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De Eenheidsvakcentrale in 1945
Ook in het komende jaar

constructieve vakbewegingspolitiek!
ÏJET jaar 1945 spoedt zich ten einde.
* * Een veel bewogen jaar! Het klinkt
bijna banaal dit vast te stellen. Wij zijn
dan ook niet van zins om met veel schone
of ontroerende woorden, zoals veelal ge-
bruikelijk is, dit jaar uit te luiden.
Een ieder weet, hoe wij er aan het
begin van dit jaar voorstonden. De lompe
tred van den bezetter vermorzelde elke
dag van de eerste vier maanden nog hon-
derden en honderden van onze beste
strijders, dezen toevoegende aan de tien-
duizenden, die hij in de% afgelopen jaren
aan een verschrikkelijke dood had prijs-

1̂ £ \f W "V'*-"*

,Vi) gedenken allen: onze christelijke, ka-
• tholieke, sociaal-democratische, commu-

nistische, neutrale en joodse landgenoten,
die als offer vielen van een barbaars
systeem, dat zijn weerga in de historie
der mensheid niet terugvindt

.1-, tot
' kort na de bevrijding, wanneer wij

denken aan de tijd, toen wy pas m de
Hemonylaan belandden, met practisch
niets om ons in te richten, geen stoel om
op te zitten, geen schrijfmachine om op
te tikken, kortom géén apparaat, maar
met een steeds toestromend ledental —
met honderden tegelijk kwamen ze bin-
nen, op invulformuiieren, op stukjes pa-
pier, persoonlijk aan ons kantoor — en
wij zien nu ons gebouw, overvol, waar
wij letterlijk en figuurlijk schouder aan
schouder moeten werken, dan wordt het
ons blij om het hart. Dan weten we,
dat we in het geheel genomen, iets bs-
reikt hebben. Dat we bereikten, datgene
wat we ons als doel stelde, nJ. een eens-
gezinde Vakcentrale, eensgezind naar
binnen, ondanks verscheidenheid van
Inzichten in vele problemen, eensgezind
naar buiten, in staat om allen, die zich
organiseren willen, te omvatten.
Het is een groots werk, dat verricht is.
We willen geen pluimpjes uitdelen. Maar
er is een hoeveelheid werk verzet, door
allen, door de bestuurders, door de le-
den, door het steeds aangroeiend per-
soneel, dat eerbied afdwingt. Betekent
dat, dat wij er al zijn? Geenszins! En
betekent het, dat dit alles zonder hor-
ten en stoten tot stand is gekomen?
Natuurlijk niet. In het afgelopen jaar,
zowel voor als na de bevrijding, is niets
003 gespaard gebleven.

j^A de bevrijding vroegen tal van grote
en kleinere conflicten onze aan-
- Wjj hebben, naar beste weten en

kunnen, aan deze conflicten leiding ge-
geven. Dat daar fouten bij zijn ge-
maakt, wie zal het verwonderen? Maar
het feit van onze gr0ei, het feit dat
b.v. m Amsterdam een ledental van
45.0CO is bereikt, zegt ons oneindig veel.
Dat zegt ons, dat de werkars in Neder-
land vertrouwen in ons hebben, en zij
*eten, dat wij dat vertrouwen niet zul-
kti beschamen.
Naast de conflicten of liever gezegd juist
door deze conflicten meende de reactie,
* al haar vormen, op ons los te moeten
Normen. Waarom toch? Waarom was
het de E.V.C., die zo zeer de ergernis
gaande maakte van de reactie?
°mdat bleek, dat de meest strijdbare
^erkers bij ons in de organisatie kwa-

, omdat de reactie dacht: met de
vakbonden spelen wij het wel

r, die zyn toch aan handen en voe-

ten gebonden in de Stichting van de
Arbeid, maar die E.V.C., die stoort zich
niet aan de spelregels, die moeten we
zien klein te krijgen.
De spelregels. Het gevleugelde woord
van onzen minister-president Schermer -
horn.
Om die spelregels b.v. draaide het hele
Rotterdamse havenconflict.
De E.V.C, was — en is nog — bereid
om die spelregels te volgen. Wij zijn
eveneens van mening, dat het overleg
steeds voorop moet staan.
En het was de reactie achter de scher-
men in het kabinet Schermerhorn, die
haar kwade invloeden deed gelden.
Overleg Weken en weken hebben
de Rotterdamse havenarbeiders aange-
drongen bg de Scheepvaartvereniging
Zuid, bij de Overheidsinstanties, op over-
leg. Maar de E.V.C, werd niet erkend,
er mocht niet onderhandeld worden.
Mits men de spelregels wilde volgen
zoals <-i° deze zich dacht.

EJ'R waren na de bevrijding tot nu nóg
^* meer conflicten, wij noemen: De
stakingen bij de D.U.W., Bouwvakken
(24-urige proteststaking), Noury en van
der Lande, IJmuider-vissers, Groningse
Suikerfabriek, rietbewerkers Noordwol-
de, Figee Haarlem, Electro Amsterdam
en tal van kleinere conflicten.
Bij al deze stakingen en conflicten is
getracht om eerst door overleg tot een
bevredigende1 oplossing te komen.
Ondanks het feit, dat deze conflicten
veel tijd en werk vergden van de diver-
se bestuurders, kunnen we aan het eind
van het jaar vaststellen, dat we erin
geslaagd zijn ons te consolideren. Het
sluitstuk van deze consolidatie is wel
de Landelijke Conferentie, welke de
laatste dagen van dit jaar gehouden zal
worden.
Wij zijn er verder in geslaagd om vrij-
wel alle landelijke Bedrijfsgroepen te
formeren.
Het staat er zo eenvoudig! Maar ook
hiermee is een stuk werk verricht, dat
niet onderschat mag worden.
Resten ons nog twee belaagrijke ge-
beurtenissen te memoreren.

In de eearste plaats, de oprichting van
de Wereldbond van Vakverenigingen in
Parijs, waar ook onze E.V.C. erkend is,
als een waardig vertegenwoordigster van
de Nederlandse Vakbeweging, en waar

taan onzen voorzitter B. Blokzijl een
plaats is ingeruimd in de Algemene
Raad.
In de tweede plaats, de besprekingen
over samensmelting met het N.V.V. Het
was dan ook in Parijs, waar da ge-
dachte over de samensmelting vastere
vormen aannam en besloten werd, ver-
dere besprekingen — na Deventer —
vast te stellen.
Deze besprekingen zijn dan ook ge-
weest en wel op 13 November en l
December» Dat deze besprekingen niet
zo vlot verlopen is de leden bekend.
Maar we spreken de gerechtigde hoop
uit, dat obk, bij het N.V.V. de eenheid
voor alles gaat en het de misverstan-
den, welke zijn ontstaan rondom de
Rotterdamse vergadering van l Decem-
ber in de Riviera-hal, verder niet meer
zal • zien als obstakels op de weg naai-
de uiteindelijke eenheid tussen N.V.V,
en E.V.C,

*
'AT staat ons te wachten in het nisu-
we jaar? Wij weten het nog niet.

Wel weten wy, dat de E.V.C, voort zal
gaan met een constructieve (opbouwen-
de) Vakverenigingspolitiek te voeren.
In voorbereiding is de uitgave van ean
sociaal-economisch plan, dat richting-
gevend zal' zijn voor de taken, welke
de E.V.C, zich srestsH b/«ft. P-'- ö:

plan op weerstand zal stuiten bij da
reactie, is welhaait zeker.
Dat dit sociaal-economisch plan in felle
tegenstelling staat met de plannen van
de regering; staat vast.
Wij zijn echter overtuigd, dat wij met
de medewerking van al onze leden, er
in zullen slagen In het komende jaar,
een paar forse schreden te zetten op
de weg naar de verwezenlijking van
onze sociaal-economische eisen, op de
weg naar de eenheid in de Vakbewe-
ging.
Wanneer wij dat voor ogen houden en
wanneer wij dan terugzien naar het
werk in het afgelopen jaar, dan kunnen
wij vastbeslotener dan ooit het jaar
1946 tegemoet treden, in de overtuiging,
dat de E.V.C, sen belangrijk stuk werk
verricht heeft, niet alleen in het belang
van de leden der E.V.C., maar in het
belang van de gehele werkende be-
volking.

