was.
sring behoefde In geen en-

opzicht „bwerktr te worden. Ieder-
^Oïid* begrtp ,voor de moeflpchaden»
~* was zich bewust van d« taak

tnededeüng werd met «ntlson-
ontvangen. Niet ateehts d« be-
over de gevoeïtte Btrigd, toaar

®o«nens verfelajring, dis later
eens : door Haaners fc«ïiaaia
dat d« art»ld«rs v«n NTeder-

warsn 50 en 60 war
te werken voor de opbouw en
l van het Vaderland, wekte
en gejuich. Zo reageren geen

^uwen! Zo reageren sflechts
die zich van hun taafc bewust

— z» voegde K^oenen onmid-
ftan «fln verklaring toe i— «n dat

j^^en zowel regeerders en ondernfnners
(^ ^fe bedrijfstakken wei te verstasïn en

"thotiden — «Je arbeiders eisen «Jan
dat de vruchten van hon hareJo

r*«fd ten Bo-sde komen aan het gehele
*<teHandse vo!k en zfj weigeren zich
' te «loven wansieftr een kleine groep

^Wtter» er In zou kunnen slagen om
** Srote profijten van het zwoegen «ter

te trekken.

-** parasiteren «Sar bezMtera op d«
*& der massa — en dat nog wel on-

' h*t mom van volksherstel — zufl.en

d» in de BJenheidOTa&ïxweging georga-
niseerde arbeiders niét gedogen*.

Dit was de boodschap, dte <te massale
b$ceakamst van de Eisnaeldsvakbewe-
gteg aan regering «n ondernemer» hoeft

DaJ. ie duJkJeïïpto taaL S3r U geea woord
Ftans b?). L>at ia ook slet nodJg.
ïa rotad Koderlan<ki Begrgen wfl: Voor
het Nederlnndisa volls wUlen wfl onz«
uiterste krachten geven, nmar w
tea «te waarborgiaB voor een WKHSW&&T-
dtgr beataan voor ons ea de onzen, «oa
Öat kan aïleen als aaa de
van hftvaa- «n tndriatri&baroDiaen paal
va perk wordt gesteld, Wfl ztjn «en
Eenhelösvalcbawegtrig, ons orgaan heet
„Werkend Nederland" en Biet „Stakend
lfe<ter!and™, wfl wfflen vosr aöes wer-*
ken, tn het belang van het gehete Ne-
derlsndse volk en in ona elgea beteung,
wf) wfflea alle machines op gang bren-
gen, met uitzondering van «Je slor-
pende wfnstmacMn* der magnaten-

T5e~Kfi>tiUs egt'gyHH on* «B eraan cos
stoedn boler begrepen, AJs de Regering
ook begrtp cal tonen woor de rechfcma-
ögtioid yan oreas vertangena — ea bet
onderhond mei den mtoister-preslilent
geeft ons naiiteldüig otn. t* v*rwaeht«a,
dat mea daar ook niet aan gebrek aan
begrip jtö<ït — dan zal het wel mogeltfk
s8n om den heren ondernemers Jn de
haven «a. de Industrie aan hel; verstand
te brengen, dat de schone dagen hunner
alleenheerschappS voorgoed voorbij z^n.
De h«r«n hebben harde koppen, E$ laven
voor een groot deel nog in de voltooid
verleden t#d, zij ztjn met <Üuiaend gooden
ketenen gebonden aan de oude soclate

De mannen van de
gtag1 wfllen werken, maar z$ gaan de
etr^d niet «R. d« weg.
De strijd zal gevoerd worden e» m«t aüe
middelen, waarover de arbeiders be-
schOtken.
De eitrfld zal gewonnen worden met <ie
Ecuheldsvakbeweging vxx>raan!
De wapenschouw In het Concertgebouw
heeft d« parolen gegeven. Z$J worden
door öendolzenöen in den lande gehoord
ea opgevolgd,

A. W.

. H.

:

.

