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en wat daarmee verband houdt

Zonder overdrijving kunnen we zeg-
gen, dat de ontevredenheid over locn-
en andere arbeidsvoorwaarden even
groot, zo niet groter is dan in de crisis-
jaren vóór de oorlog. Toen zaten we
in de misère door overproductie met zijn
nasleep van werkloosheid, loonsvermin-
dering, verslechtering van overige so-
ciale voomeningen; thans beleven we
zorglijke tijden bij een productie-achter-
stand als gevolg van de chaos die de
fascistische overheersing heeft nagelaten.
Het is de vloek van het kapitalistische
systeem, dat zowel bij overvloed als bij
gebrek aan verbruiksgoederen de grote
massa des werkers met een dagelijks te-
kort aan de meest noodzakelijke levens-
benodigdheden te kampen heeft. De ene
keer ligt de oorzaak in de economische
inzinking als gevolg van de ongebrei-
delde winsthonger, die de productie tot
't fabelachtige opvoert, de andere keer
in de alles en alles vernielende botsingen
der kapitaalsmachten, gevolg van de- ,
zelfde winsthonger, waardoor zowel over-
winnaar als overwonnene in de diepste
armoede worden gestort. Maar onder alle
omstandigheden .zijn het steeds weer de
niet-bezitters, op wie getracht wordt de
lasten af te wentelen.

We kennen allen de ontzaglijke moei-
lijkheden, waarvoor ons volk geplaatst
is. De voorraden zijn op, de productie
ver beneden 't normale peil, de schul-
denlast ondraaglijk. En toch moet in dat
alles weer orde komen op straffe van
alciehele ondergang. Tijdens de bange
bezettingstijd zijn daar schone woorden
over gesproken en geschreven, dat we
ieder naar vermogen eensgezind en ka-
meraadschappelijk, ongeacht stand, ge-
loof of ras een nieuwe maatschappij
zouden opbouwen met gelijke rechten en
gelijke plichten; in één woord: een wel-
varend democratisch Nederland.

Maar niet zodra stellen de werkers
hun „billijke en rechtvaardige" eisen in
de vorm van loon- en arbeidsvoorwaar-
den, die een menswaardig bestaan waar-
borgen, of het gehele machtsapparaat
van staat en ondernemersdcm wordt aan-

gewend om de billijkheid en rechtvaar-
digheid de nek om- te draaien. In de
plaats daarvan krijgen we dan geleerde
theorieën en beschouwingen, welke moe-
ten bewijzen, dat zulks gebeurt in het
belang van de arbeiders zelf. Dan komt
het spook van de inflatie voor de dag,
van de devaluatie van onze gesaneerde
gulden.

Zo vonden we in Vrij Nederland van
3 .Nov. een groot artikel over ,,De cirkel-
gang van prijs en loon", waarin de
schrijver zich inspant om te betogen

„dat het aanbeveling verdient, de lonen
minder te laten stijgen dan de prijzen",

want anders zou „men thans voor zijn
inkomen eenzelfde goederenpakket kun-
nen aanschaffen als voor de oorlog" en
kwam er van wederopbouw van fabrie-
ken en installaties niets terecht Als we
bedenken, hoe de levensstandaard voor
de oorlog was, dan blijkt pas, hoe ver
dergelijke schrijvers afstaan van het
werkelijke arbeidersleven en verbazen
ons dus niets als daar staat „dat het
reële loon niet minder dan 80o<'° van dat
van voor de oorlog zal mogen bedragen."
Dezelfde mentaliteit van Colijn en con-
sorten onzaliger gedachtenis. Dergelijke
lieden maken zich alleen druk ever het
welvaartspeil (?) der arbeiders, want in
het hele artikel is geen woord te vinden
over beperking van de winst van de
ondernemer, welke niet minder van in-
vloed is op de prijsbepaling der afge-
leverde producten.