A. C. KOENEN

Ons tweede antwoord
aan het N.V.V.

Op 11 December ontvingen wy van het
N.V.V.-bestuur een brief, als antwoord
op ons schrijven d-i. 5 December (gepu-
bliceerd in W.N. no. Zé, 17 December j.l.)
Het N.V.V.-bestuur verklaarde zich nog
niat voldaan en verbi"; ,- bevredigen-
der ntwcrxrd. Wij hè'; "jen daarop de
hier onderstaande brief verzonden:

Aan het N„-derla:ia; \erbond van
Vak ereniginsen,

A m s t e r d a m
Arnstel 224—- ».

Mijne Heren,
In antwoord op Uw schrijven dd. 11 De-
cember 1945 cielen wij U hei volgec.de
mede:
Wij verklaren ons bereid ons aan de ge-
maakte of nog te maken afspraken te
houden. Dit hebben we tocuv.sios in het
verleden steeds gedaan, maar wanneer
Uw bestuur dit nodig acht, verklaren wij
zulks hierbij nogmaals.
De gebeurtenissen, w:!ke uit de door
ons te Rotterdam op l December jX
gehouden -r.nadering voortvloeiden, be-
creuren wij ten zeersse.
Nadnikkelijk willen we echter nogmaals
verklaren, dat deze gebeurtenissen geen
gevolg kunnen zijn van het door Blok-
zijl gesprokene, doih hun oorsni-oa? vin-
aen in üec onjuist weergeven der leiten
door de Nederlandse Pers.
Wat het „Amsterdams Dagblad" betreft,
dc-e redactie ;; bereid gevonden het ten-
dentieus, bericht .te herroepen. Tot nu
toe is. dit helaas nog niet gebeurd.
Per omgaande verwachten wij van Uw
bestuur ons d a t u m en p l a a t s meda
te delen, waar de volgende bespreking
zal plaats vinden. t

Voor het Bestuur der E.V.C.
A. C. KOENEN, secr.

A A N A L L E L E D E N
De Landelijke Leiding, de
Landelijke Bedrijfsgroepbe-
stuurders, de plaatselijke
leidingen, de Redactie van
Werkend Nederland, de leiding
van het Sociaal-Economisch
Bureau wensen alle leden der
E.VC. prettige Kerstdagen en
een strydbaar Nieuwjaar.

350.000 paar schoenen per maand
Waar blijven zs?

WANNEER men met kapotte schoenen
door de natte straten loopt, wan-

neer wij in de ' arbeidersbuurten in de
maand December nog duizenden en dui-
zenden kinderen zien, zonder schoenen,
dikwijls blootvoets of m-it kleppers
(oude, afgesleten) of met gebarste klom-
pen of zelfs met een laag lappen om
de voeten.... en wij zien dan in dé
winkelstraten de schoenenwinkels met
volle etalages, dan wordt men bitter ge-
stemd.
Wanneer wij dan in de kranten lezen,
dat er een grote partij schoenen aan-
gekocht wordt voor de N.SJB.'ers in de
stampen, dan vragen wij ons af: „wie
is er verantwoordelijk voor deze gang
van zaken"?
Wanneer wij in een ander persbericht
iezen: „Niettegenstaande alle rnoeiujk-

heden zjfn door de Nederlandse schoe-
nenfabrikanten sinds de bevrijding tot
l October 1945, anderhalf millioen paar
schoenen geproduceerd en dat thans de
productie 350.000 paar per maand be-
draagt", dan vragen wy ons af:

WAAR BLIJVEN DIE SCHOENEN?

Wij kennen talloze gevallen van vrou-
wen en meisjes, die zouden willen wer-
ken b.v. in de ziekenhuizen en die, om-
dat zij geen schoenen hebben en van-
zelfsprekend ook geen werkkleding, ge-
dwongen zijn thuis te blijven.
Wij zien op de trams, conducteurs met
klompen aan.
Het is opvallend, dat juist in kringen
van de werkende bevolking, de schoe-
nendistributie lang op zich laat wachten.
Wij zijn geen „kankeraars'V Wanneer
er niet is, dan houdt alles op. Maar er
zjjn schoenen. De etalages staan vol,

elke dag. Wie koopt ze? Op de bon....
weinigen!
Maar op de zwarte markt wordt er
druk in gehandeld. Er. zitten dus lek-
ken in het schoenendistributieapparaat.
Het wordt tijd dat daar van regerings-
wege aandacht aan besteed wordt. Of
hebben ze daar geen last van kapotte
schoenen? Wij zouden er graag eens een
kijkje nemen!
350.000 paar schoenen per maand en
het volgend jaar 600.000, wordt geschre-
ven. Wie is verantwoordelijk voor het
feit, dat de schoenendistributie zo ho-
peloos eenzijdig wordt doorgevoerd? W\j
weten het niet....
Maar:
Wie de schoen past trekke hem aan!

v. T.

I>e leden van de E.V.C, worden DRIN-
GEND verzocht bij v : van werk.
kring of bedrijf, dit terstond door te ge-
ven aan de betrokken bestuurders of in-
casseerden.



Werkers in de agrarische bedrijven
stellen hun eisen

De Landelijke Conferentie te
Leeuwarden

f\f 11 en 12 December jJ. werd te
^ Leeuwarden de grote landelijke con-
ferentie vam de bedrijfsgroep „Agrari-
sche bedrijven" gehouden. Deze confe-
rentie mag, zowel wat de voorbereiding
als het verloop aangaat, als volkomen
geslaagd genoemd worden. De organi-
satie was' af en de discussie van uitste-
kend gehalte. Wjj hebben van deze con-
ferentie de zekerheid meegenomen, dat
de werkers in de land- en tuinbouw-
bedrijven van plan zjjn niet langer in
de positie van die werkers te blijven,
waarvoor de slechtste arbeidsverhoudin-
gen gelden, maar dat zij bereid — en
ook in staat — zullen zijn, met alle
kracht de strijd voor hun gelijkberech-
tiging en voor betere levensomstandig-
heden te voeren.

DE OPENING

Voor de conferentie werd geopend, sprak
een vertegenwoordiger van üs „gasthe-
ren", de plaatselijke raad van Leeuwar-
den, eea woord van welkom tot de deel-
nemers. Hierna opende de grijze Drentse
•sirijder, Klaas Blokzjjl, die gedurende de
coniereiiLn een uitstekend voorzitter bleek

/ te Zijn, met een historisch overzicht van
de strijd der landarbeiders en hij spiak
er zijn voldoening over uit, thans met
zovelen bijeen te zijn (ruim honderd af-
gevaardigden, welke 69 afdelingen verte-
genwoordigden), waarbij hij de verwach-
ting uitsprak, dat de discussie in het
teken der eenheid zou worden gevoerd.
Toen gaf hij het woord aan den voor-
zitter van het gewest I-Joord, den heer
van der Molen, die in zijn inleiding
vaststelde, dat de land- en tuinbouw-
arbeiders wellicht de belangrijkste taak
in het economisch leven vervullen, dat
echter hun arbeidsvoorwaarden uitermate
slecht moeten worden genoemd. Lage
lonen en lange arbeidstijden zijn hun
deel en waardering van hun arbeid ont-
breekt, helaas zelfs bij delen van hun
medearbeiders uit de . andere bedrijven.
Doordat thans in de E.V.C, de arbeiders
uit alle beroepen elkaar vinden, zal dit
spoedig anders worden. Reeds voor de
oorlog' was ook bij de landarbeiders het
besef gegroeid, dat strijd nodig was om
tot lotsverbetering te komen. Thans
komt deze strijd, door middel van de
E.VXL, tot stand. De richtlijnen door de
E.V.C, opgesteld, beogen constructief
werk, hetgeen moge blijken uit het ont-
werp-looncontract en het urgentie-pro-
gram.

De belangstelling blijkt uit de vele
amendementen, welke binnen kwamen.
Er wacht ons een moeilijke strijd, zeide
•pr. De structuur der E.V.C, waarborgt
«na echter, dat de strijd gevoerd zal ^ wor-
den, tezamen met de arbeiders uit de
andere beroepen en dat zal ons de over-
winning brengen.

