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Van bepaalde zijde wordt het praatje gelanceerd* dat de vakbondsbestuurders, die destijds in dienst van het N.A.F. zijn getreden, zoals Sormani,
Truus v. Andel, De Zeeuw, v. Herwiinen, Tibbe, Roodt, Bakx, Singer en
wellicht nog een enkele andere, weer hun plaatsen in onze vakbeweging
zouden hebben ingenomen. Daar is geen woord van waar. Deze lieden
worden niet eens tot het lidmaatschap van onze vakbeweging toegelaten,
laat staan dus in hun functies hersteld. In sommige organisaties is men
zelfs verder gegaan en heeft bepaalde functionarissen, ook al zijn zij niet
ir. dienst van het N.A.F, getreden, toch geschorst wegens handelingen,
in strijd met de belangen onzer vakbeweging. En daarenboven zullen alle
functionarissen, van hoog tot laag, in onze gehele vakbeweging straks hun
functies ter beschikking van de congressen stellen en kan ieder lid
klachten tegen één of meer functionarissen inzenden bij een door het
N .V .V .-bestuur benoemde Ere-raad. Bedillerij van anderen hebben wij
dus niet van node: wij zijn best in staat, schoonmaak in ons eigen huis te
houden en zullen dat, waar nodig", doen ook.'

ZUIVERING
/n de vakbeweging
De Ereraad, belast met de zuivering van
onze vakbeweging, zal vermoedelijk zijn
zittingen houden in de eerste helft van
Juli te Amsterdam. Een aantal zaken,
betrekking hebbende op de gedragingen
van vroegere bestuurders, zal daar worden behandeld.
Hoewel de Ereraad voorlopig tot
l Augustus de gelegenheid heeft opengesteld om beschuldigingen in te zenden — in het bijzonder met het oog op
hen, die uit Duitsland terugkeren — is
het wsl gewenst, dat allen, die belangrijke gegevens kunnen verstrekken, zulks
zo spoedig mogelijk doen, opdat daarvan reeds bij de eerste behandeling
kennis kan worden genomen.
Corrtspondentie te richten aan mr. J.
Mannoury, Amstel 224. Op de enveloppe
vermelden: Ereraad.

Wij eisen ons deel van de verantwoordelijkheid
Ook op economisch gebied!
Door de Stichting van de Arbeid is de
medezeggenschap van de georganiseerde
werknemers op sociaal gebied een feit
geworden. Dat wil zeggen, dat de vakbeweging voortaan als gelijkgerechtigde
zal mee-beslissen over lonen en arbeidsvoorwaarden, over aangelegenheden van
sociale verzekering en arbeidswetgeving,
over tewerkstelling en opleiding.
Dit is een enorme stap vooruit, want wij
weten maar al te goed, hoeveel werkgevers tot voor kort nog meenden, dat
zij over deze dingen alleen te beslissen
hadden. Het zal nog heel wat strijd kosten, voordat de sociale medezeggenschap, die nu door de centrale werkgeversorganisaties is aanvaard, ook in
alle geledingen van het bedrijfsleven tot
werkelijkheid is gemaakt.
Intussen richten wij het oog op de toekomst. Moet het bij medezeggenschap
over sociale aangelegenheden blijven?
Of moet de werknemersvakbeweging ook

iets mee te zeggen krijgen over economische vraagstukken, zoals prijsvorming, productie, afzet, rationalisatie,
export enz.? Wij menen van wel. En wij
zullen zeggen, waarom wij dat menen.
Wij willen de volledige vrijmaking van
de werknemers. Van ondergeschikten
moeten zij tot volwaardige medewerkers
in de bedrijven worden. Dat is slechts
te bereiken, wanneer op hun schouders
een stuk van de verantwoordelijkheid
voor de gang van zaken komt te rusten.
Wie slechts een nummer is in een bedrijf of onderneming, kan zich nooit
mee-verantwoordelijk voelen. /
Bovendien is de sociale positie van de
werknemers rechtstreeks afhankelijk
van de gang van zaken in het bedrijfsleven. Gaat het een onderneming slecht,
dan zal zij ook niet in staat zijn, den werkers behoorlijke bestaansvoorwaarden
te verschaffen. Daarom is het sociale
tenslotte niet van het economische te
scheiden. En ook daarom verlangen wij