Echter, het is niet slechts theorie, wat
hier gegeven is, maar de schildering van
de bittere werkelijkheid, zoals we die
dagelijks in de arbeidersgezinnen mee-
maken. Door de loonstop is het inkomen
van de gemiddelde werkman vaak niet
eens toereikend om 't nog altijd zeer ma-
gere distributiepakket te bekostigen,
waarbij de vrouwen zich bezorgd, afvra-
gen, hoe 't gaan moet als straks textiel
en schoeisel en andere gebruikswaren,
waaraan zo grote behoefte bestaat, weer
beschikbaar komen. En de prijzen stijgen
nog aldoor, ondanks de controle der
regering, neen mede door de maatregelen

der overheid — denk aan het brood -
omdat immers de Staat ongeveer ƒ 800
millioen, per jaar berekend, aan subsi-
dies verstrekt, teneinde de stijging der
levensmidelenprijzen in bedwang te hou-
den, maar dat op de lange duur niet kan
blijven volhouden.

Inderdaad zal er dus gespaard moeten
worden om schulden te vereffenen en
hernieuwing en opbouw te financieren.
Aanvankelijk geleek het, of ook onze
regering van plan was, dat op de juiste
wijze te regelen door de technisch bijna
volmaakte blokkering van alle voorhan-
den geldswaarden, ook het zwarte geld.
Hiermee heeft feitelijk de regering het
gehele economische verkeer in de hand
en ook de regeling van het dagelijks ge-
zinsverbruik. Met de opheffing van het
bankgeheim en de effectenregistratie
weet de overheid precies, waar we aan
toe zijn en waar kan worden gespaard.
Doch wat doet al dadelijk diezelfde
minister van financiën? Renten, dividen-
den en tantièmes worden vrijgegeven,
waardoor dus de grote bezitters weer
over onbeperkte bedragen kunnen be-
schikken: Om één sprekend voorbeeld te
noemen, verwijzen we naar de B.P.M.,
die gelegenheid gegeven is om na de
sanering 13 millioen aan dividenden over
een vroegere periode uit te keren. Wat
is dat anders dan een uitdaging van de
arbeidersklasse, wier lonen zijn bevroren
en waarop met Argusogen wordt toege-
zien door een bemiddelaarscollege met
een Romme aan het hoofd? Op deze
wijze dreigt het hele saneringsplan te
zullen mislukken, want veel van die gel-
den zullen weer in de zwarte handel
verzinken bij de tegenwoordige goederen-
schaarste.

Is het wonder, dat ook grote onge-
rustheid bestaat over de komende be-
lastingheffing? Algemeen was de ver-
wachting, dat het mes er dierj zou wor-
den ingezet; alle N.S.B.vermogens en die
van de grote collaborateurs in beslag
genomen, het zwarte geld achterhaald,
een flinke heffing ineens op de grote
vermogens, en dan een zeer sterk opge-
voerde inkomstenbelasting. Op deze wijze
zou de nationale schuld aanmerkelijk
worden verminderd en de kans op een
sluitende begroting worden vergroot,
waardoor onze credietwaardigheid in het
buitenland zou stijgen.

Maar daartegen rijzen nu weef ernstige
bezwaren, want op die wijze doodt men



het particuliere initiatief, zoals dat heel
geleerd wordt uitgedrukt de economische
vooruitgang wordt daardoor geremd.
Doch de moderne oorlogvoering heeft
zonneklaar bewezen, dat dat particuliere
initiatief maar kinderspel is vergeleken
bij wat van overheidswege — waaronder
de oorlogsleiding immers ook gerekend
moet worden — georganiseerd en uitge-
voerd kan worden, zodra de nood daartoe
dringt. Evenals in vredestijd, zoals de
droogmaking van Walcheren en Wierin-
germeer weer bewijzen.

Het is dus allerminst noodzakelijk, de
inkomens der bezitters te ontzien en die
van de werkers tot de grens van de
armoede neer te drukken.

O zeker, 't Nederlandse volk weet zeer
goed, hoe arm we geworden zijn: lan-
derijen, huizen, fabrieken verwoest of
beschadigd; installaties, vee, voorraden
weggevoerd; kleding, schoeisel en ge-
bruiksvoorwerpen versleten. Ieder weet
ook, dat slechts door gemeenschappelijke

harde arbeid en zuinigheid herstel en
opbouw mogelijk zijn en ook wil ieder-
een daaraan met volle overgave
meewerken. Maar alleen onder deze
allesbeheersende voorwaarde, dat niet de
arbeiders, de bezitlozen de zwaarste las-
ten te dragen krijgen; dat niet van boven-
af gedecreteerd wordt, met hoe weinig
de arbeiders tevreden hebben te zijn,
terwijl de kapitaalkrachtigen de beschik-
king houden over grote bedragen.