«
atentmen en Stemmingen

deze rubriek „Stemmen en Stem-
i" x$n wt) va31 PIaö onze lezers
woord te laten. De zeer beperkte

waarover wij beschikken
literaard niet toe, dat wfl een uit>

dlseuaslenïbrlek m ona orgaan
Wij hopen dat dit mettertijd

zal worden en dat wl) ook In
dan hopelijk wekelijks vcrschij-
blad plaats tomnen bieden aan

breed mogelijke discussie over
belangrijke vraagstukken, ffie

beroeren. Want kri-
" vooral zelfkritiek - is het zout cfer

s. Op dit ogenblik kunnen wij
voor de discussie In ons bla<J

uitzondering aan het

nieuws uit de bedrijven en de
^distisdhe voorlichting • gaan

.vooral het berlrijfsnieuws moet in
^«d de eerste plaatb Innemen. Kn
Ĵ 0*1 moeteia onze werkers in de be-

VriendCT schrflft over
voorvallen en toestanden

Onmiddellijke bed.rgfsomg'evlng.
zakelgk. Ieder feit moet voor
spreken. Veel franje van woor-

t nodig. i)e feitea, tle
feiten. Daar gaat het om. Als
veel plaatsruimte bescliikken

cht ook wel eens uw geanoed
of politieke beschouwingen
iorten. Voor inlichtingen op
^anjsatorisch o ;.--.tra-

*ed verwtjzen wy naai- onze
.: „Vragen en Vraagstuk-

korte vraag zal daarin kort
worden. Hebt g-e Ren „inge-
" op de lever en kunt ge het

manier kwijtraken, stuur

„
.'

geen
"

bet ona dan maar, maar maak het EO
kort mogelrfk en dan nog moet ge niet
kwaad z3jjn, als wt| sonder aan de zake-
HJka tohotid te kort te doen, nog gedeel-
ten schrappen.
Wïj openen des» rubriek wset een bfl-
drag« van een lid van het Verbond van
Nederlandse Artisten.

Het „Militair Gezag"
en de kleinkunstenaar

Hot „Gezag" heeft zldh in enkele ge-
vallen reeds doen gelden. Enkele klein-
kunstenaars hebben hun werkzaamheden
moeten staken. Op grond waarvan?

i
1. Omdat 559 nog niet in het bezit

gijn van een „Werkvergunning"?
2. Omdat zijn nog niet. „gezuiverd"

zijn?
3. Hebben dese artisten vel eens vcor

een Nationaal Socialistische in-
stelling zoals „Vreugde en Arbeid"
gewerkt? of erj^er nog, hebben zij
wel eens Duitse Wehrmachts-
toumee's gemaakt?

1. Wanneer denkt het ,.M. G." over
te kunnen gaan met het uitreiken

( van een Werkvergunning ?
2. Wanneer zal er „gezuiverd" wor-

8. Wü men de artistea welke zo'n
grote „zonde" op hun geweten
hebben uitschakelen?

Het „Waarom" en „Wanneer" daarop
zal het M. G. H voorlopig het antwoord
wel schuldig blijven.

„WAAROM"
Omdat (hier moet ik helaas bet tra-

ditionele woord gebruiken) tn Neder-

tand alie» „streng bonsaucraHsclt*' moet
psiau e3J u weet wat „bureaucratisch"

.gen wil.
Waarom „makkelek" als het ,.moei-
Itik" kan; en zolang de heren van hei.
M. G. de?* leuae in hun werkrooster
alet onistellen, kunt TJ wïw.!»l«n !
Z^jn uw financiën hierop berekend?
Of war gezin op deze gedwongen vacantle
Ingesteld T
Nu we een dgcn regering hebben, ts
onze plicht te eisen, dat deze nieuwe
regering de kunst en de kleinkunste-
naars nu eens niet In armoede dompelt
en wfl niet weer gedwongen worden
Bondige daden te begaan, welke te ver-
jjfelijkeii zijn niet het werkea vota1