dus medezeggenschap op economisch
terrein!
Het stemt ons tot grote voldoening, dat
reeds tijdens de bezetting met de besturen van het R.K. Werkliedenverbond en
het Christelijk Nationaal Vakverbond
overeenstemming kon worden bereikt
over een schema van bedrijfsordening,
waarin de economische medezeggenschap der werknemers is uitgewerkt.
Zodra de mogelijkheid zich daartoe
voordoet (d.w.z. als er meer papier komt)
zullen wij uitvoeriger over dit vraagstuk
schrijven. Maar nu reeds willen wij onze
lezers er van doordringen, welk een
enorme taak de vakbeweging door het
stellen van deze eis op haar schouders
neemt. Want wat er tenslotte van de
economische medezeggenschap terecht
komt, hangt geheel af van' de vraag,
hoeveel goed-onderlegde, bekwame vertegenwoordigers voor de bedrijfsorganen
de vakbeweging kan opleveren. Een geweldig karwei van scholing en opvoeding ligt voor ons, slechts een sterke,
op de hoogte van haar taak staande
vakbeweging, zal dit karwei tot een
goed eind kunnen brengen!

Met volle kracht
Uit alle delen van het land stromen
thans de berichten binnen, waaruit
blijkt, dat de snelle wederopbouw van
onze vakbeweging is begonnen.
Woudenberg en zijn trawanten hebben
ons een chaos achtergelaten. Communicatie-middelen ontbreken óns nog
bijna geheel, de verwarring in de geesten is hier en daar niet gering. Toch
zetten wij de tanden op elkaar om alle
moeilijkheden te overwinnen. Onze
vakbeweging moet en zal herrijzen,
groter, sterker dan ooit tevoren.
Terwijl alom ons propaganda-woord
weerklinkt, zijn in tal van plaatsen en
streken van ons land besprekingen met
werkgevers of hun organisaties aan de
gang om te komen tot een aanpassing
van de lonen aan de sterk gestegen
kosten van het levensonderhoud. Zo
gaan actie en propaganda hand in
hand, als van ouds in onze vakbeweging
de gewoonte was.
Uit het reeds eerder bevrijde Zuiden
was al bekend geworden, dat de Overheid in het algemeen een stijging van
de lonen tot 125 pet. van het op l Mei
1940 geldende peil zou goedkeuren. Ons
leek die regeling in het algemeen niet
gelukkig, omdat tussen l Mei 1940 en
l October 1942 voor sommige slecht betaalde arbeidersgroepen aanzienlijke
loonsverhogingen tot stand waren gebracht. Reeds lang voor de bevrijding
werd hierover onderhandeld met enkele
werkgeversvertegenwoordigers en hoofdambtenaren in Den Haag.
Deze onderhandelingen zijn na de bevrijding voortgezet tussen de Stichting
van de Arbeid en de Regering en hebben tot overeenstemming geleid. De
lonen mogen nu, óf wel met 15 pet.
boven het peil van l October 1942, óf
wel met 25 pet. boven het niveau "an
l Mei 1940 verhoogd worden. Komt men
met de 15 pet. verhoging tot een loon
van meer dan 125 pet. van dat van l
Mei 1940 dan zal toestemming aan den
Rijksbemiddelaar moeten worden gevraagd.
Met deze richtlijnen kan nu dus bij het
voeren van loonacties rekening worden
gehouden. Loonacties? Ja. Want er
staat nergens, dat de lonen moeten

worden verhoogd. Er staat slechts, dat
zij mogen worden verhoogd. Of dat gebeurt, en of het op een juiste en verantwoorde wijze geschiedt, hangt af
van het optreden der arbeiders zelf.
Leggen zij hun belangen in handen der
vakbeweging, door er in massa lid van
te worden, dan kan alles in georganiseerde banen geleid worden en dan
komen de verbeteringen zonder wrijvingen en botsingen en op regelmatige
wijze tot stand. Doen de arbeiders niets,
of storten zij zich in allerlei avontuurlijke en ongeregelde acties met comité's,
eenheidsvakbonden en al het gedoe, dat
wij van voor de oorlog nog zo goed kennen, dan komt er van geregelde verhoudingen op sociaal gebied voorlopig
niets.
Tot schade van ons gehele volk, tot
schade niet minder van de arbeiders
zelf. Zeker, wanneer chaos en verwarring blijven heersen op het sociale terrein, dan kan het misschien hier en
daar bepaalde groepen lukken, voor
zich zelf extra-hoge lonen af te dwingen. Maar de practijk leert altijd weer,
dat zulke buitensporigheden nooit lang
stand houden en dat zij voor de arbeidersklasse in haar geheel alleen maar
nadeel opleveren.
Voor ons uitgeschudde volk met zijn
ledige linnenkasten, zijn versleten, verbrande of gestolen huisraad, zijn gebrek
aan grondstoffen en zijn geruïneerde
industrie is de snelle terugkeer tot ordelijke en geregelde verhoudingen in het
voortbrengingsproces een levensvoorwaarde.
Slechts door arbeid, arbeid en nog eens
arbeid kan ons kaal geplunderde land
weer bewoonbaar gemaakt worden!
Overheid, werkgevers en werknemers
hebben hier alle drie een grote verantwoordelijkheid en een dure plicht.
De arbeiders mogen van de Overheid
verlangen, dat zij haar uiterste best zal
doen om de voedselvoorziening en de
verschaffing van schoeisel en kleding zo
snel mogelijk op een zodanig peil te
brengen, dat de arbeiders weer in staat
zijn goede arbeidsprestaties te leveren.
En als straks mocht blijken, dat de toegestane loonsverhoging niet voldoende