Daarvoor is nodig een fundamentele
wijziging in het beheer van grond en
productiemiddelen, hetwelk niet langer
aan het particulier initiatief is toever-
trouwd. Tot zolang doen de arbeiders
verstandig met alle hen ten dieste staan-
de middelen te vechten voor een be-
hoorlijk menswaardig bestasn, wat best
mogelijk is, wanneer slechts op de meest
rationele wijze de bourgeoisie voor de
taak wordt gesteld om „naar vermogen"
bij te dragen in herstel en opbouw van
het ook hun geliefde vaderland.

HET INSTITUUT

RIJKSBEMIDDELAARS
Het is naar aanleiding van de benoe-

ming van Prof. C. P. M. Romme als
voorzitter van bovengenoemd Instituut,
dat wij een en ander eens nader willen
beschouwen.

Laten wij dan ten eerste beginnen met
de benoeming zelf. Wij kunnen dan wel
zeggen dat deze bij de werkers in het
algemeen een zeer grote teleurstelling
heeft verwekt.

Wij hadden toch zeker wel gedacht
dat, onze Democratisch Socialistische
Minister van Sociale Zaken, de heer
W. Drees een betere keus had kunnen
doen, want volgens ons is deze aller
ongelukkigst. Wij weten natuurlijk niet
welke oorzaken en omstandigheden den
Minister hebban genoopt om de heer
Romme op zo'n Gewichtige plaats de
arbeiders belangen betreffende te benoe-
men. Wat wij wel weten is,, dat deze
benoeming onder de arbeiders grote on-
rust en ontevredenheid heeft veroor-
zaakt, en niet ten onrechte. Dat de
heer Romme niet het vertrouwen heeft
van het overgrote deel van hen is ge-
noegzaam bekend. Daar heeft hij. het in
het verleden zelf naar gemaakt. Laten
wij eens terug gaan naar de tijd dat
dïze heer als Minister van Spciale Zaken
het beruchte Romme kv.-nrtje (za l iger
nage'dachtenis) invoerde. Deze man wil-
de het laten bestaan Ac mensen, die
zelfs niet bij machte waren het allernood-
zakelijkste voor hun levensonderhoud te
kopen van hun armoede en ellende te
laten sparen. Dit hebben de arbeiders
gevoeld als de grofste spot en hoon
x'an hun armoeden. Zulke daden worden
door hen nooit vergeven cf vergeten.
En deze man wordt de arbeiders op hun

dak geschoven om in laatste instantie
over hun allergrootste belangen te be-
slissen. Als men de geschriften en arti-
kelen van deze heer gedurende de laatste
tijd verschenen aandachtig leest (c.a.
het boekje Nieuwe Grondwetsartikelen),
dan worden er door hem heel wat Ne-
derlanders tot tweederangsburgers gede-
gradeerd alleen om het feit dat zi j niet
gelijk denken als hij. Neen aan den heer
Romme kunnen de arbeiders hun Maat-
schappelijke belangen niet toevertrouwen.
Hij is zeker niet de juiste man op de
juiste plaats.

Als wij het Instituut nu eens Ju zijn
geheel bezien, dan treft het ons c'
volkomen is samengesteld uit personen,
die aan de kant van het kapitaal staan,
althans geen verwantschap aan de ar-
beidersklasse hebben. Het arb
ment (of personen die het vertr . , ,
der arbeiders bezi t te r^ is ( z i j n ) ei
in vertegenwoordigd. Dat oen In:
wat zo eenzijdig is sainen^.
waaraan zulke diep ingrijpende bc-.
heden op., arbeidsgebied is
niet het vertrouwen kan h
werkers is hier noodzakelijk .
van. Onder de werkers z i jn
prominente personen die •
en het vertrouwen^ hebben om in 'n
stituut- Arbeidsbemiddeling . 3 i L - - -
men; slechts als het arbc'
naar verhouding in verte-
zal het vertrouweninditmstiiuutqro

