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Nieuwe wegen (il)

In onze vnr1
w e r^k v^' "Hoe komen wij tot een
ginggp. y Ü k e eenheid op vakvereniOin tg* j.

Leden ontvangen dit blad gratis

Onderhandelingen zonder
Eenheidsvakcentrale

van d Werle eennei(i t"6 komen is begrip
tot fa& eenhei(i
kelijke
toestand nodig. Om Hef gevolg: „Magere resultaten in de Rotterdamse haven"
ni
te
«t va
komen kan de liefde
n één kant komen!
Vrijdagavond 20 Juli j.l. werden te Rot- opengesteld! Zij hebben zich niet laten
Het Z u D v
de resultaten bekend van de provoceren.
Öe g ^ - - onvoldoende zijn, wanneer terdam
onderhandelingen, welke de samenwer- Wanneer men van welke rijde ook gea 11 e e n haar
tonen. S'
goede wil zou kende organisaties (Moderne, Katho- hoopt had dat de havenarbeiders zouxva„ €er*^*te zou
krachtsverspilling zijn, lieke
en Christelijke) hadden gevoeril den zijn gaan staken omdat hun eisen
V
heid
^ ^- -C. zonder de aanwezig- met de Scheepvaartvereniging Zuid.
niet volledig zouden zijn ingewilligd,
Vaj, Van andere op het punt van de Met welk recht voerden deze organi- die hebben verkeerd gedacht!
erenig:ill seenheid
8tefti'
S
gelijkgezinde saties deze onderhandelingen? Met geen De havenarbeiders zullen op hun manier
.p,.,,( 111611» zou binven hameren op het- enkel recht! Deze bonden vertegen- de strijd voort zetten.
z;e
« ie aambeeld.
aa»,H„„i/i
woordigen hoogstens 5 % van de vier Dat hebben zij beloofd op de grote verde
Vakverbonden a vijf duizend stakers. De arbeiders gadering die Zaterdagavond 21 Juli J.l.
aanwez
plaats gevonden te Rotterdam en
dit eens stellen geen vertrouwen in de leiders heeft
öafl
i£- Laten
waar om te beghmen de volgende
van deze bonden.
Hebben deze organisatie-besturen onder- motie Is aangenomen:
HET N.V.V.
handeld, over de eisen van de stakers?
niegalitiet was In de topleiding Neen! De samenwerkende organisaties Maandag 23 Juli:
«i het
N.V.V, in elk geval bij enige hadden zelf een •urgentteprogram saj1 e personen, vaag het besef aan- mengesteld, hetwelk volgens boven- ÉÉN UUR HET WERK PLAT!
^' dat er i e t s veranderd was en genoemde organisaties uitgevoerd zal
n
MOTIE
*en tegemoet zou moeten komen worden. Dit program verschilt zeer
"* drang naar Eenheid onder brede sterk van de werkelijke eisen van de
Aan Zijne Excellentie den Ministervan de werkers. Er werd (dus!) havenarbeiders. Alleen de loon- en
President Prot Ir. W. Schermerhorn
zijn voorlopig op pa-,
&ezocht bg de confessionele vak- wachtgeldkwestie
's-Gravenhage.
ingewilligd, maar verder zijn bijna
Men. kwam n i e t tot over- pier
eisen die de arbeiders in
. De leiders der confessio- alle sociale
program hadden gesteld, noch be- Excellentie!
vakverbonden stemden slechts toe hun
De havenarbeiders van het Rotterdamse
noch ingewilligd.
, •^menwerking aan de top". Zo kwam sproken
havenbedrijf in vergadering bijeen op
En
waarom
is
er
niet
onderhandeld
T
korte trekken h«t OverUoerre'ingsZaterdagavond 21 Juli 1945 te 20 tnrr,
Je
Ser
1lic:?!r va'fecer:trn,le en/of de
«*ituut tot stand.
j brengen het volgende onder Uw aanstakingsleidtog"!
^^ hier begint de grote fout van het De Soheepvaartverenlgtog Zutd geeft dacht:
I*. *V. «n niet minder van de confessio- het antwoord;
Ie. Ondanks het feit, dat 95 % van de
havenarbeiders te Rotterdam in de Eenkden van het N.V.V. en de andere Aan de havenarbeiders
heidsvakcentral* zfln georganiseerd,
waren geen „gewone" volgzame
moesten wij door middel van de pers
varen strjjders geworden, ta „Van d« zijde der Nederlandse Regering vernemen, dat er door de zgn. samenDe werkers hadden elkaar la ons medegedeeld dat de Eenheids- werkende organisaties enerzijds en
gevonden, onverschillig hoe zij vakbeweging door haar niet zal worden werkgevers anderzijds Is onderhandeld
erkend, zolang geen bevredigend ant- over gerezen geschillen In de haven.
«*°Ötlelï of godsdienstig getint waren.
woord op aan de E.V.C. door de rege- 2e. Dat dit absoluut In strö<i is met de
van hot N.V.V, toch a! teleur- rtog gestelde vragen is gegeven. Zulk herwonnen democratie, daar hier toch
In de houding van hun vakver- een antwoord ia tot op heden door de niet gesproken kan worden van een en'**''*• zochten een anders organisatie, die regering niet ontvangen.
derhandeling tussen werknemers ener**• htm drang naar eenheid voldeed, In verband htermeöe hebben wfl onder- zijds en werkgevers anderzijds.
** vonden die n a de bevrijding in de handelingen gevoerd met d« door de 3e. Dat .ondanks dit feit de vergadering
regering erkend» organisaties vaa ha- j door de grote veran.twooTdelqkh.eid, welke
venarbetöera, fww
hebben het Jtrisrt» begrip ge- D« Centrale Bond vaa Transportarbei- op haar schouders rust ten opzichte van
de voedselvoorziening, het besluit neemt
voor de nieuw ontstane toestand.
ders,
1
* bevrflöe Zakten éérst ca later De "Ned. Bond van Christelijke Fa- van het stakingswapen ui dit geval af
te zien, temeer daar de voorlopige reboven d» Moerdijk.
brl«ks- en TransportartwlderB,
sultaten het gevolg zfln van de gesloten
Neder!,
ELK.
Bond
van
Transportarbeihet do KaÖKflWw organisatie*