Vreugde ea Arbeid ena.
Want niet w$ zfyn voor deze zonden
verantwoordeltjk, maar d« regering van
vóór 1940. J5ij ia scfauld, dat c!a meeste
«xazer vakgénotea Jn armoede leefden.
Omdat Kunst en KHetnktmst geen
steatrotaak wareo.
Omdat «ar voor Nederlandse Kuast ese
Kleinkunstenaar» ïa Necleilaad geen

•MÜ waa.
ttaidat buitenlandse kuastgezetechap*
|jeii o.a. de Italiaanse Opera, met No-
derlandB geld gesubsidieerd werden.
Voor alle beroepen bestonden er eo-
«Sate wetgevingen ea voorziesnlDgeii.
«Xa, SOekte- an Ongevaneaxwct, ultïïerln-
£en fa§ werkloosheid ens.
En onss sactale voorzteningeaf
Jutat door gebrek aan ateun van da
regering verstonden de moesten oase?
niet meer de kunst om van 6» Kunst to
i^ven en waren merendeels gedwongen
(Je verlel<*eigke aanbiedmgen oaa ge-
daan na 19-10 door verduitate arbeid»-
bemtct(lel(zwende}laaz«, te aanvaarden.
Verloldeïpt, omdat d« contracten
meestal een ruin» wwkgeleg^nheid ga-
randeerde en de gagpe'a In overeenstenv
mtog war«j met de levensstandaard.
En al l» geld , voor de waarachtige
kunstenaar slecht» b^aoak, ook wQ
feanst- en kteifiJcuDstenaara hebben (hos
onbegrtpeHJk ook voor d« Nederlandse
regeerder») het al^k der aarde nodig
Nodig! (ihoe atoapel het ook moge
klinken) voor levensonderhoud!
Mag Ik het slotwoord van mijn betoog
richten tot de ZulverlngsooiminlsRie tn
ona bedrijf?
En wel: zfl wte eoader Beraden zBn,
werpen de eerst* steen.

H. v. H.

KASCHBIFT VAK D5B

Wij marcheren.

WIJ hebben gemeend dezen Inzender
aaa het woord te moeten laten, niet om-
cmt wij het voor 100 % met srfjn betoog
eens zijn, maar omdat zfln sctorijven wat
de Inbood betreft voor eeai groot g»-
dcelte ook de mentog is van «nder*
Itleia-fcimstenaars.
Wr; kunnen ons alleen aanstalten bg wat
de tozcnder zegt over de bweaucratte
vaa ML O. en over de v«rwaark>zlng yaa
da kleinkunat en kunst tn het algemeen
bfl de regperlng van voor 1940.
Wg w$aen sdierp af hetgeen <te Inzen-
der zegt over de advertagr van M. O.
Inzake de kleinkunst. Elke zuivering,
heter) klein of groot, heeft aaee instem-
ming.
Kn wJJ achten het feit dat ixcsender «a
ook nog vele anderen ia de bezetUng»-
ttfd egn opgetreden voor Vreugde en
Arbeid en voor andere Naö-instelling«n
zeer zeker streng te veroordelen.

Dit ia een principiële zaak! Ra wat
de kunst en de kleinkunst onder de be-
zetting te bieden had, waa ver beneden
peil!
Natuurlijk zouden de kunstenaars, waa-
neer ze ondergedoken waren, het moet-
Bjjc gehad hebben. Maar moeilijk had-
den het duizenden en nog eens duizen-
den: arbeiders, hoofdarbeiders, Intellec-
tuelen enz.
Zeer zeker hadden de kunstenaars moe-
ten begrepen dat zy een opvoedende
taak hebben te Vervuilen en dat zij on-
der ds nazi's die taak niet konden ver-
vullen.
En gelukkig hebben honderden kunste-
naars, groten étt. klainen dit wel be-
grepen!
Wanneer de kunstenaars in het alge-
meen een betere levenspositie willen
veroveren, dan dienen zij daarvoor te
vechten. En vechten voor een brtere
lavennpositie kunnen zij in de E V B
Werft daarom leden onder d", kunste-
naars. Hun plaats is bij ons in de Een-
heldsva kbeweglng.