'zal er rust komen. De arbeiJ
dan hun belangen in ver; ,
weten. Dit klemt te meer das •
bemiddelaar niet slechts br
maar ook voor bc'--
kunnen optreden. Wat zien

.

schillende beroepen en bedrijven een
loonstop ingevoerd, hetgeen wil zeggen
dat er door de werkgevers geen hog;r
loon zal mogen worden uitbetaald dan
dat, het welk door de Rijksbemiddelaar
is vastgesteld. Deze regeling heeft vol-
gens cns geen zin als daar ook niet
tevens een winststop en dividentstop
mede gepaard gaat. Aan de eene kant is
nu een welstand grens? die door da
overheid bepaald wordt en aan de andere
kant is er een ongebreidelde winstmo-
gelijkheid. Dat de arbeiders met een dus-
danige gang van zaken geen genoegen
kunnen nemen is voor ieder weldenkend
en sociaal voelend mens begrijpelijk. De
arbeiders zijn zeer zeker voor een ge-
leide economie maar dan over de gehele
linie, en niet alleen ten koste van hun
belangen. Wij zien ook nu weer gebeuren
dat er in laatste instantie wel Over
maarZonder de arbeiders verstrekkende
bindende bepalingen aangaande hun be-
langen worden genomen. Met een zoda-
nige toestand kunnen zij niet langer ge-
noegen nemen.

Uit de treure hebben wij in de bezet-
tingstijd van de overzij der haringvijver
gehoord, dat na de bevrijding een andere
en betere maatschappij waarin sociale
gerechtigheid zou heersen geboren zou
worden, een maatschappij waar arbeid
en levensvreugde zou heersen. Wat is
er van al dat gepraat terecht gekomen'
Wij zijn in het Westen nu zes maanden
bevrijd, maar tot heden is alles nog bij
het oude. gebleven 'om niet te zeggen
slechter geworden. De reactie steekt weer
van alle kanten meer dan ooit de kop
op, wat zeer begrijpelijk is, omdat alle
machtposities door de zelfde personen
van voorheen zijn bezet. Van „de juiste
man op de juiste plaats" is tot op he-
den nog niet veel te bespeuren. Zeer'
veel is er gesproken over vernieuwing
maar tot daden om tot deze vernieuwing
te komen bemerkt men niets, wat hebben
wij aan al dat gepraat als er jeen da-
den .op volgen. Zolang de oude heren
het heft in handen hebben zal daar niets
van terecht komen. Want deze redeneren
immers zo dat het altijd goed is geyLum
(wat. wil zeggen dat het hun en hun
klasse goed :jing). Zij hebben alben
maar belang in de besfënSiging van

' . ü i d . Wat wij meer als.
hard nodig hebben is verjonging. Deze
alken zal in staat zijn vernieuw'in
brengen. De jongeren zijn niet aan de
kluisters van sleur en traditie gebonden.
De saamhorigheid, ge
verzct.stijd der ; i fgc!opEu -•']' ]•.- a
ons de kracht geven een
te bouwen, een wereld waar ar]
levensvreui.
de ' ju op do juiste pi •
zitten, waar niet in de eerste p]:--

largrond ;al sta
waar wij al uoer.schap eerlij:

t zullen v
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gehouden -.
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als deze eendrachtig gestreden wordt.
Daarom kameraden sluit u alle aan bij
de E.V.C., de organisatie die de teke-
nen des tijds niet alleen begrijpt maar
er ook naar handelt. De E.V.C, die ook
de vernieuwing op organisatorisch gebied
leven heeft gegeven. Slechts een organi-
satie voer alle hoofd- en handarbeiders,
van welke richting hij ook zij zal ons
in staat stellen de problemen op te los-
sen, welke deze tijd ons stelt. Wij allen
gezamelijk willen de bouwers zijn aan
een betere wereld waar vrede en wel-
vaart zal heersen.

\Vij zullen dit trachten te bereiken
ten eerste docr_overleg, maar wij zullen
ook niet schromen wanneer deze ons
wordt opgedrongen de krachtigste wet-
telijke middelen zo nodig te gebruiken.