eenheid der havenarbeiders,
ders „SinkJBonlfaciua"
4e. Dat de vergadering het besrtiüt neemt
over het door des» onarantestSes opge- ten
scherpste te protesteren tegen een
OaK VJ dB kaöioHelEft arbeiders stelde Tirgenöe-platL Deze onderhandet«t besef gegroeid, dat het an uit lingen hebben tot overeenstemming over dergelijk» gang van zaken.
«9n met de verdeeldhsM op vak- de •nltvocrtog' van dit urgentie-program 6e. Ala niting van dit protest wordt op
Maandag 23 Juli gedurende een uur
En de duizenden geteld.
ba het donkere Zuiden naar Nadere bijzonderheden «dien binnen- (l uur) het werk neergelegd.
Het Bestuur van de Transportgroep
Mönwerkens, fabrieksarbei- kort bekend worden gemaakt.
Havenarbeidera, aangesloten bfl de
tejöJelbewerkera, B? allen hadden
Seheepraartverenlglng ZuW
weg gevonden*
E.V.O.
»
Rotterdam,
19
JuB.
i^ toestand J» <taa no zo, dat de moDat la het eerste antwoord aan de
ea de confessionele vakbonden Itaizenclen arbeiders strijden voor lots- regering
en aan de Scheepvaartverenite wü van hun leden de oude toe- verbetering met het hen enige over- ging
Zuid en... aan de „samenwerkende
vrijwel handhaven. De wil tot gebleven wapen. Deze duizenden zijn organisaties",
die alleen nog maar
op vakverenigingsgebied Is dus georganiseerd In een Eenheldsvakbewe- gebouwen hebben
en geen leden.
ging. 23j kiezen zich zelf een stakingsde massa van werkers.
,
leiding. Zij stellen hun gerechtvaardigde De strijd wordt voortgezet. De haven"9 die toestand past de E.V.C. zich eisen, maar... er wordt onderhandeld arbeiders zullen niet eerder opgeven ale ?et<1
ï!» om te komen tot een werkelijke zonder de Eenheidsvakcentrale, zonder vorens de werkelijke democratie voor
dua
°P vakverenigingsgebied is het de arbeiders, zonder de stakingsleiding! de volle 100 % is doorgevoerd!
bü ru°^ om *° aderen, die nog niet En d a t n o e m t d e r e g e r i n g
.J e"? Ê.V.C. zijn georganiseerd, toch te d e m o c r a t i e !
*en. wij kunnen hen r.iet bereiken
Zaterdagavond 21 JuH vond te Rotter* «ü te bUjven staan.. En de E.V.a Alleen omdat de Eenheictsvakcentrale dam de grote vergadering van de havenook bereid om het o f f e r van nSet bereid Is zich bij voorbaat vast te arbeiders plaats op een open terrein aan
v
organisatie te brengen, op voor- leggen ten aanzien* van de besluiten der de Westzeedflk. Duizenden waren aanwezig om naar de woorden te luisteren
dat??" dat ** aildere Vakverbonden regering bg een eventueel conflict
° doen en op basis van een ge- Maar, de Rotterdamse haveaaarbeidevs van den voorzitter van de afdeling Rotsociaal-economisch hebben het Juiste antwoord gegeven.' terdam, den heer Van der Berg.
Ze hebben gehoord of gelezen van de Aanleiding tot deze vergadering was de
öotb
eenzett n eschouwing zullen wfl uit- besprekingen die gevoerd zijn. De re- bekendmaking in de Rotterdamse pers
* ' welke «norme vooruitgung sultaten zijn bekend.
van de resultaten der onderhandelingen
volkomen
eenheid zal De h a v e n a r b e i d e r s hebben, ech- van de „samenwerkende organisaties"
ter ook het spel doorzien. Z$J hebben met de Scheepvaartvereniging Zuid.
H. r». niet m de val getrapt die voor hen was Spr. zette op duidelijke wjjze het stand-.
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Schorsing van Os
Het voorlopig bestuur der
heidsvakcentrale schorst I*, van
Os, functionaris der E.V.O. Kotterdaxn, wegens door hem gepleegde diefstallen In de Rotterdamse
haven. Door de snelle groei der
E.V.C. Is gebleken dat niet overal
op de juiste w\jze tewerk wordt
gegaan met het verkiezen van
voorlopige besturen. Derhalve zal
er een grondig onderzoek In worden gesteld naar al diegenen wett»
thans enigerlei functie bekleden In
de E.V.C, en maatregelen worden
genomen dat gevallen als bovenstaande in de toekomst niet meer
kunnen voorkomen.
HEHC VOORLOPIGE
BESTUUR
punt uiteen, van óte E.V.C, in deze kwestie. Fel hekelde Van der Berg de houding van de Scheepvaartvereniging Zuid,
die onderhandelingen voerde met organisaties, die niets met de havenarbeiders'
te maken hadden^ die zelfs prac'dsch
geen leden meer hadden in de oude
bonden.
De stakers waren georganiseerd In de
E.V.C., de leiding was in hanclen van de
havenarbeiders en de E.V.C. Maar wij
werden In deze onderhanxJeÜngen niet
erkend. In dtt verband uitte spreker
ook enige verwflten aan de regering,
die in. deze. :zaak zeer zeker niet democratisch gehandeld had.
En toch gaan we, alhoewel o n z e
sociate eisen nog lang niet ingewilligd
zijn, niet staken. Dit is een handig opgestelde provocatie, riep spr. uit, en
daar trappen we niet in.
Geheel openlijk werö de kwestie Van O»
zowel door Van der Berg als door den
volgenden spreker, voorzitter van de
landelijke leiding der E.V.C., Blokzfll,
gesteld.
Na deze zaak afgedaan te hebben,
werd de motte van afkeuring ha zake de
onderhandelingen bulten de stakers,en
de E.V.C, om, voorgelezen en met a
mene stemmen goedgekeurd. Deze motie
Is elders ta deze krant afgedrukt.
Met een donderend gejuich wer6 verde
besloten om Maandag 23 Juli gedurende
een uur het werk neer te leggen.