„HET ZAAD IS GESTROOID"

Tevens sprak nog de heer Rootlieb, «eer.
van het gewest Noord.
Deze merkte o .a. op, dat deze conferen-
tie ongetwijfeld de belangrijkste van alle
bedrijfsgroepen mag worden genoemd.
Ongeveer 25 pCt. der Nederlandse be-
volking is bij het werk ia de land- en
tuinbouw betrokken en het gehele be-
drijfsleven is er van afhankelijk.
Er wacht daarom een dubbel moeilijke
taak, omdat ook de strijd tegen allerlei
vooroordelen en gegroeide wanverhou-
dingen moet worden gevoerd. Hetgeen
echter i-eeds is bereikt, rechtvaardigt de
zekerheid, dat ook de landarbeiders niet
achter zullen blijven, waar het betreft
voor hun belangen op te treden. Hierbij
is het'van groot belang, dat de werkers
in de agrarische bedrijven, aangesloten
bij de E.V.C., thans ze l f hun organi-
satie gaan besturen. „Het zaad is ge-
strooid, aan ons de taak het te doen ont-
kiemen en opbloeien tot een machtig ge-
was", besloot spr. zijn rede.

DE DISCUSSIE

Daarop werd een uitvoerige discussie
gevoerd over het ontwerp-looncontract
voor land- en tuinbouwar beider s, waar-
bij nog eens de ontstellende toestanden,
«srelke ook thans nog in dit deel van het
Nederlandse bedrijfsleven heersen, tot
uitdrukking kwamen. Verder viel er een
zeer groot rsrschil in lonen en arbeids-
voorwaarden waar te nemen, in de ver-
schillende delen van het land, waardoor
een uniforme regeling hiervan nog meer
urgent wordt. Het ontwerp werd ma eni-

ge wijzigingen goedgekeurd met dien ver-
stande dat een commissie zal worden
benoemd, weitoe verschillende punten
eruit nader zal definiëren.

VERKIEZING BESTUUR

Vervolgens ging men over tot de ver-
kiezing van een landelijke raad, het
hoofdbestuur en dagelijkse leiding. In de
landelijke raad werden gekozen: H. v. d.
Molen, Woltersum; T. Groot, Heilo; P.'
Bakker, Haarl. Meer; KI. Duursma, Oos-
terwolde; J. Koopman, Meedum; H. v. d.
Molen, Uithuizen; G. Ekamper Beerta,
C. Staasen, Oostwoud; K. Blokzijl, Nieu-
weroord; J. Sip, Zaandam; P. Molenkamp,
Finsterwolde; N. Braaksma, Harlingen;
L. Cornet, Oostvoorne; H. v. d. Veen,
Nieuw Weerdinge; M. Klok, Nieuwe Pe-
kela.'
Tot landelijk bestuur werden gekozen:
H. v. d. Molen (Woltersum), voorz.; J.
Koopman, secr.; H. v. d. Molen, (Uit-
huizen), penningm. en tot leden: C.
Staasen, KI. Duursma, KI. Blokzijl en
L. Cornet.

Vervolgens werd bet urgentteprograin, na
een toelichting door den heer v. d. Mo-
len, goedgekeurd. Wij drukken dit pro-
gram hieronder af:

UEGENTIEPROGBAM

1. gelijkstelling met industrie-arbeiders;
2. invoering van een 40-urige werkweek

met wettelijke bescherming;
3. erkenning van onze organisatie;
4. medtzeggingschap der arbeideis; •
5. gelijkstelling van loon voor mannen

en vrouwen bij gelijke arbeid;
6. een goede financiële regeling bij

werkloosheid als gevolg van weers-
omstandigheden;

1. premie vrij staatspensioen op 55-jarige
leeftijd ook voor weduwen en wezen;

8. invoering van door het Rijk gesubsi-
dieerde cursussen op landbouwgebied
Voor jeugdige arbeiders;

10. voor afschaffing der accoord-lonen.
Vermelden wij nog dat door den heer
T. Groot de aandacht was gevestigd op
de werkers in het bloemist-hoveniersbe-
drijf, alsmede op hen, die in het bloem-
en boomkwekersbedrijf werkzaam rijn.

Hierna werd deze uitstekend geslaagde
conferentie, welke ongetwijfeld van grote
betekenis voor de werkers m de agrari-
sche bedrijven zal blijken te rijn, door
den heer KI. Blokzijl gesloten.

Grote openbare vergadering
Machtig sluitstuk der
agrarische conferentie

"TPOT besluit der conferentie van wer-
kers in de agrarische bedrijven, had

de afdeling Leeuwarden der E.V.C, een
grote openbare vergadering georgani-
seerd in de zaal „Schaaf". Voor een, tot
m de uiterste hoeken, dicht bezette zaal,
werd eerst het woord gevoerd door H.
v. d. Molen, den zo juist gekozen voorzit-
ter der bedrijfsgroep agrarische bedrij-
ven. Hij gaf een uitvoerige toelichting op
het urgentieprogram van deze bedrijfs-
groep, waarbij hij opmerkte, dat het niet
voldoende was een urgentieprogram sa-
men 'te stellen, maar dat voor de uit-
voering daarvan de strijd georganiseerd
en gevoerd moet werden. Hij bracht de
dank over, van alle deelnemers aan de
conferentie, aan de „pleegouders" van
Leeuwarden, die op zulk een uitstekende
en gastvrije wijze voor het logies hadden
zorg gedragen, welke woorden met luid
applaus werden begroet.

v. d. BERG AAN HET WOORD

Ook werd het woord gevoerd door
den hser v. d. Berg uit Rotterdam, die
in een, door veel bijval onderstreepte
rede, o.a. de strijd der havenarbeiders
belichtte en tot de conclusie kwam, dat
wij leven in het „tijdperk der geschon-
den beloften". Dat deze formulering juist
is werd door spr. met talloze voorbeelden
geïllustreerd. Het is een illusie, dat bij
een regeringssamenstelling als de huidige,
socialistische maatregelen zouden kunnen
worden verwacht. „Machtsvorming en
eenheid is voorwaarde om de reactie een
halt toe te roepen". Met deze woorden
eindigde spreker.

DE REDE VAN B. BLOKZIJL

Berend Blokzijl, de voorzitter van de
Landelijke Leiding der E.V.C., begon
met een terugblik van de bezetting af
via het oorlogs-einde tot de toestand
van heden. Veel is verwoest en het
enige wat overbleef is onze arbeidskracht.
Er wordt gesproken over herstel, ver-
nieuwing en ordening. MOJJ: welke ver-
nieuwing, walk herstel en welke ordening
wordt hiermede bedoeld ? Herstel van
vooroorlogse toestanden ? Ordening van
het kapitaal om de winst te „ordenen" ?
Vernieuwing in corporatieve zin ? Als
wij spreken van deze zaken, bedoelen wij:
Herstel van de volkskracht! Ordening
van de productie ten behoeve v? de
gemeenschap! Vernieuwing in die zin,
dat de arbeiders en hun organisaties me-
dezeggingschap in het maatschappelijk
bestel krijgen. Wij willen een maatschap-
pij van sociale rechtvaardigheid, zoals
deze ons, gedurende de bezetting, van-
uit Londen herhaaldelijk is voorgespie-
geld. En als men spreekt over spelregels
dan mogen dit niet eenzijdige spelregels
zijn, maar moeten deze eerst door over-
leg met beide partijen, die aan het spel
deelnemen, worden vastgesteld. Uit de
laatste manipulaties der reactie moet
worden vastgesteld, dat wel het fascis-
me is verslagen, maar nog lang niet ver-
nietigd.
Wij willen bouwen aan pen nieuwe maat-
schappij, waarbij het niet alleen om de

materiële belangen gaat. Daarvoor is
echter strijd en voor alles eenheid der
werkers nodig.

N.V.V.—E.V.C.

Daarna belichtte spr. de kwestie, die
gerezen was bij de onderhandelingen
Lussen E.V.C, en N.V.V. Alleen de reac-
tie, die alles doet om de eenheid te
verhinderen, zou er zijde bij spinnen,
indien de onderhandelingen niet tot een
goed einde zouden worden gebracht.
Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, zo
zouden wij gedwongen worden, ons tot
de leden van het N.V.V. te wenden. Wij
vertrouwen echter, dat het gezonde in-
zicht en het besef van de noodzakelijk-
heid van eenheid het nog zal winnen en
de besprekingen spoedig zullen worden
hervat." Gezamenlijk kunnen we ons doel
bereiken. Dat doel is een samenleving,
waarin voor de werkers inderdaad so-
ciale rechtvaardigheid heerst en be-
staanszekerheid „van de wieg tot aan het
graf".