Alle arbeiders propagandist en werker
voor een Organisatie de E.V.C.

W. H.

sTAKING

*

Het P.T.T.-personee
gaat in nood verkeren.

In het gehele land zijn/worden acties
gevoerd, door arbeiders werkzaam in
diverse vakken en beroepen zoals
Fabrieksarbeiders. Mijnwerkers haven-
arbeiders, Textielbewerkers, bouwvak-
arbeiders, land-, tuinbcivwarbeiders enz.
enz.) voor verbetering van hunne sociale
en economische belangen.

De oorzaken hiervoor zijn voornamelijk
de steeds stijgende prijzen van de aller-
noodzakelijkste levensmiddelen en ande-
re levensbehoeften, maar ook de wil cm
Nederland te helpen opbouwen en een
maatschappij te vormen beter dan die
van vóór 1940.

Dat deze acties niet ongerechtvaar-
digd zijn, blijkt duidelijk uit de door de
Regeering getroffen maatregelen ten op-
zichte van de loonen. Echter deze gaan
lang niet ver genoeg. Niet alleen de
loonen, maar ook de winsten van de
ondernemers, fabrikanten en anderen moe-
ten door deze Regering gecontroleerd
en geregeld worden.

Loonsverhoging alleen kan. ons niet
omhoog brengen.

Stelt de Regering prijs op de steun
van het werkend volk dan zal zij met
veel verder strekkende maatregelen moe-
ten komen en dan niet alleen financiële.

Tot dit wakend volk behoort ook het
gehele Overheids (rijks) personeel, waar-
onder het P.T.T.personeel.

Door de Regering is aan het P
personeel een loonsverhoging van 15 %
plus 5% of 10% teeslnn
'loon x'an Mei 1940 toegekend (ui th-
is dit echter neg niet)

Meent deze Regering nu met deze ver-
hoging de prijsstijging, welke ruim 60
a 70:% bedraagt, te hebben go^

/erwacht z i j dat een brie\ •
welke niet zeer ongeregelde dier,;:!:
lange dagtaken, die bij nacht en ontij

k'omen. of aan hun werk moeten

Onder dit hoofd kan men in het Vrije
Volk van Zaterdag 27 Oct. een relaas
lezen over de arbeidsvoorwaarden bij de
D.U.W., (klinkt het niet beter de N.V.
Heide Maatschappij of mag die onder
deze naam niet meer verschijnen, reden
alom bekend uit de vooroorlogse werk-
verschaffing), waar men het toen al
verstond, om de lonen te drukken, en
dit euvel weer tracht goed te maken
met het z.g. accoordwerk. Als men nu
in dit artikel leest, dat men niet mag
staken, omreden de D.U.W. voor de
wederopbouw van Nederland werkt, en
men de contractuele arbeidsvoorwaarden
verkracht, omdat deze maatschappij voor
de gemeenschap werkt, zo zou ik wel
eens willen vragen aan de Heren-con-
tractsafsluiters, of ook het stakingsrecht
ontnomen moet worden aan die leden,
die bij hen zijn aangesloten als bouw-
vakarbeiders, en nog wel als volwaar-
dige, zoals nrondwerkers, opperlieden,
timmerlieden, metselaars, die bij de D.
U.W. werkzaam zijn gesteld voor een
grondloon van 76 cent per uur, let wel
bestuurders, van de erkende organisatie's
der Bouwvakken, dit is 4 cent minder
dan het door u afgesloten contract voor
grondwerk en opperdienst en 10 cent
voor timmerlieden en metselaars. Nu
vraag ik mi: af, als alle andere middelen
om dit onrecht van de baan te helpen
niet lukken, of deze mensen dan het
recht hebben om te staken, al is het
dan werk voor de gemeenschap. Want
bewust laat hier uw organisatie toch toe,
dat dit tekort moet worden ingehaald
met accoordwerk, waar u toch ook zc'n
tegenstander van is. En wanneer dan in
bovengenoemd artikel nog wordt aange-
haald, dat deze mensen zonder schoeisel
en goede kleding staan te werken, maar
die hun pticht kennen tegenover de ge-
meenschap, dit moeten doen zonder een .
goede beloning. Dan zeggen deze heren
niets meer dan de waarheid, maar ver-
geten daarbij dat zij hiermee schandelijk
hun plicht verzaken. Want wie zich tegen
accoordwerk verzet, verzet zich vo1

deze heren tegen de gemeenschap en
niet tegen de kapitalistische ondernemer.