is, om de stijging van de kosten van
levensonderhoud te compenseren, dan
mogen wij van de Overheid ook eisen,
dat zij verder zal gaan met de loonstijging.
Van de werkgevers mogen wij verlar^en
goede en geregelde arbeidsvoorwaarden,
vast te stellen in overleg met de vakorganisaties, begrip voor onze moeilijkheden en medezeggenschap in sociale
en economische aangelegenheden.
Maar dan mag de Overheid en dan mag
ook het volk van Nederland van ons,
arbeiders, verwachten, dat wij onze
uiterste krachten zullen inspannen om
het herstel van de welvaart, waarnaar
ieder reikhalzend uitziet, in een zo snel
mogelijk tempo mee te helpen tot stand
brengen.
De vakbeweging, als de natuurlijke belangenbehartigster van de werknemers,
heeft bij dit alles een grote taak. Laten
de werknemers tonen, dat zij begrijpen,
waarom het gaat, door zich bij tienduizenden aan te melden voor het lidmaatschap van hun bij het N.V.V. aangesloten vakbond.

( D.U.W. ]
De reeds tijdens de bezetting begonnen
besprekingen tussen de vertegenwoordigers der vakbeweging van werkgevers en
van werknemers en de door de Regering
aangewezen ambtenaren, hebben thans
tot de volgende resultaten geleid.
Lonen. Bij de door de D.U.W. (Dienst
Uitvoering Werken) uit te voeren werken, geldt de door de organisaties in
het bouwbedrijf vastgestelde loonregeling, welke als volgt luidt:
Gemeente- Geschool- Geoefenden
Ongeschoolden;
klasse:
den:
1
80 et.
76 et.
86 et.
2
3
4
5
6
7
8

82
78
74
71
68
65
62

et.
et.
et.
et.
et.
et.
et.

76 et.
72 et
68 et.

65
62
59
56

Ct.
et.
et.
et

72 et.

68
64
61
58
55
52

et.
et.
et.
et.
et.
et.

Medezeg-genschap. Er werden ingesteld
contactcommissies voor de provincies
en voor de grote steden, waarin de vertegenwoordigers van de drie vakcentralen (N.V.V., R.K.W.V. en C.N.V.) zitting
hebben, terwijl op de werken vertrouwensmannen uit deze centrales worden
aangewezen.
Uitvoering. Voor de toewijzing der werken aan aannemers, Heide-Maatschappij
etc. is een commisie ingesteld, waarin
vertegenwoordigers van de drie vakcentralen zijn opgenomen. Als richtsnoer
za' gelden, dat zoveel mogelijk werken
aan de aannemers zullen worden toegewezen.