Daarop vroeg dé heer W. C. Dijkstra,
voorzitter der Leeuwarder Bestuurders -
bond, h&t woord. Deze zeide, met zeer
veel genoegen naar Blokzijl te hebben
geluisterd en dat hjj niet kan geloven,
dat de gerezen kwestie aanleiding kan
zijn de besprekingen niet met spoed
voort te zetten en dat de Leeuwarder
bestnurdersbond op het standpunt slaat,
dat de fusie tot stand moet worden ge-
bracht, omdat „wij tenslotte loten zijn
van één stam".

VERZOEK AAN DE PERS

In zijn beantwoording verzocht Blokzijl
de aanwezige pers, van het door den
heer Dijkstra gesprokenen, goede nota
te nemen.
Immers bleek hieruit, dat deze bestuur-
der het met ons eens is. De rede, te
Rotterdam gehouden, naar aanleiding,
Wiarvan het N.V.V. meende de fusie-
besprekingen te moeten schorsen, was
£ten andere als welke spr. hier had ge-
1-c uden. Hij hoopte, dat ook van de
Leeuwarder Bestuurdersbond uit, druk
op het hoofdbestuur van het N.V.V. zou
worden uitgeoefend, opdat de eenheid
spoedig een feit moge zijn.
Na dit slotwoord werd deze prachtige
vergadering gesloten.
Rest ons nog te vermelden, dat deze
vergadering werd opgeluisterd door een
muziekcorps van een Leeuwarder Zui-
velbedrijf en dat geheel uit KV.C.-leden
bestond, dat door den heer Jan Poort-
man enige gedichten in de Friese taal
van P. J. Troelstra werden voorgedragen
en dat bij de aanvang het Friese volks-
lied door alle aanwezigen staande v-erd
meegezongen.

Laatste oproep Huisvesting-
Conferentie

Denken de Amsterdammers er aan, dat
de conferentie binnen enkele dagen plaats
vindt en dat we nog een groot aantal
adressen moeten hebben, om onze gasten
van buiten te herbergen?
Stuurt nog voor de Kerstdagen de adres-
sen naar de Huisvestingscommissie, He-
monylaan 27. v

Motie Zuivelarbeiders
D» irMeling Leeuwarden,
„Zuivel" der E.V.O, vetngeni
c*. S2S leden, werkende in de plaatselijk»
zuivelindustrie, in vergadering bijeen op
30 November 1945, farmig genomen heb-
bende van het ontslag van 34 arbeiden,
werkzaam bjj de „Frico" alhier, spreken
hun verontwaardiging erover uit, dat
dergelijke handelingen in deze tijd, n*
de belofte ener «nieuwe koers" zonder
werkloosheid en onrechtvaardigheid, ge-
daan in diverse regeringsverklaringen
ui de oorlogsjaren en na de bevrijding,
nog kunen plaatsvinden,
constateren,, dat de werkgevers van htm
kant trachten de moeilijkheden bfl d*
opbouw van ons gehavende land op de
schouders der arbeiders af te wentelen,
protesteren tegen het, reeds bij 14 ar-
beiders der „Frico" voltrokken ontslag,
niet het verzoek, dit ongedaan te mafcgn
en tevens de 20 nieuw aanhangig ge-
maakte ontslagen in te trekken, besluit:
Deze motie ter kennis te brengen van
de Direcie der „Frico"; het College van
Rjjksbemiddelaars, het Gew. Arb.-Bur.
en te publiceren m de pers.

ONDERHOUD MET DIRECTIE „FRICO*

Naar aanleiding van deze motie beeft
er een onderhoud plaats gehad met de
directie der „Frico" en een delegatie uit
't personeel en eveneens met den direc-
teur van het Arbeidsbureau hier ter
plaatse. Veel resultaat kon niet worden
bereikt, l ontslag werd ongedaan ge-
maakt, l arbeider zal in 't volgende sei-
zoen weer aan het werk worden gezet,
2 kregen doorbetaling van loon tot 31
December '45, de tien overigen bnjven
zonder meer ontslagen, terwijl het ont-
slag der 20 anderen voorlopig is opge-
schort. Er schjjnen dus aan den direc-
teur van het Arbeidsbureau geldige re-
denen door de directie van de „Frico"
te zijn opgegeven, gezien het feit, dat er
onder de ontslagenen arbeiders zijn, die
20 jaar bq deze onderneming hebben ge-
werkt en anderen, die ook reeds een
lange staat van dienst hebben. Deze •
redenen werden ondanks aandrang van
de zijde van de delegatie, noch door de
directie, noch door den directeur van
het Arbeidsbureau gegeven. Dat zulks
ernstige wrevel verwekt, schijnt hen koud
te laten. Het wordt tijd, dat ook in
de zuivelindustrie een instantie wordt
geschapen, waar de arbeiders, bij ont-
slag of andere kwesties, in beroep kun-
nen gaan, zodat zij zich tegen eventueel
ingebrachte beschuldigingen kunnen ver-
weren, en eerst na hoor en wederhoor,
de desbetreffende instantie zijn uiteinde-
lijke beslissing neemt. Eerst dan zal wil-
lekeur uitgesloten zijn. Wellicht dat bij
een volgende contractsherziening een zo-
danige instelling in het leven kan, worden
geroepen. Het lijkt ons althans gezien
de feiten een dringende eis.

J. R.

Conflict bij ten Café te
Almelo, opgelost

Bij bovengenoemde firma was een conflict
uitgebroken in verband met de invoering
van het ploegenstelsel. Hoewel de E.V.C,
in principe het ploegenstelsel in de tex-
tielindustrie afwijst, was men niettemin
besloten, in verband met de omstandig-
heden, dit stelsel tot l Maart 1946 te
aanvaarden. De werktijden welke in
ploegverband zouden gelden, gaven re-
den tot wrijving. De regeling, welke
door de directie van ten Cate werd in-
gesteld, werd door de arbeiders afge-
wezen, omdat hierdoor werktijden van
8 uur in een-tijdsbestek van 12 tot 14
uur moesten worden gemaakt, waardoor
men geen enkele avond vrg was. Toen
de directie desondanks haar regeling in-
voerde, weigerden de arbeiders deze te
aanvaarden, waardoor het conflict een
feit was.
Op een vergadering der betrokkenen op
14 Dec. j J. te Almelo gehouden, werd
besloten aan de directie een regeling
voor te leggen, welke de arbeiders,
hoewel niet geheel, toch ten dele kon
bevredigen.
Naar wij vernemen is deze regeling
aanvaard en liet werk op Dinsdag j J.
hervat. Vooral het uitzicht op de aan-
gekondigde conferentie tussen de onder-
nemers en de vakorganisaties, waarbij
aok de E.V.C, aanwezig zal zijn, deed
de arbeiders tot deze concessie besluiten.

OOSTWOUD
Het secretariaat van deze afdeling is:
W. Klaver, A 148 en het het adres van
de voorzitter D. J. Haken M 1 beiden
te Oostwoud.



Teleurstellende Regeringsnota

3. R.
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De Stichting van
in vele

D» regertag heeft in een uitvoerige nota
(44 bh.) aan de Tweede Kamer, ver-
antwoording afgelegd van haar beleid
i de afgelopen jaren en haar plannen
jenbaar gemaakt voor de komende maan-

*•>>• De nota «gt ook veel dingen over
«* zaken, zoals ze zich op het ogenblik
voordoen. Maar wat wö missen in dit
"tvige geschrift is: een ferme, kloeke
taal ten aanzien van de toekomstige plan-
nen der regering, welke ook de goed-
keuring van de werkers zouden kunnen
wegdragen.

We rullen ons beperken tot een korte
bespreking van die punten, welke het
•ociaal-econonüsche terrein beroeren.
Opvallend is, dat in bijna alle para-
graphen, betrekking hebbende op dit
terrein, de Stichting van de Arbeid ge-
noemd wordt, niet alleen als adviserend
lichaam, maar ' zelfs al als een lichaam
met beslissingsrecht
We komen daar hl de beschouwing
nader op terug.