De werktijdveftenglng

Tweede motie van
Overheidspersoneel
Ingevolge de «nededelmg aan de Gemeentebedrijven van Amsterdam
het wederinvoeren van de .zgn. normale
werktijden. Ingaande Maandag 2
a.s„ hielden de Besturen der Eenheid
vakcentrale van Gemeentepersoneel •
Amsterdam op Vrijdag 20 Juli een na<
vergadering waarin de grote ver
waardiging tot uitdrukking kwam t.o.v.
genoemde werktijdverlenging.
Reeds waren er symptomen bjj d
kers der Gasfabriek Zuid en West wa,
te nemen, die doelden in de richting van
een conflict en thans dreigen de:
symptomen onder het Reimgingsperi
neei; terwijl da personelen der oyeng
Gemeentebedrijven dit zeer verkl?.
baar achten. Met het oog op ^ovent*
doelde spanning, welke elk ogenbhk zich
kan ontwikkelen tot ernstige dingen,
dringen de Besturen van bovengenoemde
Eenheidsvakcentrale er bij uw College
op aan de aan uw College reeds eerder
toegezonden motie van voornoemd ]
soneej van 20 Juli ten spoedigste
willen doen behandelen en in deze eer
voor l«t Gemeentepersoneel van J
sterdam gunstige schikking te treffen.
Besluit deze motie op te zenden aan
regering en het Gemeentebestuur en t
publicatie aan te bieden aan de pers.

Loonsverhoging aanleiding tot 99 De stichting van de Arbeid
prijsverhoging?
en het belang der werkers

NEEN!

n retda vete Jaren een
twistouut geweest tussen de economen.
Het merendeel van deze heren was geneigd ze bevestigend te beantwoorden.
Inderdaad, vroeger, toen het vrfle «pei
der maatschappelijke krachten In onze
Hberaal-kapitah'süsohe samenleving' ongestoord zijn invloed kon uitoefenen,
toen de meedogenloze wet van vraag en
aanbod onbeperkt heerste; ja, toen was
het mogelijk, en waarom? De productie
Ja onze wereldhuishouding was en Is
voor het grootste gedeelte In handen
van machtige kartels — wij denken b.v.
aan de petroleuimiadustrie, de kolen-,
«taal- en rjzerverwerkende industrie, de
textiel- en chemische nijverheid, de
radio- en eiectrotectoniek, enz. Wanneer
' wö ia onze
eigen Nederlandse volkshuls'iouding1 een blik slaan, dan vallen ons
direct de volgende namen op, nL hei
Verbond van Nederlandse Werkgevers,
de Alg. RJC Werkgeversvereniging; hei
Vertoond van Prot Cfor. Werkgevers;
de Maatschappt) voor Nijverheid «n
Handel, de samenwerkende Fabrikantenkringen to ., Zuid-Nederland, welke
•He hun belangen gecoördineerd —
' verenigd en op elkander afgestemd —
hebben in do Hoofdgroep Industrie. Deze
\ .Captains of Industry" — enkele goeden
'niet te na gesproken — ztjn over het
algemeen niet bereid om maar een klein
deel van hun ondernemeTSloon en ondememerspremle of In andere woorden
' van hun persoonlijke winst °P te offeren
ten bate van het algemeen. Dit is echter
t «ofc wel logisch, omdat ieder mens —
t «ttgezonderd weder enkele goeden —
;van nature egoïstisch is, en dus zoveel
mogelijk van de productie voor zich zelf
«al willen behouden. In een dergelijke
maatschappij was het gebrnlkelQk en
Biet tn strijd met de goede zeden, dat
Wanneer de arbeiders een gerechtvaardigde eisch tot loonsverhoging na veei
moeite en strijd hadden weten door te
«etten, de heren werkgevers deze loonsverhoging; op den consument, dus den
! tdteindelijken gebruiker van het proNÖuct, afwentelden, Jn den vorm van een
i prijsverhoging1 van hun producten.