Verantwoordelijk redacteur: C A. Molle-
man; Redacteuren: H. J. Barfels; H. Dies-
bergen; A. C. Koenen: Alex Wins.
#
Redacti" en administr.: Hcmonylaan 27.

Amsterdam-Zuid. Telefoon 2I95S-SOÖ76

W i[j marcheren weer als vroeger,
Maar gelgker... meer "xwu^t,
Door ontbering*!! van fareu
Meest in plunje uitgerust,
t Haveloze werkersïoger,
Barrevoets vtiak en toch
t Nazi-njonster i»

"Wö marcheren... we z^Jn vr§t

marcheren, Met ate vapea
d'Onverbiddemke geest,
Nooit meer ons te zuüea
In wat jaren ie geween.
Ona, soldaten van d* vred<\
Is het vechten niet geteerd,.*
Wee h#m echter die öas aanvalt
Óf* ons insnsoirecïrt ssgeczlf

Wfl marcheren weer als
Maar correcter... m«er paraat;
ïEa ala censgesüader massa
Ook ni«t taïmend met de daad

Overal, b
Sluiten ee Kteh bQ oen eau,
Arbeiders, op weg Baar wclvaarf
Schaart TT achter

K. R, vso Staaf: Terqg «K
da hel van ButövffiïvaK»,
Ultgawe „£0e*nro WUStsa"

30 «*.

B5r behoort enlgö self aver^inalng i&s
om desee brochure tot tatt einde te lazen.-
Telken* gevoelt mea de »eig5ag em h*i
gescihrift vol walging en afgrgaea weg
te leggen. AHe zogenaazode „gnswel-
sprookjes" van vroeger zijn I;-jj
telseis vergeleken b|J öa veria:
werkelijkheid, £»eae rauwe realiteit over-
treft iedere fantasie. Men moet hét ia
Karei van Staal prezen, dat b§ djaw
brochure heeft winen scfhryvaa. Meet
nog dan voor den Jezer ünoet Bet.Tooï
den se&r$ver «en kwelBng1 JÖJB geweest
om alle martelingen en best&irtettsa to
«te geest nog eens te moeten doom
Dit ges«*rift verdient niet slechts ge-
lezen to worden, maar moet ook be-
waard foigven. Het nageslacht moet we-
ten watt een tttanenstr&ï voor d« be-
BChavtog tegen het nasJ-toarbartame gs-
voerd moest worden, Ongetwgf eld pil-
len er oog tientallen — zo niet honderd-
tallen — boeken over <Ht onderwerp ver-
schgaen. ZfJ «uiten mteschisa breedvoe-
Ög«r gedocumenteerd »t}n dan öes»
brochnre; zij zullen de politieke en pay-
cJiolc^l£>aZie ondergronden weülcnt tnesr
en duidelijker bloot leggen, das Van
Staal tiet deed en zg zullen meer m».
terlaal leveren voor de «tud)o van. het
verschijnsel op *W» »*>!f r" a ar het
trieste verhaal dot Van Staal In «tjns
„Terug tdt da bel van Buchenwald", «nu
geeft, heet van de naald, direct na da
bevrgdlng zal als „document brnnatn"
z^jn waarde behouden.
Het klinkt paradoxaal ais wij deze be-
spreking emdjgen met te zeggen: „Wfl
wensen dit geschrift In aller handen.'"
En tooh moeton we deze wens uitspre-
ken, omdat het nazi-dom In zïjn volls
naaktheid gekend moet zjjn,

A. W.

Op

Dinsdagavond

17 Juli
U4&cj.ade.>i.en de iücunmannen

—. .. -.
Jn gebouw • T cl S C d

die avond (Mc^//
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_AFDELINGS- EN BEDRIJF5NIEUWS_
-e Jaarg,