LOON- EN PRIJSPOLITIEK

Ia dit hoofdstuk wordt veel oude kost
opgediend en is voor een groot gedeelte
gewjjd aan de samenstelling en werk-
wijze van het College , van Rijksbemid-
delaars. (Hoe dit College werkt, weten
we uit de practijk!)
Toch zijn er enige merkwaardige uit-
latingen in té vinden,
De regering begint met te vertellen, dat
in de bezettingsjaren, de Gemachtigde
van de Arbeid elke loonsverhoging in
die jaren verbood.
„Deze loonstop werd na de bevrijding
gehandhaafd". Wel werd het desbetref-
fende artikel (artikel l van Besluit 120-
1942) ingetrokken, doch vervangen door
het Buitengewoon Besluit Arbeidsver-
houdingen (17 Juli 1944, Staatsblad nr.
E. 52), hetwelk den werkgever verbood
wijzigingen aan te brengen in bestaande
arbeidsvoorwaarden, anders dan met toe-
stemming van of vanwege den Rijks-
bemiddelaar.
De beroemde' 25% loonsverhoging acht
de regering ook niet voldoende.
Hier komen we voor de eerste keer dan
dé Stichting van de Arbeid tegen, op
wier verzoek daarnaast vergunning werd
gegeven de lonen te verhogen tot 115%
van het peil van 31 October 1942.
Aangestuurd wordt op een betere ver-
houding tussen de beloning der ver-
schillende categorieën dan vroeger (b.v.
landarbeiders in verhouding tot vele
andere groepen).

„Daarbij wordt niet geaarzeld loons-
verhogingen toe te staan, die veel ver-
der gaan dan 25% boven het peil van
1940", zo zegt de nota.

Een tweede advies van de Stichting van
de Arbeid is door de regering overge-
nomen; wij lezen n J.:
«Voorts zal bij de samenstelling van
het distributie-pakket de mogelijkheid
worden geopend van een keuze tussen
goedkopere en duurdere artikelen van
gelijke voedingswaarden. Ook dit zal
in de eerste plaats voor de grotere
gezinnen enige verlichting geven.

»E PRIJZEN
01 VERBAND MET DE LONEN

Grote
. . . „echter slechts binnen

die Badstoffen zijn in
•*"* gestegen.

w*i voor v™*** en donars
veel meer betalen dan vroeger, wat de
prijzen der ̂  geunporteerte goederen nog
meer verhoogt. Transp(>rtkosten J2
sterk gestegen.
Verminderde ..opbrengst van de grond,
minder bednjvigrhejd in de fabrieken
kleinere omzet in de handel, ziedaar
enige oorzaken, welke volgens de rege-
ring de prijsbeheersing slechts binnen
zekere grenzen mogelijk maakt.
Een verdere prijsdaling zullen we dan
ook ook zeker niet mogen verwachten.

Kijk, zo een gedeelte van een regerings-
nota is toch wel ophelderend! We weten
nu, waar we aan toe zijn. De regering
heeft gesproken!

de Arbeid beslist
zaken!
VERHOGING PRODUCTIE

„Gunstiger verhoudingen en verhoging
van het levenspeil kunnen tot stand ko-
men, maar voorwaarde is toeneming der
productie".
Het mag bekend geacht worden, dat
wjj, als E.V.C., ook voor verhoging van
de productie zijn. Maar de productie kan
slechts verhoogd worden, wanneer alle
remmende krachten worden weggenomen.
Dat is een noodzakelijke voorwaarde.
Hoe zouden we anders kunnen werken?
Natuurlijk weten we ook wel dat:
„naarmate het Nederlandse productie-
vermogen zich herstelt, wij minder af-
hankelijk worden van de invoer.
Maar ook weten wij, dat verhoogde pro-
ductie, verhoogde winsten betekenen
voor de fabrikanten en industrieëlen.
Wij weten ook, dat verhoogde productie
hi onze fabrieken en op het land bete-
kent: uitvoer ook van -die producten,
die we zelf zo hard nodig hebben. En
de regering erkent dit ook, zoals we
straks zullen zien onder het hoofdstuk
Voedselposiüe.

HET LEVENSMIDDELENPAKKET

De regering constateert tot slot van
het hoofdstuk: „De prijzen in verband
met de lonen" nog het volgende:
„de moeilijkheden, die verschillende
groepen hebben om het levensmiddelen-
pakket te betalen".
Dat is niet in de eerste plaats het ge-
volg van prijsverhogingen, zegt de rege-
ring, maar het gevolg van een snelle
en verheugende uitbreiding van het le-
vensmiddelenpakket.

En wij voegen hier aan toe: En daarom
adviseert de Stichting van de Arbeid
een zo groot mogelijke beperking bij het
vermeerderen van de rantsoenen (Zie

Werkend Nederland van 3 Dec. no. 34).

De nota gaat verder met de aankondi-
ging van een spaar- en voorschotrege-
ling voor het aanschaffen van schoeisel,
kleding en huisraad. We komen op deze
regeling nader terug, ook al omdat de
regering nog doende is deze zaak uit te
werken.

DE STICHTING BESLIST

En nu komen we tot de reeds in de
beginne van dit artikel gemaakte op-
merking over de rol van de Stichting
van de Arbeid, die niet alleen advi-
seert, maar ook mede beslist!
Onder: Buitengewoon Besluit Arbeids-
verhoudingen 1945 lezen we de volgende
mededeling:

Artikel 19 bepaalt, dat het College van
Rijksbemiddelaars, alvorens beslissingen
met betrekking tot bedrijven of andere
beslissingen van meer algemene beteke-
nis te nemen, de Stichting van de Ar-
beid moet horen.

Eventueel kunnen ook publiekrechtelijke
organen en andere daarvoor in aanmer-
king komende organisaties van werkge-
vers en werknemers worden gehoord.

OVERHEERSENDE POSITIE

Hier wordt nog eens duidelijk gedemon-
streerd, dat de Stichting van de Arbeid
een overheersende positie gaat innemen.
Daar wordt beslist!
De regering, het College van Rijksbemid-
delaars nemen haar adviezen over.
De vakverbondsbestuurders in die Stich-
ting laden een grote verantwoordelijkheid
op zich, door mede te werken aan be-
slissingen, die automatisch hun leden
voor voldongen feiten plaatsen.
Dat ook andere organisaties gehoord kun-
nen worden, is een doekje voor het
bloeden.
Practisch alle werkgevers zijn bij de
Stichting aangesloten en andere vakorga-
nisaties, niet aangesli.'--; bij de Stichting,
bestaan er niet, bena. . e de Eenheids-
vak centrale.
En wij zijn niet van zins ons in de
Stichting aan banden te leggen, ons bij
voorbaat het vrije beslissingsrecht te laten
ontnemen.

DE VOEDSELPOSITIE

Ten aanzien van de voedselpositie lezen
we in de regeringsnota enige zeer merk-
waardige dingen:

l „De voedselposiüe laat export van zui-

velproducten nog niet t°e. doch reeds
op korte termijn moet ook hier worden
gestreefd naar uitvoer, al kan dit mee-
brengen, dat van bepaalde producten een
matige rantsoenering moet worden ge-
handhaafd".
Dus hier wordt vastgesteld, dat er nog
niet genoeg zuivelproducten aanwezig
zijn, maar desondanks op korte termijn
toch export!
Het klopt ook niet met wat verder daar-
over 'gezegd wordt:
„Door het ontbreken van de varkens-
stapel en van de geringere omvang van
de rundveestapel zijn wij voor onze voor-
ziening met vlees, vet en zuivelproducten
voor een groot deel op i m p o r t aange-
wezen".
En nog iets verder wordt nogmaals de
sbchte boterpositie onderstreept:
„Onze vetpositie kan tengevolge van de
vrij grote ingevoerde hoeveelheden grond-
stoffen niet ongunstig genoemd wor-
den, wel moet er echter mee worden
gerekend,, dat voornamelijk margarine
en vet zal moeten worden gedistribueerd,
aangezien de boterpositie allerminst gun-
stig is".
Deze aanhalingen zitten vol tegenstrij-
cl'gheden. Aan de ene kant wordt ge-
constateerd, dat er geen boter genoeg is,
dan wordt gezegd, op korte termijn wel
export, terwijl er even later op gewezen
wordt, dat wij zelfs ten aanzien van de
zuivelproducten aanwezen zijn op im-
por t .
Ook hier krijgen we weer sterk de in-
d'.uk, dat dit gedeelte van onze voed-
selpositie opgeofferd wordt aan de winst-
zucht van de grote fabrikanten (in dit
geval de zuivelfabrikanten).
Klare taal is hier gewenst. Is er boter
of is er geen b o t e r ! Is dit wel het
geval, dan dient de export van dit pro-
duct niet ten nadele te geschieden van
de bevolking. Is er geen boter, dan be-
hoeft de regering niet over import te
praten.
Over tal van aangelegenheden, die ons
interesseren, spreekt de nota. Wij zullen
in een tweede artikel daar nog nader
op terug komen.