Rondom de
Rijksverzekeringsbank
W$ ontvingen van een Rijksambtenaar
een schreven, naar aanleiding van ons
artikel In het nummer van „Werkenü
Nederland" dd. 23 Juli JJ, over de „Onrechtvaardige Vaeantleregenng" bfl de
Rijksverzekeringsbank. Wij wfflen de
geachte Inzender het volle pond geven
en drukken hlerbfj zjjn brief af:

Amsterdam, 21 JuH '45.
Mflne Heren,
Met enig» verontwaardiging1 neb
Qc kennis genomen van Uw hoofdartikel tn „Werkend Nederland"
betreffende d» zgn. onrechtvaardige vacantieregeHng1 bfl de
R.VJ3. Ik heb mij Indertijd als
sympathiserende met de E.V.C,
opgegeven. Daar begin Efc spijt
van t* kragen, Zo'n gedurfd
stukje demagogie heb Ik nog- zelden gelezen. O f de schrijver heeft
de zaken uit propagandistisch
oogpunt opzettelijk verdraaid en
verswegen o f W) Is totaal niet op
de hoogte van de omstandigheden.
In dit laatste geval Is ht) niet tot
oordelen bevoegd.
Wie gedurende de afgelopen wintermaanden de handel en wandel
van d« „onderduikers'* heeft gade
geslagen, zal de getroffen regeling alleszins billijken. Met een
paar voorbeelden moge Ik dit
illustreren.
Wij hadden d« Apoüohal als voorraadschuur ingericht waar bieten, lof enz. werden verstrekt
BJ) deze uitdelingen zag men de
ondergedoken ambtenaren geregeld en op hun werk nimmer. Ook
waren er jongelui die na kantoortijd bl) de uitgang stonden te
wachten om hun meisjes naar
huis te brengen. Sommigen ginj Keerpunt In de samenleving
gen telkens „de boer op" om te
'. Maar, nn, na onze bevrijding, staan wjj
fourageren. Nu zal men mij te<«p een keerpunt in onze samenleving.
genwerpen, dat ze wel moesten,
•^Herstel van oude verhoudingen ligt niet
maar dit geldt ook voor degenen,
ta de bedoeling, integendeel vernieuwing
die steeds trouw op hun werk
';«p elk gebied is de leuze, wanneer wij
kwamen. Anderen gingen bij de
föe woorden van onzen geachten MinisN.BJ3. en namen toen ze afj-ter-President goed hebben begrepen.*De
zwaalden nog een paar weken va<60 Verenigde Naties hebben besloten tot
cantie op eigen houtje.
(volledige oomstelltog van de wereldhuisIk zou slechts onderscheid wülen
*bouding, niet alleen op militair, maar
maken voor hen, die al die tijd
ook op economisch terrein. Tot dit doel
werkeljjk als bange wezels in huis
Ja opgericht de „Economie and Sociai
gezeten hebben. Dat zullen er wel
CouncU", Economische, en Sociale Raad,
niet veel zvjn. Daar zijn mannen
waarvan Nederland ook lid is.
tussen de 16 en 40 jaar veel te
De S.H.E.A.F.F. = het geallieerde oproekeloos voor. De forensen hebperbevel, heeft daarin zeer veel zeggenben in verband met de vervoersschap. Ais verbindingsorgaan met dt
moellfjkheden nog veel langer
Shaeff heeft de Regering een bureau te
vrijaf gehad.
Londen opgericht onder de naam „AdOp andere instellingen, en bij de
ministration for Relief and RehablliGemeente b.v. — is, nadat het ergta-tion". Onder Relief wordt de eigen- j
üjke noodvoorziantag begrepen, terwijl
ste razzia-gevaar geweken was,
ReJiabiHtation alles omvat, wat nodig
gewoon doorgewerkt Het BankIs, om relicfgoederen te produceren. Dit
bestuur is zelfs in tegenstelling
even in het kort, alleen maar om even
met anderen buitengewoon soepel
geweest
aan te tonen, dat nu alles gaat volgena
de lijnen van de „gelelde economie".
Niet alles Is even ideaal op de
Geen enkel land kan letg aankopen of
R.V.B. Bij lange na niet Maar
verkrijgen, dat van belang is, of dit
wilt TJ oordelen, leg dan TTw oor
moet principieel gaan langs dergeüjke
te luisteren btJ hen die daartoe
kanalen. Bepalen wij ons echter nu tot
bevoegd ztjn.
•onze eigen volkshuishouding. 1De RegeC. M. Nuyt
ring beoogt door de instelling van een
R.V.B.
Apollolaan
wetenschappelijk Plan-Bureau de productie in onze Nederlandse samenleving Naschrift van de redactie
opnieuw ta organiseren. Blijkens de
woorden van onzen Minister-President, Wij hadden van een ambtenaar van d«
uitgesproken in zijn radio-redevoeringen, B.V.B. een logischer gedachtëngang
ziet de Regering de plaats van den on- verwacht. Wat wij gedaan hebben ts
«ets anders dan t w e e circulaires tedernemer in het productieproces in een
nover elkaar geplaatst, waaruit duJander daglicht, dan men vroeger ge'Ok bleek, dat de tweede circulaire een
bruikelijk was te doen, althans als wij
de woorden goed begrepen hebben. De grove onrechtvaardigheid was.
e redactie gaat niet in op de InsinuaRegering heeft daarbij wellicht gedacht
van den heer Nuyt betreffende de
aan het proefschrift (Roermond 1927)
van Prof. Dr. M. J. H. Cobbenhagen, onderplohen ambtenaren.
onder de titel „De verantwoordelijkheid
n rt„ „eiY,nZe krant ter beschikking
In de onderneming". Wij citeren: „...De van de ambtenaren zelf, die den heer
subjectieve bedoeling dier groepen moge Nuyt verder van repliek rullen dienel
zijn inkomen te verwerven voor zichzelf. het objectieve doel der onderneming
Js een ander. Het juridische aspect mot^e
DE EENHEIDSVAKCENTRALE
privaatrechtelijk zijn, het werkelijk'e
Hemonylaan 27, Amsterdam,
vraagt dringend:
la publiekrechteliik geworden. De maatschappelijke positie van de moderne onSTOELEN, TAFELS,
'-neming heeft haar doel anders geSCHRIJFMACHINES EN
ir!'"->toercl d in in de richting van het
FIETSEN.
private" groepsbelang, (blz. 32/33)"...
Te leen of tegen billijke vergoeding
T. LA. FONTAINE Wordt (vervolgd)