t, VA KG RO EP
JBOTPL- CAFÉ-, REST;AURANT-
£N LUNCHROOMPERSOHEEL

OPGERICHT
Een KlMtekemte vergadering ta hè*

LeSdsepleïnthtater

Amsterdam
Aio en van Gend en Loos in «Ie E.V.B.
Bfrti groot aantaS éhauff eurs, bestellers,
pakhuisknechten _en«. is reeds tot de
EL V. B. toegetreden. Binnenkort zal er
voor dez emenschen een speciale verga-
dering worden uitgeschreven. Laten
ouxe meuschen nu al reeds uitkijken,
wla het beste voor de groepsvertegen-
•woordigtng in aanmerking komen. Een
kleine honderd zijn reeds n de E. V. B.
georganiseerd. Onder hen bevinden aicli
Beer zeker reeds die kameraden, die ons
behulpzaam kunnen zijn, bij het bespre-
ken der grieven en op welke wijze, die
bet beste opgelost dienen te worden,
Men late dit belangrijke werk niet al-
leen aan de bestuurders over. Zij zijn
vaak te overbelast met allerlei wei'k en
dienen een staf van bekwame mensen
om zich heen te hebben, die hen van
voorlichting kunnen dienen bij alles wat
over de personeelszaken besproken dient
te worden. •
De afcielLng van de vakgroep Spoor-.
Tram- en Atopérsoneel heeft thans
reeds ver ov«r de 800 leden. Als onze
leden de eenheid verder propageren on-
der de afwaehters, dan BChrijven wjj
banneukort ons 1000ste lid la. Wacht
Mer met meei Wij moeten de beschik-
ktag krijgen over een staf van mede-
werkers. Alleen door uwe activiteit kan
eenheid verkregen worden. Zorgt ervoor
dat onze krant ook onder niet-leden ver-
Kocht wordt. Overal Is grote belangstel-
Bng voor ons werk. Men wil ingelicht
worden over de stand van zaken. Wel-
na werkt met onze krant onder deze
belangstellenden. Bij de secretaris kaa
Je altijd eea aantal bekomen voor pro-
paganda doeleinde». Maakt propaganda
en werft sleu-vw leden,

Ra exdgA t?d vsn voortoereKBcg la
ta bovengenoemd I>edr8f «en
van <!» ELVXX opgericht!
Dinsdagnacht S Juli hield dez» va&groep
sfln «aerst* openbare vergadering. Onder
gróót enthousiasme deelde öe voorzitter,
de heer K. de Vries, mede, dat onze
vakgroep reeds de jfaizend leden bena-
derde. Voorwaar een prachtig resultaat,
bereikt eea paar weken na onze op-
ricfcüog. .
Hot is aan de orde van de dag, dat het
gehele personeel van verschillende bé-
drflven als een blok toetreedt tot de
.

Op deze vergadering traden 71 vafege-
noten toe. Tevens kwam uit de vergade-
ring het voorstel naar voren een collecte
te houden als steun Voor het strïjdfonda.
Het resultaat van deze collect̂  was
ƒ 205. Vakgenoten, een prachtig besluit
van deze alleszins geslaagde vergade-
ring.
WJj z?Jn op de goede weg; doch wQ zïfri
niet eerder tevreden voor een ieder,
werkzaam in ons bedrijf, zowel de kok
als de kellne-r, de werskter, linnenjuf-
frouw en hulsjuffrcuw, de portier en de
chef de receptton van alle .zaken, van
W«lke klasso ook, Zijn toegetreden tot
het EJenheidsvakverbond in ons bedrijf.
Voorv/aarts vakgenoten, voor onze ge-
üannen, dus voor de E.V.B.

HET BESTUUR

Alkmaar
VERGADERING E.V.S., ST. PANCRAS
Zaterdag 30 Juni werd ook in St Pan-
cras 6e eerste openbare vergadering van
de E.V.B. gehouden in Café Bouwstra.
De vooriztter van de contactcommissie,
de heer H. de Jong, opende deze verga-
dering en deelde mede, dat (ie spreker,
de heer J. v. Wijngaarden, verhinderd
was en dat in zijn plaats de heren
J. Kater 'lüt Zaandam en J. os Louw-
uit Wormerveer het woord zouden voe-
ren. De eerste spreker d-e heer J. Kater
gaf, na een korte beschouwing van het
tijdp'ewSs van vóór de oorlog, een uiteen-