TELEURSTELLENDE NOTA

Concluderende stellen wij nu reeds vast,
dat deze nota- zeer teleurstellend is, wei-
nig positiefs bevat en wat de toekomst
betreft nog minder hoopvol is!
Wij zullen zeer binnenkort onze ziens-
wijze, onze opvattingen over de sociaal-
economische vraagstukken aan de orde
stellen.
Men kan dan het verschil in opvatting
zien en tevens leren, dat een oplossing
van de in de Regeringsnota vervatte
punten, wel zeer goed, in voor de wer-
kers gunstige zin, mogelijk is.

J. v. T.

Parlement en Vakbeweging
In deze rubriek geven we in dit num-
mer het woord aan N. van Knagen.
Smitstraat 18 IL Amsterdam.

OM DE EENHEID

De collectieve stijfkoppigheid, welke in
de bezettingsjaren met steeds toenemend
succes tot een alles overheersende een-
heid is uitgegroeid, was, in de strijd tegen
den indringer, de enige mogelijkheid, ons
nationaal bestaan te redden. In die kracht-
proef heeft de eenheid van ons volk uit-
eindelijk d-- overwinning bevochten. Die-
zelfde drang naar eenheid werkt ook na
de bevrijdingsstrijd in grote delen van ons
volk door; zij is en bluft, onder welke
omstandigheden dan ook, de enige juiste
toetssteen van ons handelen; bu i t en de
eenheid ligt versplinteri _*, sectarisme en
h.ach.fcloosheid.
In het Vakverenigingsleven manifesteert
zich de drang naar de grootst mogelijke
eenheid in de E.V.C, en het ware te wen-
sen, dat op politiek terrein een zelfde
beeld zich zou ontwikkelen; een eenheid
van verschillende arbeiderspartijen op
een urgentieprogram, zou voor de een-
heid van de' werkers in de bedrijven een
grote stimulans zijn. Sociale en econo-
mische problemen kunnen dan ook de
drempel van het Binnenhof overschrij-
den. Maar nimmer mag men de drang
naar politieke eenheid van de arbeiders
doorbreken, door uit de vakbeweging
zelf candidaten te stellen. Dit zou het
grootst mogelijke gevaar, ook voor de
E.V.C, inhouden, omdat:
1. De E.V.C, van een economische strijd-
organisatie tot een halfslachtige politieke
organisatie zou vervallen.
2. De heterogene samenstelling van de
E.V.C, in atomen zou uiteen vallen, als
b.v. de „parlementsleider van de E.V.C."
een voorstel van de communisten of
sociaal-democraten zou verdedigen en
vóór zou stemmen. Zeker .komt er dan
een grote terugslag onder onze Christe-
lijke en Katholieke leden en het stok-
paardje de E.V.C, is communistisch of
sociaal-democratisch zou weer opgeld
doen.
3. Economische en sociale eisen moeten
vaak politiek ondersteund worden. Dat
zal geen denkend mens ontkennen. Pe
regering is zó nauw met het gehele eco-
nomische bestel verweven, dat het vaak
noodzakelijk is, de Klem van werksnd
Nederland te laten klinken in het par-
lement door de spreekbuizen van die
politieke partijen, welke op politiek ge-
bied hetzelfde nastreven als wij op het
economische.

Een ieder moet voor zichzelf uitma-
ken, op welke partij hij met de verkie-
zingen het beste kan stemmen. Maar
in naam van de eenheid, niet op candi-
daten van de E.V.C.

N. v. HAAGEN

Landelijke Conferentie Fabriekmatige Bedrijven
Op l December j J. is te Maastricht de
landelijke conferentie van de Fabriek-
matige bedrijven gehouden.
Na de opening door den voorzitter,
waarin deze tot uitdrukking bracht, dat
er nog maar een bescheiden begin is
gemaakt en dat definitieve besluiten
nog niet genomen behoeven te worden,
ging men over tot de behandeling van
de Richtlijnen.
Deze waren ingediend door de afd. Am-
sterdam en Maastricht.
Van deze Richtlijnen zal één geheel
gemaakt en op de eerstvolgende H.B.-
vergadering in toehandeling genomen
worden.
Door de afd. Delft waren de volgende
voorstellen binnengekomen:

VOORSTELLEN DELFT

1; Stelling te nemen tegen het tarief-
loon;
2. Bij 3 maanden werkzaamheid in het
bedrijf 100% uitkering bij ziekte en
ongevallen. Zij wensen beide punten
opgenomen te zien in een eventueel te
sluiten CA.O.
Over deze voorstellen wordt uitvoerig
gediscussieerd. Het accoord- en premie-
stelsel wordt zowel door de afgevaar-
digden als door de leiding der vergade-
ring ernstig bestreden. De voorzitter
wijst er in zijn betoog op, dat Maas-
tricht in een aparte circulaire scherp
stelling heeft genomen tegen deze uit-
wassen der huidige productiewijze. Bij
de samenstelling van het urgentiepro-
gram zal zeer zeker met de voorstellen
vaa Delft rekening worden gehouden.

Het Hoofdbestuur wordt als volgt sa-
mengesteld:
W. Veenstra, voorz.; A. Jansen, secr.;
H. J. Jongen, penningm.; allen te Maas-
tricht; J. Stoltz, 2e voorz., Amsterdam;
W. J. Tap, 2e secr., Nijmegen; G. Leu-
rink, Deventer; terwijl de 7e plaats be-
zet zal worden door de afd. Delft.
De zetel blijft voorlopig te Maastricht
gevestigd.

DE AFDRACHT VAN DE AFDELINGEN
AAN HET HOOFDBESTUUR

Voorgesteld werd 4 cent per lid per
week, hetgeen overeenkomt met circa
10% van de gemiddelde contributie.
Aangezien op de landelijke conferentie te
Amsterdam dit punt nog wel aan bespre-
kingen zal worden onderworpen, wordt
deze kwestie aangehouden.

LANDELIJK ORGAAN

Een landelijk orgaan zal verschijnen.
Besloten wordt de kosten daarvoor te
bestrijden uit de 4 cent afdracht van
de afdelingen.
De redactie blijft voorlopig te Maas-
tricht.
Van de rondvraag werd druk gebruik
gemaakt.
Vooral punt 7 van de Algemene Lande-
lijke Richtlijnen over het individuele lid-
maatschap mocht zich in de. belangstel-
ling verheugen.
De voorzitter sloot de conferentie met
de hoop uit te spreken, dat er bij de
volgende conferentie te Amsterdam ge-
zegd kan worden, dat er een begin is
gemaakt met de landelijke organisatie.



Successen bij Rotterdamse
metaalarbeiders

E.V.C, winl ook daar aan

De bedrijfsgroep Rotterdam voor de
Metaalindustrie organiseerde in de eer-
ste weken van deze maand meerdere
vergaderingen met het personeel uit de
verschillende Metaalbedrijven.
Over het algemeen was de opkomst
goed te noemen, terwijl de stemming
bijzonder was. Men was algemeen over-
tuigd, dat met alle kracht gewerkt
njoest worden aan de uitbouw van on-
ze organisatie, vooral in verband met

• de grote aanval op het levenspeil der
werkers, welke aanval door de reactie
in voorbereiding is en gesteund zal
worden door de Stichting van de Ar-
beid.
Nu wij sinds enige weken een commis-
sie van vertrouwensmannen hebben on-
der het personeel van de Machinefabriek
P. Smit Jr., groeit ook daar dagelijks
het aantal leden. Een zelfde verschijn-
sel nemen wij waar, in die fabrieken,
waar wjj nu een bedrijfsbestuur heb-
ben.
Dank zij het vertrouwen in de Eenheids-
vakcentrale, dat blijkbaar overal ha toe-
nemende mate aanwezig is, melden zich
Steeds meer leden aan en komt het ook
voor dat het personsei van fabrieken en
werkplaatsen, waar wij nog niet sterk
vertegenwoordigd zijn, zich om hulp en
.bijstand tot ons wendt.
Een aardig geval deed zich voor bij het
personeel van de firma v. Nellen in de
Schietbaanstraat te Rotterdam, waar de
leden zelf een vergadering organiseer-
den en ons alleen maar om een spreker
verzochten.