Het kan verkeren, kameraden. Wij zijn
tenminste in dé E.V.C, een andere me-
ning toegedaan, en wij zullen deze naar
alle kanten uit laten klinken: weg met
accoordwerk, en een beter contractloon,
dat niet door de bestuurders buiten ons
om (zoals bij andere org.) wordt vast-
gelegd. Maar dat moet komen uit de
leden zelf, dus dat wil zeggen van onder
af, en niet van.boven; zo moet het zijn.
En laat dan de kapitalistische onderne-
mer maar eens kiespijn hebben. Zo is
toch ook de bedoelinrr van de andere
organisaties. Of blijft men nog steeds
met allerlei mooie frases hun leden zoet
houden? Of kan men anders zijn leden
niet meer vasthouden?

Wordt de E.V.C, voor deze* heren te
gevaarlijk? Daar men met alle middelen
tracht d'eze verdacht te maken, en een
staking pp zeer goede gronden ontke-
tend als ongeoorloofd te kwalificeren?
Op mannen, laat je niet misleiden, kiest
partij voor de E.V.C.

M. v. d. PAR.

Bij de contributieafdracht van Zater-
dag l Nov. heeft de collectebus ƒ67,66
opgebracht. Kameraden, wij rijn met dit
bedrag in stijgende lijn. Dit getuigt van
medeleven met onze stakende kameraden.
Maar vrienden, het is nog niet genoeg,
laten wij nu eens laten zien, dat wij
minstens de / 100.— kunnen halen, dan
pas doen wij een stap in de goede rich-
ting. Kom mannen en vrouwen, vooral
onze vrouwen, geeft de kerels van je
Zaterdags wat meer, want jul l ie weten
het toch beter nog als de mannen, wat
het zeggen wil met een tekort aan ioon
rond te moeten komen. Bedenk, al
een staking gewonnen moet worden dit
niet alleen kan door de betrokkenen in
een zeker bedrijf. Maar dat wij naa
vrouwen en mannen moei, want
zij strijden ook voor ons, dus toont j"
solidair met deze stakingen en <
zoveel als in je vermogen ligt.

gaan ('s nachts 3 uur) , dat deze men-
sen nu met ruim 30 gulden in df
tans rond kunnen komen.

Het P.T.T.personeel is deze meninq
niet toegedaan en voelt zk
week achteruitgaan.

Het P.T.T.personeel verwacht
deze Regering maatregelen welk;
hen mogelijk zal maken om straks als
er niet alleen levensmiddelen, maar ook
huis- of lijfgoederen g.,
kunnen worden deze ook onder hr

:e krijgen
De Minister-President

Patroons in het havenbed

zij te lang hebben gewacht cm a ; p .
gerechtvaardigde eisen van de haven-
arbeiders tegemoet te kernen. Laat
Regering zorgen, dai orden nim-
mer tot haar gezegd kan worden.

De ontevredenheid .onder het po,v
soneel is aan h n. Velen lopen
met plannen rond om van ber
veranderen ondanks <
den/zijn getroffen om l

overgaan.
Straks als de

bcpa^.ïde h • ; naar



salarispeil zeker geen aanleiding zijn of
worden, dat goede krachten uit het be-
drijf van de P.T.T. gaan verlaten.

De Minister-President heeft ook ge-
zegd, dat overleg vooraf diende te gaan
aan actie, welnu laten de besturen onze
verlangens gaan bepleiten, het personeel
heeft nog vertrouwen.

Kameraden! In 1914—1918 heeft he t .
Haagsche postpersoneel de stoot gege-
ven voor een nieuw bezoldigingsbesluit,
D.A.P.T.T., Commissie van Beroep,
Commissie van Overleg enz. enz., zorg
door uw aansluiting bij onze bond de
B.N.P.T.T., dat ook gij behoort tot hen
die in 1940—1945 de stoot zullen geven
welke moet en zal leiden tot een betere
sociale en economische positie van
het Post-. Telegraaf- en Telefoonperso-
neel, in het bijzonder en van het Rijks-
personeel in het algemeen.