Wi] verschijnen
voortaan wekelijks!
Nieï geplaatste
In het volgende nummer.

zetting van de doelstellingen en organi-
satievorm van de E-V.B. De tweede
spreker, de heer J, de Louw, belichtte
fle E.VJB. van e$n meer principiëele z'jde.
HSJ eindigde met te zeggen, dat wij in
de oorlog een absolute eenheid vormden,
maar dat ook nu eenheid een eerste ver-
eiste is. Na de pauze werden op duide-
lijke wijze enige vragen Öoor de spreksrs
beantwoord. De heer Koomen, voorzit-
ter van het D.B. afd. Alkmaar, be-
lichtte ook nog even de structuur en de
perspectieven der E.V.B., waarna de
voorzitter, met een opwekking om lid
van de E.V.E. te worden, de vergadering
sloot.

VERGADERING BOUWVAK E.V.B.
Op deze vergadering werd officieel de
groep Bouwvak der E.V.B, opgericht.
Als bestuursleden werden gekozen:
Leurs, voorzitter, Kievit, secr., en Split,
pe~.n;inp;meester, verder de heren Groen,
Metselaar, Kremer, Homnia en Kes. Als
afgevaardigde, die in het D.B. zal zitting
nemen, werd de heer Leurs gekozen. De
voorzitter van het voorlopig D.B., Koo-
men, hield een gloedvol betoog, waarin
hfj nogmaals de organisatie en doelstel-
lingen van de E.V.B, uiteenzette. De
voorzitter, de heer Leurs, leidde de ver-
gadering op de bekende gemoedelijke
wijze. Ook deze vergadering kenmerkte
zich door de eenheidsgedachte betreffen-
de de vakbeweging. Het ledenaantal va.n
de groep Bouwvak van de afd. Alkmaar
is inmiddels de 200 gepasseerd en nog
dagelijks geven zich nieuwe leden op.

De E.V.B. afft. Alkmaar Weid Donder-
dag 21 Juni JL haar eerste ledenver-
gadering in café Neutraal. Na e«n korto
Melding over het ontstaan, van de
E.V.B. behandeld® de voorzitter d<s be-
ginselverklaring en het voorlopige orga-
nisatieplan.
Het beatoar Ju als volgt sanvengesteï*
F. Koomen» voorzitter, C. Blom, 1« se-
cretaris, H. Snaterse, 2e secretaris, K,
Laan, penningmeester, A, W. Gerritsen, (
commissaris»
Er werden enig* vragen gesteld, dte
naar genoegen beantwoord -werden. D*
leden werden opgewekt, allen werkers
voor de S.V.B. te yrowien,

ff. K.

Den Haag
Tn Den Haag Is na een mleiding door
een onzer kameraden een afd. opgericht.
Secretaris la Chr. Sekerts, Dainasstraat
47. WIJ hopen spoedig van deze nieuwe
afdeling meer te kramen berichten.

<

Nijmegen
"Vteuit Nijmegen kregen w!J bericht dat
daar aan alle chefs verboden is bespre-
king-en te voeren met de vertegenwoor-
digers der E. V. B. Zri worden be-
schouwd als niet door de directie er-
kende vakbond. Zo spoedig mogelijk zul-
len wij deze kwestie onder de ogen uien.
Op reeds eerder door ons verzonden
brieven bleef de Directie tot op heden
het antwoord schuldig. Blijkbaar wil
men dezelfde methode's toepassen als
voorheen tegen het lidmaatschap der
N. V. door de voormalige Directie fler
H. S. M. Wij zullen niet om erkenning
smeken. Door onze activiteit zullen wij
bewijzen, dat wij bestaan. Wij zullen net
zolang agitatie voeren met alle ona ten
dienste staande middelen totdat deze
heren tot een ander inzicht zullen zfln
gekomen. Het gaat er hier niet om of
men gedurende lange tijd Venoeglijk me
enige heren heeft samengewerkt om
over dé dienstvoorwaarden van het per-
soneel te beslissen, het gaat er nu enkel
maar om aan wie het personeel zijn lots-
verdediging wil toevertrouwen. De di-
rectie der N. S. heeft daar niets maar
dan ook niets in te zeggen. Wij, het
personeel der N. S. zullen zelf uitma-
ken aan wie men zijn vertrouwen kan
geven om onze belangen te behartigen.
De directie der N. S. heeft daar niets
mee te maken. Zij kan ons aanvaarden
of niet. Zo zij niet met onze mensen
wil onderhandelen, dan is dat haar zaak.
Dan zullen wij echter uitmaken op
welke wijze wij deze zienswijze aan het
Nederlandse publiek bekend zullen ma-
ken. Aan allen in het land verzoeken
wij ten spoedigste bericht te zenden aan
het secretariaat et Amsterdam over de