Aan het eind van deze vergadering
waren bijna alle aanwezigen lid van
de E.V.C., terwijl na die dag meerde-
ren zich aanmeldden.

Hoewel hier natuurlijk van trots geen
sprake is, mogen wij toch met voldoening
vermelden, dat wij verschillende indivi-
duele succesjes mochten boeken. Zo be-
reikten wy voor enige mensen, die bij-
zonder ver onder het vastgestelde loon
moesten werken, dat zij slechts op één
schrijven van ons verhoging kregen. Hoe-
wel de betreffende directies meenden,
dat wij ons in het vervolg door middel
van de „Metaalbond" tot hen moesten
wenden, hebben zij ditmaal toch hun ar-
beiders loonsverhoging gegeven, als ge-
volg van ons schrijven aan hen, direct.
Wij vergaderden met het personeel van
de „Nederlandse Staalindustrie", waar
een bedrijfsbestuur werd gekozen, Toe-
staande uit de volgende leden:
Van 't Hof, Marentakstraat 39; Stein,
Oostkoesdijk 11; Meliefste, Dirk Muis-
etraat 39; Rozing, Snellemanstraat 29 b;
v. Utrecht, Anna Pauwlownastraat 40 en
Kam. Bouwens, terwijl Kam. v. Utrecht
tevens in de plaatselijke bedrijfsgroep-
raad zitting zal nemen.

ROTTERDAMSE DROOGDOK MU.

Uit de vergadering met de leden van de
Rotterdamse Droogdok Maatschappij kwa-
men de volgende leden als bestuurders
naar voren:
v. Leeuwen, Bakkerstraat 54; v. d. Gie-
sen, Ooievaarstraat 33; v. Bavel, Catha-
rinasti«aat 43; v. d. Hoeve, Hockystraat 24;
Gielen, 2e Kiefhoekstraat 70; Bornet, 2e
Kiernoekstr. 37; Pors, Huismanstraat 11.
Uit dit laatste bestuur, zal op de eerst-
volgende bijeenkomst een vertegenwoor-
diger in de PI. Bedrijfsgroepraad worden
gekozen.

WÏLTÓN-FEIJENOORD

Ook met het personeel van de werven
Wilton-Feijenoord vergaderden wij reeds
enkele malen, waar eveneens een be-
drijfsbestuur tot stand kwam, hetwelk
wij echter nog niet in zijn geheel kunnen
publiceren, dasr er nog enkele techni-
sche moeilijkheden moeten worden opge-
lost, in verband met het feit, dat in dit
bestuur leden uit Rotterdam en Schie-
dam, maar ook uit Vlaardingen zijn op-
genomen, van welke laatsten wij nog niet
alle gegevens hebben.
Op de werf „Guste" zijn we er nog niet
in geslaagd, in bedrijfebestuur samen
te stellen.

MACHINE -FABRIEK P. SMIT JR.

De vergadering met de leden, werkzaam
bij de Machinefabriek P. Smit Jr. mogen
we een succes noemen. Hier werd een
bedrftfsbestuur gekozen, bestaande uit de
tiea volgende

Denekamp, Vlasakkerstraat 64; N. Plan-
ken, Joubertstraat 57a; Vogel, Putsche-
laan 159; v. Wijngaarden, Annemoon-
straat 13a; Reurs, Fuchsiastraat 28b;
Koogje, Puttershoekstraat 21b; De Bruin,
Brabantschestr. 63b; Simons, Slaghek-
straat 148; Punt, Fuchsiastraat 18b; Hen-
driks, Gaesbeekstraat 193.
Kameraden, er zit schot in, inderdaad.
Maar wil de zaak werkelijk worden, zoals
het moet zijn, wil onze organisatie d i e
plaats gaan innemen, welke haar toe-
komt, dan allen aan de slag. Met alle
kracht die in ons is, met alle energie
waarover wij beschikken, zullen wij onze
makkers, die nog niet de weg tot hun
eigen organisatie wisten te vinden, die
zich nog niet schaarden aan de zijde
van hun medearbeiders, bijna 200.000 in
getal in "de Eenheidsvakcentrale, moeten
overtuigen van de noodzakelijkheid der
Eenheid. Eenheid van alle werkers, allen
alleen in de E.V.C.

E. ADAMSE

HOTEL-, CAFÉ-, RESTAURANT- EN
LUNCHROOMPERSONEEL

De Landelijke Bedrijfsgroep

C p Vrijdag 14 Dec. hield de bedrijfs-
groep voor het Hotel-, Café-, Rest.- en
Lunehroombedrijf der E.V.C, een confe-
rentie met de gedelegeerden uit. 't land;
na grondige besprekingen werd besloten,
tot aan het congres een voorlopig hoofd-
oestuur te verkiezen, hetwelk tot taak
kreeg de landelijke organisatie verder
^üt te bouwen en een congres voor te
bereiden. Ter tafel kwam de met veel
reclame aangekondigde zogenaamde her-
ziening van de C.A.O., welke tot stand
zou zijn gekomen onder auspiciën van de
Stichting van de Arbeid. De verg. was
unaniem van mening, dat hier geen spra-
ke was van een „Herziening", doch slechts
van een overigens zeer onvoldoende,
loonbijschaving. De vergadering besloot
ernstig te protesteren tegen een dergelij-
ke manier van overeenkomsten afsluiten,
waarbij de sterkste organisatie in het
bedrijf, met name de E.V.C., wordt bui-
ten gesloten. De navolgende heren wer-
den tot lid van het voorlopig hoofdbe-
stuur gekozen:
H. Kubbe, voorz.; J. van .Overhagen,
penningm.; P. Endstra, Dag. best. te Am-
sterdam jKleerkoper, Den Haag; Ooster-
wijk, Rotterdam; Klein Lugtenbelt, En-
schede; Straus, Utrecht.
Het dagelijks hoofdbestuur kreeg op-
dracht uit de afdeling Amsterdam het
dageUjks bestuur met nog een tweetal
leden uit te breiden, terwijl ook de afd.
Groningen alsnog een lid voor het
hoofdbestuur zal aanwijzen. Over de
functie van secretaris zal nog nader wor-
den beslist. K.

Hef voorbeeld van
Noordwolde

Kameraden, wij hebben de uitslag van
uw staking vernomen.
Wij juichen deze overwinning ten zeerste
toe.
Gij hebt het voorbeeld van de Rotter-
damse havenarbeiders gevolgd, die ^ook
van mening zijn, dat alleen door solida-
riteit iets te bereiken is.
Daarom leden van de E.V.C., laat dit
een voorbeeld voor u zijn.
Namens de Rotterdamse havenarbeiders,

* L. A. B.

E.V,C,-kantoren fe Amsterdam
tijdens Conferentie- en feest-

dagen gesloten,
Van Maandag 24 December 1945 tot en
met l Januari 1946, zijn a 11 e^kantoren
van de E.V.C. (Eenheidsvakcentrale)
aan de Hemonylaan 27 te A.TUEtcrdarn,
in verband met de feestdagen en Lan-
delijke Conferentie, welke gehouden
wordt op 27, 28 en 29 December 1945 in
gebouw Cultura, Tolstraat te Amsterdam,
g e s l o t e n !
Alle zaken dus, de administratie betref-
fende, worden niet behandeld.
Alleen in dringende gevallen (staking,
a^tie e.d. ' ':'1 de bestuurders van de
Lar i * en van de plaatse-
lijke jepbesturea te bereiken
in gebouw Cultura, op bovengenoemde
Conferentie-data. Ook Redactie, het
Sociaal-Economische Bureau en het
Bureau voor Rechtsbijstand rijn op bo-
vengenoemd lata gesloten.