Onlangs werd on» «p een vergadering WAST <BB VB& CM
,
d« opmerking gemaakt dat de „Stich- N.V.V, het CJT.V, en het ItK.W.V.f
ting van de Arbeid" een niet onbelang- Welke betekend* kan men nog" hechte*
rtjk* «i met wcce* bekroonde poging aan d* «ia tot directe verbetering; «ü»
zoo xSJa van yertegta: woordigers van bftna 8 maanden na de bevrijding zeW
werkgevers «B werknemers belde om nog niet eens bekend Is dat aan dez»
te komen tot een synthese tussen kapi- zaak gewerkt wordt?
taal en arbeid.
Er la echter meer, en er la e*n nof
WIJ hebben daar toen tegenover gesteld veel ernstiger griet tegen tost* JSttcb»
dat het naar onze mening- oog te vroeg' ting-.
ia om te streven naar een samenwerking De dagbladen van Zaterdag 21 Jufl
van deze nog altijd diametraal tegien- brachten het 1bericht over een dreigend
massa-ontslag aan de Fokker-fabrieken.
over elkaar staande krachten.
een ontslag waarbQ het gast om nle*
De giftenden. minder dan rotan 4000 werkkrachten dH
aldus uit de fabrieks-wachtgeldregellBér
Zolang aan het kapitaal de gtftanden dreigen te worden, overgeheveld naaf
niet zon uitgetrokken, d.w.2. zolang de Arbeidsreserve, waar het ban to**
haar streven: productie om de winst, komende wachtgeld zeer aanztenlpc l»"
niet geheel of voor het belangrijkste ger zal zfjn.
deel, is omgezet1 In productie naar de In het reeds meergenoemde urgentie"
behoefte; zolang ook van beheer en or- program der Stichting, lezen w» code*
ganisatie der productie de 'wereld van punt & „Handhaving- van. bet ontslag
de arbeid totaal uitgesloten Is, kan er verbod, «ttzönderlngfen toe to staan door"
van een synthese green sprake
zijn.
de Overheid, met behulp van organe»
Zolang is er de tegenstelling1 kapitaal- mt kringen van werkgevers en werKarbeid en alle verhoudingen worden nemers.
door deze tegenstelling- beheerst.
Hoe nuT
De bereidheid der andere vakverbonden
tot medewerking- in de „Stichting van Hier hebben we te maken met een e*
de Arbeid" moge op zich zelf lovens- die niet aan een ander lichaam, bultsS
waard zijn, voor zover het hier een de JBöchting" staande wordt gesteld»
1
uiting betreft van algemeen mewse-iyke Het gaat hier om een handeling dte «l
of
niet
van
werkgevers,
de
medestlcS'
welwillendheid om de toenadering tusters van de „Stichting" gepleegd k*»
sen genoemde twee machten te bevor- worden.
deren, dit neemt niet weg dat het tijdstip te vroeg gekozen Is.
Het gaat hier om Met meer at mtadrf
In de eerste plaats moet ons tn dit ver- dan het ondergraven van het werk de*
band de opmerking uit de pen dat de „Stichting" zelf. Hier staat het bestaan
oude vooroorlogse vakverbonden, aldus der „Stichting" zelf op het spel.
handelende en overleg-plegende, daarbij Nog geen drie maanden Is het geledei»
vertrouwden op hun vooroorlogse macht dat deze „Stichting" In de openbaarheid
in vakbeweguigskringen, die ze na de van het Nederlandse bedrijfsleven W
oorlog verwachtten bevestigd te zullen getreden. En nu reeds breekt ze haaf
zien. Ze hebben daarbij buiten de waard eigen
werk af. Het is — men moge het
gerekend. In hun berekening is niet ons geloven
— zonder leedvermaak dst
opgenomen de gedachte aan de moge- we het constateren.
de „Stichlijkheid dat het streven naar eenheid ting" deze vuurproef Indien
indien
op vakbewegingsgebied zo'n grote zij macht genoeg bezitdoorstaat,
de Fokkervlucht zou nemen als nu reeds het ge- directie tot de orde te om
roepen, Indien
val blijkt te zijn. De Eenheidsvakcen- aldus zou blijken dat ook
trale kan zich daarom allerminst ge- althans enigermate met wat werkgever*
men pleeg*
bonden achten aan wat In het urgentie- te noemen „de nieuwe geest" bezield
program van de „Stichting van de zijn, zouden we misschien onze uitArbeid" vastgelegd is, zodat dit urgen- spraak, die we over de tegenstelling
tieprogram, daardoor én door het feit kapitaal-arbeid maakten, althans enigsdat zelfs de bij de oude vakverbonden zins moeten wijzigen. Voorshands echaangesloten leden over dit program
nooit geraadpleegd z\jn, een groot deel ter is dat, helaas, niet zo.
H. fl.
van, zo niet zijn gehele, waardo verliest
Dit alles wil intussen niet zeggen dat
in dat urgentieprogram geen belangï"uNC/nE-WIJZIGING BESTU UB '
rijke punten vervat zouden zijn. InteE.V.C.-TRAM.
gendeel.
Door
te
veel
werk ta verschillend*
Het Is over feen tweetal er van dat we functies der E.V.C,
is op de bestuurshier nog ie s willen zeggen.
vergadering van 23 Juli besloten de
In punt 8 wordt een directe verbete- functie van secretaris, die tot nu toe
ring yan de uitkeringen aan ouden van L. H. Louwinger, SchJnkelkade 54 H
dagen geëist
bekleedde, over te dragen aan D. LuieVan de inwilliging1 van deze els is tot semburg, Celebesstraut 43 HL
dusverre niets terecht gekomen.
Het bestuur is thans ala volgt samenNu zou men kunnen zeggen dat de gesteld: H. A. van Breevoort, voorzitStichting het doorvoeren van deze els ter, Vaartstraat 65III; D. Luksemburg,
niet in eigen hand heeft. Maar waar Celebesstraat 43 m;
K. W. Navest,
blijft dan het protest? Waar blijft dan Bloemgracht 110 I; W. Peters, 2e voorde voortdurende aandrang van deze ver- zitter; M. vaa der Hoek, 2e secr.; J.
tegenwoordigers der werkgevers? En D. van Hunen, 2e penningmeester.'