Naar

IEUWE
ORGANISATIEVORMEN

Wanneer niet alle tekenen bedriegen, vormen van de vakbeweging zijn daardan wordt in de tijd, die nu aanbreekt, bij een ernstige belemmering. Er zal
de ordening van het bedrijfsleven een bijvoorbeeld worden ingesteld een befeit. Tezamen met het R.K. Werklieden- drijfsorgaan voor het hele transportverbond en het Chr. Nationaal Vakver- bedrijf. De werknemers in dit bedrijf
bond hebben wij, nog in de bezettings- zijn thans echter nog georganiseerd, betijd, een program ontworpen, dat een halve in de transportarbeidersbond ook
weg aangeeft om deze ordening door in de bonden van opzichters, technici,
middel van bedrijfsorganisatie te ver- kantoorbedienden, sommigen zelfs in de
wezenlijken. In dit program is de mede- metaalbewerkers-, schilders-, meubelzeggenschap van de werknemers in de makers- of nog andere bonden, al naar
te stichten bedrijfsorganen — economi- gelang het beroep, dat zij uitoefenen.
sche medezeggenschap dus — opgeno- Dit zou dus betekenen, dat al deze bonmen.
den in het bedrijfsorgaan voor het
De vakbeweging, als-de natuurlijke ver- transportbedrijf vertegenwoordigd zoutegenwoordigster der werknemers, zal den moeten zijn. Dat kan natuurlijk
de aanwijzing en scholing van de werk- niet. Vandaar, dat wij, zo gauw de omnemersafgevaardigden in de bedrijfs- standigheden dit veroorloven, onze vakorganen voor haar rekening moeten bonden zullen moeten omvormen, Ieder,
nemen. De tegenwoordige organisatie- die in het transportbedrijf werkzaam is,

In welk beroep ook, zal dan tot de bond
van werknemers in het transportbedrijf
behoren. Wij krijgen dan dus geen vakbonden meer, maar bedry/sbonden.
Vanzelfsprekend vereist deze omschakeling heel wat studie, heel wat voorbereiding, heel wat wikken en wegen.
Menige oude getrouwe zal moeite hebben om van de bond, waarvan hij tientallen jaren lid geweest is, afscheid te"
nemen. En natuurlijk zal de omschakeling eerst kunnen geschieden, nadat de
leden in de gelegenheid zijn geweest,
er hun oordeel over te geven.
De bedrijfsgewijze opbouw van de vakbeweging ligt echter in de lijn van de
nieuwe tijd en wij zullen dus dit vraagstuk zo spoedig mogelijk tot een oplossing moeten brengen.

De Jeugd
in de vakbeweging
De barbaarse oorlogs- en bezettings- de vorming van een gezin moesten kunmethoden der Duitsers hebben de jon- nen denken en zij moeten nog begingeren wel het zwaarst getroffen. Het nen, zich een bestaan op te bouwen. Om
waren de jonge arbeiders, die het eerst dan nog maar te zwijgen van het teen bij hele jaargangen tegelijk, naar kort aan levensgeluk en beschavingsDuitsland werden gesleept. Het waren mogelijkheid van de afgelopen vijf
de studenten, die door hun flinke hou- jaren, doordat goede kunst, goede ontding de woede van den bezetter opwek- spanning, verblijf in de vrije natuur en
ten. Het waren de jongeren, die door zoveel meer ontbraken of slechts mogehet tewerkstellen buiten eigen bedrijf lijk waren in N.S B.-organisaties.
of beroep, door het ontbreken van geregelde arbeids- en onderwiisgelegenheid De vakbeweging wil de arbeidersjeugd
het meest gedupeerd werden. En het helpen, deze ^terstand in te halen.
waren wederom de jongeren, op wie de Zij zal in de komende jaren meer dan
Nazi-propaganda haar geraffineerdste ooit aandacht schenker aan de sociale
methoden van omkoping en suikerzoete positie van de jongeren, aan hun opleimooipraterij probeerde; immers zij ding, aan hun vorming tot arbeider, '1
moesten de frontsoldaten en de S.S.- zal er toe meewerken, opdat zij iets
mannen leveren.
van het verlorene aan natuurgenot,
Vele jongeren zijn tengevolge van dit kunst, ontspanning weer in kunnen
alles ten achter in hun opleiding, in halen. Maar zij sal dat slechts kunnen,
hun werkkring, in hun ontwikkeling. wanneer de jeugd tot haar komt en
Zij hebben reeds de leeftijd dat zij aan zelve de handen uit de mouwen steekt.

DAAROM: DE JEUGD IN DE VAKBEWEGING!