n er de staat van zaken buiten
Amsterdam.

De zuivering bij de Ned. Spoorwegen
Protest tegen de samen-

stelling van de commissie

Wij zijn nu weer meer als twee maan-
den bevrijd en van enige zuivering bij
de Spoorwegen is nog niets te bemer-
ken: Nadat eerst de leden van het
N.A.P. geschorst waren, zijn deze op
een heel enkele na, weer allen In het

\ bedrijf terug gekomen, in afwachting
van de beslissing die het Zuiverings-
comité over hen zal nemen. Intussen is
ons van welingelichte zijde bekend ge-
maakt dat het Zuiveringscomité voor
N. Holland voor de N. S. door de Di-
rectei is vastgesteld. Het • bestaat uit
enkele hogere ambtenaren met een be-
ambte, alles onder leiding van clen
hoofdingenieur der Tractie, den heer
Herjligers. Wij zouden een zuiverings-
comité met grote voldoening en vertrou-
wen tegemoet moeten treden; daar kan
echter in de huidige samenstelling geen
sprake van zijn, omdat de directie ge-
meend heeft, als personeelsvertegen-
woordiger van het georganiseerde per- i
soneel, den heer P. Brouwer te benoe- j
men. Wie Is deze heer Brouwer? Haj
was de verbindingsman tusschen het
personeel N. S. en de personeelraad ge-
durende da bezetting, hij was de hoofd-
bestuurder der N. V. die toen de nazi's
de bezittingen der vakbonden confis-
keerden rustig op zijn plaats bleef zit-
ten. Hij Is de man, die zijn. volledige
medewerking gaf aan de genaaificeerde
vakbond, bij het voorbereidende werk
om tot het N.A.F, te geraken. Toen de
nazi's met hun legerhorden geheel
Europa onder den voet hadden gelopen,
'waren tal van mensen ervan overtuigd,
dat Duitsland de oorlog zou winnen, Zij
bepaalden hun houding naar deze ziens-
wijze en lieten zftrh inschakelen bij het
werk, dat de moffen noodzakelijk acht-
ten voor het behouden van de bedrfjfs-
vrede, die htm van groot mrt was, voor
het behartigen van hun ' oorlogshi-
duatrieën. De vakbocdsbesttKirder Brou-
wer behoorde ook tot deze personen.
Zodra in 1942 de kentering kwam, toen
de overwinning der moffen In het ge-
vaar kwain, door de opdringende legers \)
der geallieerden In Afrika en In Rus-
land, toen begon men te bemerken, dat
men op het verkeerde paard had gezet
en men nam de naamsverandering van
het ,N.A,F. aan, om te rétireren. Men
konl bf) de schorsing van' de N.A.P.-
leden het resultaat van deze halfslach-
tige houding beoordelen. Honderden
hebben de gevolgen van het N.A.F-lid-
maatschap gevoeld als een ernstige
bedreiging om hen brodeloos te maken.
Wij verdedigen hun daad niet, «naar als
de moderne vakbeweging een meer doel-
bewuste houding had aangenomen, dan
was hen dit leed bespaard,
tn Sept. 1941 gaf men de volgende con-
clusie bq de beschouwing over li jaar
vakvereenigingsarbeid bij de N.S.:
EEN IEDER DIE VEBANTWOOBDE-
LTJK HANDELEN ALS ZIJN PLICHT
ACIIT, MOET OP DE EENMAAL IN-
GESLAGEN WEG DOORGAAN. HET
IS MOGELIJK, DTTS NOODZAKELIJK.
Hieraan kan men zien, dat er toen nog
geen enkele aanleiding voor deze heren
bestond, om hun gedrag te veranderen.