Eén uur lag het werk plat..!
De proteststaking van de havenarbei- den om hun volle krachten to onfr*
ders te Rotterdam was Maandagmiddag plooien.
van twee tot drie uur algemeen. Ge- Daarom hebben ze hun eisen Ingediend.
disciplineerd verlieten de werkers de Itezfc eisen zijn niet voor de volle 100 %
haven. Het werk lag plat
ingewilligd. Belangrijke sociale verbeteringen laten nog op zich wachten. D«
Nogmaals toonden - zij eensgezind te werkers in het havenbedrijf zgn alsnog
staan achter de Eenheidsvakcen-trale. bereid om over deze zo nodige verbeNogmaals toonden zij de wil om te terlryjen te onderhandelen.
strijden voor een menswaardig bestaan. Een voorwaarde is echter dat de Eenheidsvakcentrale bij de onderhandelinDe aanval van de reactie, de laster gen vertegenwoordigd is.
in een gedeelte van de pers is dcod- Niet de samenwerkende organisaties,
gelopen op het aaneengesloten front die nagenoeg geen invloed' hebben onvan de werkers in het havenbedrijf.
der de havenarbeiders.
De havenarbeiders "laten niet meer met Om
de erkenning van de E.V.C, hebzich spelen.
ben de arbeiders het werk voor een uur
Zij ztjn bereid mede te helpen aaji d« neergelegd. Laten we hopen dat dit
opbouw. Zij staan borg1 voor een ge- verstaan wordt door de havendirectie»
regelde voedselvoorziening aan de Ne- en de regsring.
derlandse bevolking. Maar dan moeten V o o r e e n s p o e d i g e e r k e n za ook in de gc!c'g«nheid gesteld wor- ning van de Eenheidsvakcentrale.