Wie

EENHEID
wit, stichte geen vierde
Vakcentrale, maar
sluite zich aan bij de

A L G E M E N E
VAKBEWEGING
het

N. V. V

tl K6II11 Ing van c/e vakbeweging
De vakbeweging is door maatregelen
van den bezetter te niet gegaan. Sommige vakverenigingsmannen hebben nog
een tijdlang getracht, het vakbondsapparaat in handen te houden, toen de
Duitsers er hun satellieten op los gelaten hadden, andere hebben er onmiddellijk het bijltje bij neergelegd. Vast
staat in elk geval, dat de georganiseerde werknemers tenslotte het apparaat
hunner belangenbehartiging liever ten
gronde zagen gaan, dan het voor de
Duitse propaganda te laten misbruiken.
Zij maakten aldus hun eigen sociaaleconomische belangen ondergeschikt
aan die van het vaderland.
Wij mogen thans verwachten, dat overheid en werkgevers met deze omstan"digheid
rekening zullen houden.
1
De wederopbouw van de vakbeweging
vergt tijd, zeker onder de moeilijke omstandigheden, waaronder wij thans
leven. Er is practisch geen verkeer, de
post functionneert nog maar half, onze
telefoons zijn afgesneden, onze bureaux
gestolen of leeggeroofd. Auto's zijn
bijna niet te krijgen, benzine nog veel
minder. Het gaat onder deze omstandigheden niet aan, dat, gelijk hier en daar
gebeurd is, overheidsinstanties of werkgevers zich op het standpunt stellen,
dat zij eerst weer overleg met de vakbeweging willen plegen, wanneer alle
leden terug zijn. Evenmin gaat het aan,
dat werkgevers of overheid in contact
treden met de zogenaamde eenheidsvakbonden, die tot reëel en opbouwend
vakverenigingswerk noch in staat, noch
bereid zijn.
In een circulaire van de Stichting van
de Arbeid aan alle werkgevers wordt er
dan ook op aangedrongen, het contact
met de vakbonden te herstellen of, zo er
vroeger geen contact bestond, dit contact nu tot stand te brengen. Dit is een
stap in de goede richting.
Het is zowel voor de werknemers als
voor de terugkeer van geregelde
arbeidsverhoudingen, die immers voorwaarde zijn, voor een gezonde wederopbouw, van het hoogste belang, dat de
vakbeweging van stonde af aan erkend
wordt als de aangewezen vertegenwoordigster van de werknemers.

f en hoopvol geluid
De Algemene Synode van de Ned. Hervormde Kerk heeft een oproep tot ons
volk gericht, waarin gezegd wordt, dat
de Christelijke Kerk, haar deel van de
verantwoordelijkheid dragende, steeds
wijzen zal op Jezus Christus, den waarachtigen Bevrijder der wereld en op
Zijn reddende Boodschap. Op grond
daarvan zegt de Kerk thans tot het ge-

hele Nederlandse volk: bouw Uw sociale werd verplaatst, ontvingen wij het volleven op de grondslag der Christelijke gende telegram:
gerechtigheid en der onderlinge ver- „Op deze vreugdevoile dag van de bevrijding
antwoor delij kheid.
van Holland zend ik mijn hartelijkste gelukIn naam dezer gerechtigheid vraagt de wensen aan de Nederlandse vakverenigingsKerk dan uitbanning van zwarte handel mannen, die zo dapper de zaak van de vrijheid
en de democratie in de wereldomvattende
en corruptie, het gezamenlijk in solida- strijd
tegen de fascistische onderdrukking verriteit dragen van de oorlogsverarming, dedigden. Ik hoop, dat de bevrijding een nieuinschakeling van de terugkerende arbei- we periode van internationale samenwerking
ders in het normale productie-proces, zal inluiden, die voor de werkers van alle lande verlangens en de doeleinden van het
maatregelen tegen oorlogswinst, krach- den
Charter van Philadelphia zal verwezenlijken."
tige maatregelen tegen de vloek en de
schande der werkloosheid. „In naam Tot onze spijt beletten de slechte postdezer gerechtigheid vraagt de Kerk van verbindingen ons tot dusver, op dit harhet gehele volk, inzonderheid van werk- telijk gestelde telegram te antwoorden.
gevers, kapitaalbezitters en arbeiders,
dat zij niet zullen terug keren tot de ADRESSEN van bij het N.V.V. aangesloten
schrijnende klassentegenstellingen en
felle klassenstrijd van het verleden, bonden •.
Ned. Ambtenaarsbond, Laan Copes van
maar alle krachten zullen inspannen tot Centr.
Cattenburch 10, Den Haag.
een rechtsorde van de arbeid, waarin Ned. Bond v. Apothekersadsistenten, Adm. de
Ruijterweg 107, Amsterdam-W.
de arbeider als verantwoordelijk medewerker wordt erkend en zijn bestaans- Alg. Ned Bond v. Arb. i. h. Bakkers-, Chocolade en Suikerbew.bedrijf, P. C. Hooftstraat
zekerheid is gewaarborgd."
178—180, Amsterdam-Zuid.
De oproep besluit: „De Kerk, die in op- Alg. Ned. Bouwarbeidersbond, Vondelstraat 40,
Amsterdam-W.
dracht van haar Heer, dienend staat te
Ned. Diamantbewerkersbond, Plantage
midden van het volk, voelt de nood der Alg.
Pranselaan 9, Amsterdam-C.
huidige samenleving smartelijk en diep Ned.
Ver. v. Fabrieksarb., P. C. Hooftstraat
en legt hem aan het geweten van ieder
178—180, Amsterdam-Z.
Nederlander. In deze nood getuigt zij Alg. Ned. Grafische Bond, Koninginneweg 30,
Amsterdam-Z.
van de profetische, apostolische liefde Alg.
Ned. Bond v. Handels- en Kantoorbedienen verantwoordelijkheid, die Jezus
den en Handelsreizigers „Mercurius", PaulUS
Potterstraat 9, Amsterdam-Z.
Christus in de wereld ontstoken heeft
Bond v. Hotel-, Café en Restaurantperen ontsteekt. Zijn geest leide ons volk Ned.
soncel, Stadhouderskade 126, Amsterdam-Z.
voort op de weg tot waarachtige ver- Alg.
Ned. Bond v. Huispersoneel, Louise de
nieuwing in gerechtigheid en vrede."
Colignystraat 43 III, Amsterdam-W.
Wij meenden, dit van een diep sociaal Centrale van Koopvaardijofficieren, Buys Balverantwoordelijkheidsbesef getuigende lotsingel 12, Schiedam.
Bond v. arbeiders i. h. Landbouw-, Tuinstuk, in het belang van de vernieuwing, Ned.
bouw- en Zuivelbedrijf, Catharijnesingel 38,
die ook wij op onze wijze nastreven, aan
Utrecht.
Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, Hemonylaan
onze lezers niet te mogen onthouden.