VOOR EER VRIJ EN
DEMOCRATISCH SPANJE

Het Iniüatief-Comité
„VRIJ SPANJE", organiseert een

GROTE MANIFESTATIE
van het Nederlandse volk en rijn
organisaties voor een

„VRIJ SPANJE"
op ZATERDAG 5 JANUARI 194S
in de A'damse MARKTHALLEN

Sprekers (sters) van verschillende rich-
tingen en organisaties, zoals S.D.A.P.,
N.V.V., C.P.N., Oud-Spanje-Strijders,
E.V.C. enz., zullen het woord voeren.

Onderwerp: Voor een vrij en
democratisch Spanje.

Aanvang 7.45 uur — Hekken open 7 uur
Entree ƒ 0.50

Kaarten verkrijgbaar bij de Bedrijfsbe-
sturen der E.V.C., afd. Amsterdam en
Hemonylaan 27.

Gaarne nemen wtf, op verzoek van het
ïnitiatief-Comité „Vrij Spanje", boven-
staande advertentie op.
Waarom ? Omdat het Nederlandse volk
bereid is om mede te helpen, door deel-
name aan bovengenoemde demonstratie
of adheasie-betuigingen in te sturen,
de laatste baard van het fascisme uit
de weg te ruimen.
De Eenheidsvakcentrale als vooruitstre-
vende organisatie van de Nederlandse
werkers, wil daarbij niet achter blijven.
Ook de afgelopen vijf jaren, hebben w*j
allen gezamenlijk gestreden tegen het
fascisme, ongeacht politieke overtuiging
of godsdienstige richting.
De strijd voor een vrij en democratisch
Spanje is dan ook geen politieke strijd,
maar is geboden uit menselijke overwe-
gingen.

GROTE OPENBARE VERGADERING op
28 DECEMBER a.s. in gebouw „De Valk",
Valkenburgerstraat 105.
Besproksn wordt: Program van Actie
voor de werknemers uit de Eleetro-Tech-
nische installatiebedrijven.
Aller opkomst dringend gewenst! Geen
E.V.C.'ers mogen ontbreken!

Afd. Metaal der E.V.C., Amsterdam

Hevue
WERKEND NEDERLAND TREEDT AAN!
Zaterdag 5, Zondag 6, Maandag 7, Woens-
dag 9, Donderdag 10 en Vrijdag 11 Jan.
's avonds 8 uur en Zondag 6 Febr. ook
's middags 2 uur, wordt de Revue in het
theater Cultura, Tolstraat 61, vertoond,
Kaarten a ƒ 1.50 per stuk zijn nu reeds
vsrkrijgbaar aan onderstaande adressen:
E.V.C. afd. Amsterdam, Hemonylaan 27;
Bedrijfsgroep Overheid: Kloveniersburg-
wal 139; Bedrijfsgroep P.T.T.: Prinsen-
gracht 770-772; Bedrijfsgroep Metaal: Nw.
Keizersgracht 61; Bedrijfsgroep Kleding
en Textiel: Kemonylaan 27 en aan de
cassa van Theater Cultura.
VOORZIET U TIJDIG VAN KAARTEN

HILVERSUM
BEDRIJFSGROEP TEXTIEL
Woensdag 12 Dec. jJ., is een vergadering
van de bedrijfsgroep Textiel gehouden
en een definitief bestuur gevormd, als
volgt: Ie voorz. A. J. Botter, Ie secr.
P. Jungeling, adres: Marconistraat 71;
Ie penningm. G. v. Waveren, als 2e func-
tionarissen de H.H., J. Kok en H. Stok-
wieler; wij verzoeken de afd. in de lande
hier nota van te nemen.

Op de vacature van incasseerder voor de
pi. raad te Hilversum is met ingang van
17 Dec. '45 benoemd de bode, de heer
Westerveld, die al van de oprichting af
als bode bij de E.V.C, werkzaam was;
de gegadigden worden beleefd verzocht
hiervan kennis te nemen en het bestuur
dankt hen voor de genomen moeite.

Vrijdag 14 Dec. j.l. had een algemene
ledenvergadering plaats van de plaatse-
lijke E.V.C.; als definitief dagelijks be-
stuur van de pi. raad werden gekozen.
de HJ3. M. Heijink, Ie voorz., Prof.
Kochstraat 15; H. W. Kat, Ie secr., Her-
melijnlaan. 61; J. D. van Kuilenberg, Ie
penningm., Leeuwenhoekstr. 108. Als le-
den toegevoegd, de H.H. Willemsen, Eijse-
lendoorn, Visser, Botter, van Tuil en
Tamme. We delen nog mede dat de afd.
in vier maanden met ongeveer 400 leden
is gestegen.

CORRESPONDENTIE
Roza — Leeuwarden
Afd. nieuws uit Franeker in no. 36
(17 Dec. '46). In artikel over Zwaag-
westeinde: „Bouwarbeiders Leeuwarden"
niet begrepen!
In afd. nieuws Marsum kwamen enige
onleesbare woorden voor. Tikken of dui-
delijker schrijven s.v.p.
Copy op één kant van het papier!

Aan de lezers van
Werkend Nederland

In verband met de feestdagen en
opvolgend de Landelijke Conferentie,
verschijnt er niet eerder een krant dan
in de eerste week van Januari '46.
Hopelijk slagen wij er dan in, om voor
een keer met 8 pagina's te verschijnen
met het gehele verslag van de Confe-
rentie.

Nieuws van de Hout- en
Meubelindustrie

Op 5 November werd in een Bestuurs-
vergadering besloten de werkers uit d«
Hout- en Meubel-industrie onder te
brengen in een Landelijke Bedrijfsgroep.
Hierover zal ons standpunt op de leden-
vergadering nader bekend gemaakt wor-
den.
Het voorlopig bestuur, gekozen op da
S'tichtingsvèrg. Juni j.l., heeft met Zaan-
dam besloten het initiatief te nemen
om het Landelijk verband te organise-
ren op 22 December van dit jaar in een
Landelijke Conferentie.

W. CROESE, Voorz.

BEDRIJFSBEfSTUUR HOOGOVENS
Hiermede geven wij kennis van de ver-
vanging van het voorlopig dagelijks be-
drijfsbestuur „Hoogovens" der Eanheids-
vakcentrale te. Beverwijk door het defi-
nitief bedrijfsbestuur, dat als volgt is
samengesteld:
A. Walet, voorzitter, Patersweg 35; J. C.
Kabel, secretaris Berkenlaan 13; G. Tim-
mermans penningm., Dr. Schuytstr. 33;
allen te Ber verwij k.

IN MEMORIAM

Hiermede geven wij kennis van
het plotseling overladen van onzen
collega

KO MANDEMAKER
besteller P.T.T.

Enschede, 10 Dec. 1945.
Namens afd. Enschede
der B.N.P.T.T.:

J. BLOK, secr.

Op Zondag 2 December jJ. over-
leed ons medelid, de heer

W. PORSIUS
Durgerdam B. 92
Amsterdam.
Hij ruste in vrede.

Het E.V.C, -'bedriifsbestuur
der A.DJVL

Op Dinsdag 4 December j J. over-
leed ons medelid, de heer

J. H. BRONKHORST
op 50-jarige leeftijd.
Amsterdam, Tugelaweg 50 UI.
We betuigen hiermede onze innige
deelneming.

Het E.V.C.-bedrijfsbestuur
van Werkspoor.

Op Vrijdag 7 December j.l. over-
leed op 23-jarige leeftijd door een
noodlottig ongeval plotseling onze
jonge kameraad

A. VAN KLEEF
We betuigen langs deze weg onze
innige deelneming.

Het E.V.C.-bedrijfsbestuur
van „Alarma".

De 14e December ontvingen wij
het treurige bericht van het plot-
seling overlijden van onzen besten
kameraad en stillen werker voor de
E.V.C.

H. MUUSE,
ui de ouderdom van 32 jaar.
Dat hij ruste in vrede.

Het Bestuur
Grafische Bedr.groep E.V.C.

Zaanstreek.

Plotseling overleed te Heemstede
op 60-jarige leeftijd, ons lid

B. W. J. SCHRADER
.Machinezetter.
Ben, we hebben tessmen de over-
heersing meegemaakt, waarin je
~iïi& jongeren ter voorbeeld was,
door je illegale werk. Je hebt weer
helpen opbouwen na de bevrijding,
.a'nmer, je zult het niet voltooid
zien.
Rust in vrede, we zullen je werk
voleindigen.

Bestuur E.V.C.
Heemstede