Uft

overheid

Een stampvolle huishoudelijke
vergadering van 2300 man
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Lowwnger.
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fc' « vwo™!»*» van
v»m de
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lel
~*~eldspcrs<
,1, jjrL?™j
<3sp<>:rsoneel aangesloten
• opende
°««de de vergadering
veraderin en
l» Inleiding ojn.:
van het Overheidspersoneel
b
geweest, dat het in de eerste
aanmerking kwam voor veren het laatst voor . ver80
Sg - Vele klachten en grieven
o ""inengekomen en hieruit heeft het
van het Overheidspersoneel «en
WTnemgesteld. De regering
dag-en gewaarschuwd tegen
*"• gedreigd met strafmaat1

«taat de E.V.C. op het standonderhandelingen! Maar,
Bevat «J T" klachten en grieven samenöan 2(7,
* oiotie onbeantwoord blijven,
öin- Ue& vrij gezamenlijk onze houAa£ £2?* avoeten bepalen.
Ia tem,!/1 ttl*B v*a *• Centrale Keuken
Maandag 23 Juli ontslag aan"onder'-^crteg, ronder vergoedat T j ! de reg^ri ug vr& zeggen: pas op
B*m w»aar^ £aa* «taken, maar -wij vrauitzl!v büjft het door de regering' in
w<»r!r
gestelde overleg ook met de
ttiuj j " Waar blijft de door de regelig^? .Uitzicht gestelde sociale gerecht

berew

"•«'« *» werken aan de
Nederland, dat zon we
raaar wg eisen waardering
arbeld
^^ onder de vaan van de een^ °P de soede weg!
*oor i
secretaris de motie heeft
'tscu* en> v°lgt er een geanimeerde
^ Wie. EJ. werden vragen gesteld, die
«« voorzitter tot aller tevredenj ^antwoord werden.
rila
teir 30was het woord aan de voorzltfr-t-Y, de Landelijke Leiding van de
SDrpt dez- heer B' Blokzijl.
sta,,,,
ette nogmaals uitvoerig het
««icii
van de E.V.C, tegenover de
e taalf: van de
Eenheidsvakcen.Zeide spr. het volgende:
yieröe
vakcentrale wor- willen met ae andere vakcen2aen
te komen tot één werkelijke
•

MOTIE
Personeel In Overheidsdienst van de
eente Amsterdam, georganiseerd In
^L^nheldsvakcentrale, in de volle zaal
op ,.~et Concertgebouw te Amsterdam
Ge»; Juli in vergadering bijeen;
e *'en de verschillende, bij het plaatlien 8tt)eatuur fe* E.V.C, binnengekopo^ ukken, betreffende de slechte
lrm„l van genoemd personeel t.o.v.
salarissen, kleding en schoeisel en
<jp ^ bedoelde stukken voorkoi 6iS5a samen te vatten onder de
genae vier punten:
25
^ verhoging van de huidige loe
n salarissen vanaf l Januari 1945
^remie-vrij pensioen,
o!

van

ca

Invasiegeld.
stakingsgeld 1941.
_ Toelichting betreffende:
ifm eU*$ alle gebieden van het maat«ag ? Jfc en economisch leven sane°P ih F<ït
doorgevoerd en thans ook
van h°^etair gebied, begint de waarde
gel<ï een
ander aanzien te krgls
' zoals de man In de straat hev
<sn ^ „een gulden weer een gul"
elk gnildentje weer te
I>at
tuu
<Ut plotseling voelt, komt nahet
^r het feit, dat nu men weer
*•* ander aan levensmiddelen
dus een deel van zijn
Jende ónS beste^en. men tot de ontstelj
komt, dat men van
kan doen t takomen maar zeer weinig
de
oorlo"' ^^ev0^6 van de gedurende
v
het&i Iïle^ ^e^ Jaar gestegen kosten
nio- ?Vcilsonr!erhoud. die thans een
« °°te bereikt hebben, dat ze,
ren prti» PSevocrda of nog in te voev
er boven ^ ' z'ch ™lllen stabiliseren
e pel1 vnJ1 voor de
°°rloSs
voor levensonderhoud
-ons wel duldciyk aan6e.