Bureaux voor Arbeidsrecht
De talrijke nieuwe bepalingen op sociaal
gebied, alsmede de vraag, in hoeverre
de oude verordeningen en voorschriften
op dit terrein ttnog gelden, stellen den
werknemer voor allerlei juridische puzzles, waar hij nooit uit komt.
Dit was een reden te meer voor ons orn
de vroegere Bureaux voor Arbeidsrecht
zo snel mogelijk weer op te bouwen. In
vele plaatsen functionneren die Bureaux al weer en daar kunnen de werknemers, die in moeilijkheden verkeren,
zich dus melden. Helaas belet de plaatsruimte ons, de adressen te publiceren.
Men wende zich tot de afdelingsbesturen of bestuurdersbond ter plaatse.
Een groet van het Internationale
Arbeidsbureau
Van den plv. Directeur van het Internationaal Arbeidsbureau, dat voor de
oorlog in Genève was gevestigd en tijdens de oorlog naar Ottawa, in Canada,
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24, Amsterdam-Z.
Alg. Ned. Bond v. Meubelmakers, Behangers,
Houtbcw. enz., Vondelstr. 170, Amsterdam-W.
Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond, Valkenburgerweg 18, Heerlen.
Bond v. Ned. Onderwijzers, Herengracht 56,
Amsterdam-C.
Ned. Bond v. Personeel in Overheidsdienst,
Sarphatistr. 75, Amsterdam-Z.
Vereniging v. Scheepswerktuigkundigen, Buijs
Ballotsingel 12, Schiedam.
Ned. Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond,
Stationsstr. 8, Hilversum.
Ned. Bond v. Arbeiders in de slagers- en aanverwante bedrijven, P. C. Hooftstraat 178—
180. Amsterdam-Z.
Ned. Ver. v. Spoor- en Tramwegpersoneel,
Oudegracht 245 bis, Utrecht.
Ver. v. Stuurüeden en Gezagvoerders ter Koopvaardij, Nolenstraat 61, Rotterdam.
Vakbond van Tandtechnici, Haarlemmermeerstraat 145 III, Amsterdam-W.
Ned. Bond van Technici, Dintelstraat 30II,
Amsterdam-Z.
Alg. Bond v. Arb. 1. d. Textiel- en Kledingbedrijven „De Eendracht", Vondelstraat 48,
Amsterdam-W.
Bond v. Werkmeesters en Technisch- en Opzichthoudend Personeel, P. C. Hooftstraat
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