G. SCHIPPERIJN.

l NIEUWS UIT HET LAND i

AFDELING SCHEVENINGEN
OPGERICHT

Nadat Scheveningen gedurende de be-
zettingsjaren voor het publiek gesloten
was, waarin nu een wijziging is geko-
men en Scheveningen zij het met enige
beperkingen weer is te bereiken, heeft
de .Eenheids Vak Beweging afd. den
Haag op Dinsdag 6 Nov. de arbeiders
van Scheveningen in een openbare verg.
bijeen geroepen.

Hoewel de vergadering niet druk be-
zocht was, hetgeen z'n oorzaak vond in
het feit dat de arbeiders werkzaam in
het vissersbedrijf bijna dag en nacht in
de weer zijn om aan de grote vraag
naar zeevis en de daaraan verbonden
werkzaamheden te kunnen voldoen, kun-
nen wij toch spreken van een goed ge-
slaagde avond.

Het gekozen bestuur geeft ons de ze-
kerheid dat de nieuw geboren afd. Sche-
veningen zich spoedig zal ontwikkelen
tot een gezonde flinke afdeling.

Het bestuur is als volgt samen gesteld:
M. Knoester, voorzitter, Hoge Prins
Willemstr. 2; Maasland, secretaris, Ba-
siusstraat 4; v. d. Plas, penningmeester,
Kompasstraat 145. Verder Kalkhoven en
v. d. Wel als bestuurders.

UW AANDACHT
GEVRAAGD

Wij delen U het volgende mede:
De ziektewet regelt de uitkering bij

ziekte van den werknemer tot een be-
drag van 80% van het loon, uit te
betalen vanaf de vierde dag nadat de
ongeschiktheid tot werken aanving, tot
een maximum van 26 weken.

Wij wijzen er echter op, dat art.

1638e van het Burgerlijk Wetboek, nim-
mer buiten werking is gesteld, waarbij
o.a. wordt bepaald, dat de werkgever
verplicht is loon door te betalen ..ge-
durende ' betrekkelijk korte tijd", dat de
arbeider wegens ziekte verhinderd is zijn
arbeid te verrichten, tenzij in de arbeids'
overeenkomst een hiermede afwijkende
bepaling is gemaakt.

Hieruit volgt, dat, indien bij de ar-
beidsovereenkomst geen speciale bepa-
lingen hieromtrent gemaakt zijn, het ver-
schil tussen de uitkering van ziekengeld
door het Uitvoeringsorgaan betaald (de
drie wacht dagen en het werkelijk loon
derhalve door den werkgever moet wor-
den bijbetaald.

Wat als „betrekkelijk korte tijd" be-
schouwd moet worden zou in feite bij
ieder oeval afzonderlijk door den kanton-
rechter moeten worden uitgemaakt. In-
dien dus geen afwijkende bepalingen
daaromtrent in de arbeidsovereenkomst
zijn gemaakt, heeft de werknemer bij
ziekte het recht vanaf de eerste dag van
zijn ziekte, zijn volle loon te ontvangen,
d.w.z. hij ontvangt de eerste drie dagen
het volle loon van den werkgever, daar-
na het ziekengeld van 80 % gedurende
26 weken, dat voor de betrekkelijk korte
tijd, die bij lange dienstbetrekkingen
meer dan één maand kan zijn. tot 100 %
door den werkgever moet worden aan-
gevuld.

Het plaatselijk secretariaat E.V.C.
Den Haag.

P. T. T. DEN HAAG
Na een reeks van vergaderingen wa;ir-

in de verschillende bedrijfscommissie's
zijn oekozen, werd op l Oct. j.l. een

algemene ledenvergadering gehouden,
waar de kroon op het werk werd gezet
door het kiezen van een plaatselijk be-
stuur. Het werd als volgt samengesteld:

Voorzitter A. van de Hoek. Secretaris
H. Wagemans. Penningmeester M. Kop-
penberg. Leden: J. d ejong, Th. van
Oudenaarden, G. Schipperijn. A. Swart,
J. A. v. Zijl, A. H. Brandt, J. Weijers,
H. G. A. F. Begman en G. Bom.