Het Is dan ook geen wonder, dat
voudige niet-politiek geschoolde men-
schen hierin sijn gevlogen. Wanneer zQ
alleen het gelag zouden moeten betalen,
dan zou ons rechtvaardigheidsgevoel
zeker in opstand komen als wij de daar-
voor mede verantwoordelijke leiders mr
niet alleen vrijuit zien gaan, maar zelfs
benoemd zien worden voor de zuivering
van het bedrijf.

De staking
Er zijn echter nog meer onder het per-
soneel levende grieven tegen den heer
Brouwer. Bjj de N. S. hebben wfl zoiets
van een staking meegemaakt. Daarbij
moest hij ook ingeschakeld worden, bij
de voor de stakers noodzakelijke
werkzaamheden. Natuurlijk kunnen er
bij dit werk fouten gemaakt zijn en dat
is niet belangrijk, ook al was het dan
voor de betrokkene zeer onaangenaam.
Het had er echter zeer dikwijls den
schijn van, dat bepaalde berichten op-
zettelijk terzijde werden gelegd, waar-
door stakande makkers maandenlang
op hun geld hebben moeten wachten en
hierdoor is de naam van den heer Brou-
wer onverbrekelijk verbonden met da
sfrote ontevredenheid, die er heerst on-
der het spoorwegpersoneel tegen zijn
gevoerd beleid. Dat de directie juist
hem. de aangewezen persoon vindt on»
het bedrijf der N, S. te zuiveren, geeft
reden om te veronderstellen, dat sij het
met de zuivering niet al te nauw zal ne-
men. Het zal grote verontwaardiging-
onder het personeel verwekken, veront-
waardiging die zich uiten zal tegen het
gehele comité als zodanig, omdat meï»
het zo nodige vertrouwen reeds geweld
heeft aangedaan door de benoeming
van een persoon, die öca beter op den
achtergrond had kunnen houden.
Het zuiveren van het EpooTwegpersonerf
Is niet alleen een zaak der spoorwegen-
ZtJ la een nationale zaak. Het Neder-
landse publiek heeft er voor te wakeö
dat alle gemaakte foiiten ter beoorda*
ling komen.
Dus ook af bet goed waa en e«sa xxOv&
Nederlands belang om krijgsgevange-
nen, joden en de bloein der Nederlands8

jongeren naar het Derde Rijk te helpe*
transporterea, met een voortvarenhei^
en correctheid een beter zaak waardig*
De Nederlandse Spoorwegen zijn gecW"
rende een groot deel van de oorlog ca0

Instrument geweest voor de mof, dat bfl
zich niet beter kon wensen. Alle verkeef
voor de mof werd georganiseerd en uit-
gevoerd met grote correctheid. Zij, dW
zich daar niet aan stoorden, werden
wijls opgejaagd en zelfs bedreigd
de Wehrmaeht en de GrQne, De vw
spraak of dit alles gerechtvaardigd rf
niet is, moet niet gelegd worden 3n d*
handen van schuldigen. Alleen zij <"*
zelf van onbesproken gedrag zijn g8"
weest kunnen deel uitmaken van ee»
zuiveringscommissie. Zodra dat niet
meer het geval is, dan wordt de zul*

. vering een bespotting van het recht,
dat men er terecht van verwacht
Wij wekken dan ook het personeel van
Noord-Holland op, met klem te prot<5J**
teren tegen deze benoeming en deze sa-
menstelling van de zuivertngscommissi9
der Nederlandse Spoorwegen.

v. d. FL

Aanmeldingsformulier
voor het lidmaatschap 4er

Eenheidsvakcentrale
Ondergetekende verklaart hierbij als lid te willen toetrede"
tot de Eenheidsvakcentrale.
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