De bedrijfscommissie's zijn als volgt
samengesteld:

Voor Post: G. Schipperijn, G. Bom,
J. v. Leusden, G. B. Meijer, B. Boon-
stoppel en J. H. Huijbrechts.

Voor C.W.P.: A. Swart, H. G. F.
Begman, G. J. Out, A. Mostert, Th.
Overvest en C. v. 't Hoff.

Voor Tgn. district: A. v. d. Hoek.
H. Wagemans, J. de Jong, M. Koppen-
berg, J. P. v. d. Ham, T. A. J. van
Oudenaarden, L. v. d. Oever, A. Vin-
kestijn en H. L. Tolk.

Voor H.B.S.: A. H. Brandt, H. C.
Vervoort, J. A. v. Zijl, G. A. v. Erp,
W. J. Bretz en R. Kollé.

Voor Giro: P. Meijer, Lansveen. B. H.
C. Boxmeer, F. Sauter en D. }anse.

Voor Ptd.: J. Weijers.
Hiermee treden we weer een nieuwe

fase in. Nu onze bedrijfsorganisatie orga-
nisatorisch is opgebouwd, moeten we
hard gaan werken aan de uitbouw. Het
ledental moet blijven stijgen en we mo-
gen zeker niet bij Amsterdam achter-
blijven, waar reeds 2000 leden zijn toe-
getreden. Elk lid moet propagandist zijn
voor de B.N.P.T.T. Brengt allen één
nieuw lid aan en het ledental verdub-
belt. Het is Uw belang, bouwt mee.

H. WAGEMANS.

Een dikke mist hangt er. Voor som-
mige wordt het uitzicht vrij gemaakt
door een frisse windvlaag. Zij zien dui-
delijk het doel waar ze op af moeten.
Anderen zien dat niet, zij klampen zich
vast aan hen waarvan ze vermoeden,
dat ze het doel zien. Nog anderen zien
niets, totaal niets, zij schuifelen voor-
zichtig voorwaarts, tastend en zoekend.
Al deze mensen hebben het zelfde doel.
Dit doel willen ze graag bereiken, nee
ze moeten het bereiken het is voor hen
een levensbehoefte. Hier en daar komen
ze elkaar tegen en roepen naar elkaar
„deze kant uit". Ze treden in discussie,
welke weg? Anderen komen er bij, h-:t
wordt een oploop daar. Er zijn er die
zien, zij wijzen duidelijk en met over-
redingskracht het doel aan M.iar do
mens is eigenwijs, sommigen denker, het
beter te weten. Toch gaan er steeds meer J

de goede kant uit. Achter het mistgordijn
wordt al een gouden gloed zichtbaar van
het licht, het doel van de tocht. Zullen
zij het bereiken? Ja, in eendrachtig voort-
gaan en niet afwijken van de naar het
doel uitgestippelde weg, dan bereiken
zij het. Volhouden, steeds voortgaan.
Goede weg.

In de mist. Er staat een groots doel
voor ons, de totale eenheid der werkers
in de sociaal-economische strijd. Velen
zien het doel, andere wet enhet doel
maar ze zien de weg niet. Er zijn er
zelfs die precies de andere kant uit
lopen. Als zij niet omkeren bereiken ze
het doel nooit. Wij allen moeten de een-
heid bereiken en er is maar één weg.
We kunnen het alleen bereiken door
de steun van allen. Door de opbouw
van onderaf. Elk lid moet meewerken.
Geen slappe houding kunnen we hebben.
De vergaderingen moeten bezocht wor-
den. Allen moeten hun stem laten heren
en hun mening weer geven. Indien we
allen „ja" knikken op commando, ia-
dien we allen die houding aannemen
welke men 5 jaar lang getracht heeft
ons op te dringen, dan bereiken we
niets. Dan zou het kunnen gebeuren,
dat als we wakker worden en om ons
heen zien, moeten zeggen: ,,\Vat is dat?"
Dit heb ik niet gewild, het doel zag
anders uit in mijn dromen." Neen, ogen
open en welbewust naar het einddoel,
c/e eenheid.