loon»-

en salarlsverho-

ging voeit zaen dan ook als. een drtogende noodzaak.
Dit inzicht ia reeda doorgedrongen tot
talloze categcrlën werkgevar» en deze
hebben dan ook reeds d« lonen en salarissen der werknemers verhoogd.
Het weder Invoeren van premie-vrfl pensioen, zoals dat gold in de periode na
d« oorlog 1014—1918.
2e. Het wederinvoeren aan verschillende
gemeentebedrijven van de normale ar
beidstijd is door het desbetreffende personeel met verontwaardiging ontvangen
en het wenst hiertegen te protesteren.
De gevolgen van de geleden honger
laten zich thans nog gelden (zwakte ef
gevallen van dysenterie), terwijl het nog
tekort aan voedsel mi een verlenging
van arbeidstijd zeker niet rechtvaardigt.
Vooral de werktijden van 54 uur p'ei
week aan de verschillende gasthuizen
ztjn onder alle omstandigheden niet te
verdedigen.
Duizenden patiënten liggen op opname
te wachten, terwijl er meerdere zalen
met loge bedden zijn. Er Is een tekort
aan personeel maar het verplegend deel
buiten de gasthuizen verkiest bij voorbaat ander werk te nemen, liever dan
het zware werk in de gasthuizen te verrichten.
Grote delen der bevolking zfln nog niet
in het productieproces opgenomen. Zij
allen zijn gaarne bereid mede te helpen
aan de zo noodzakelijke opbouw van
het maatschappelijk leven, doch verlangt de erkenning van de belangen
dier werkers.
De handhaving van de verkorte arbeidstijd en de inschakeling van het werkloze
deel der bevolking komt ten slotte ten
goede aan de algemene belangen.
Het onsociale tewerkstellen der arbeidscontractanten, waardoor hun rechtspositie is uitgeschakeld, dient weggenomen te worden, waardoor de belanghebbenden meer rechtszekerheid verkrijgen.
Ook de carentz-dagen remmen de bevordering van een spoedige genezing bij
ziekte.
3e. Van <S* verlangde 25 % loons- en
salarisverhoging vanaf l Januari 1945,
de helft van het uit te keren bedrag te
reserveren voor aankoop van kleding en
schoeisel voor alle gezinsleden, door de
overheid te leveren via de Centrale
Dienst voor Levensmiddelenvoorziening,
afd. kleding en schoeiseL
Hierdoor wordt vermeden, dat een
loons- en salarisverhoging naar de tussenhandel verhuist en het personeel en
zijn g-eainne aa goederen ten goede komt.
De arbeiders den de winter somber tegemoet omdat het allernoodzakeujkste
ontbreekt.
Bi) gebrek aan schoeisel zal het werk
verzuimd moeten worden; om dit té
vermijden verstrekke de overheid eerst
schoeisel aan hen, die hun werk buiten
moeten verrichten.
4e. Behoeft geen toelichting.
Besluit deze motie op te zenden, aan de
Regering, het GemeentebestuuP en de
Pers,
5e. Het Is een creschuld van de regering
de geldelijke straf voor de staking 1941
ten spoedigste terug te betalen.
Voor het voorlopige Plaatselijke Be-'
stuur der Eenheidsvakorgamsatïea
van Overheidspersoneel
voorzitter
secretaris

Bestuur E. V. C. overheid
L, H, Louwinger, 1« voorz.: SchlnkeTkade 54 H.
J. Stoopendaal, Ie secrj Ingogostraat
14 H, Tel. 51093.
H. B. Böning, Ie penningm,: Ruysdaelstraat 58 A HL
H. de Wit, 2e voorz.: Ch. de Bourbonstraat 64 u.
J. Koremans, 2e secr.: Ruysdaelstraat
38 m.
J. G. H. Schaperkotter, 2e penningm.:
Hallstraat 31II.
W. van Es, commissaris: Brederode-'
straat 68 H.
W. Kreugel, commissaris: Menadostr.
17 II.
Ploeger, commissaris: Smaragdstraat
17 huis.
(
r., commissaris: Admlralengracht
1801.
Mevr. M. de Vries, commissaris: Bestevaerstraat 76 L

Het urgentieprogram van de
samenwerkende organisaties
voor de Rotterdamse haven

Oproep

aan het
1. Aan de els aQe valide arbeiders, die
voor de oorlog in het bedrjjf werkzaam
TRAM PERSONEEL
waren, opnieuw bQ de onderneming In
dienst t« nemen of in het bedrf)f op te
Ex-personeel van het Genemen, la voldaan. De uitvoering cal
meente Vervoerbedrijf, hetverder in volledig overleg met de samenwerkende organisaties geschieden.
welk door afkeuring uit de
2. De voste arbeiders zulten b(J niet werTramdienst Is ontslagen,
ken een wachtgeld, eventueel een aanwordt verzocht zich te melvullend wachtgeld ontvangen op basis
den hl] het secretariaat der
van de rtjkswachtgeldregelirig. De organlsatlea blijven van oordeel, dat hier
E.V. B., Celebesstraat 43III.
een minimum aan verbonden moot TsSJn,
dat hoger ligt dan het op de huidige
• basis te bereiken minimum wachtgeld
van ƒ 30,00, in verband met een bedrag Maastricht
galg k aan het naar hun oordeel te bepalen bestaansminimum.
Volle zaal vcor de
Voor de losse arbeiders zullen <fe van
overheidswege bepaalde regelingen gelEenheidsvakcentrale
den, welke hun een inkomen bg werteloosheld garandeert van ƒ 80.90 voor Xn d« Redotttezaal (Stadsschouwburg)
gehuwden en kostwinners, resp. op een te Maastricht werd op 8 Juli JJ.. een
basis weekinkomen bg arbeid van openbare vergadering gehouden met
ƒ 35.30,
al» «aiderwerp „Eenheid van Vakorga3. De conecöeve KTtoeidsovereenkamgt nisaties.
wordt gehandhaafd Nti de lonen, toeslagen etc. met 25 procent zijn verhoogd, Voor een wrwvoi beuette za*l gaf öo
zal over de verder gewenste wijzigingen voorzitter van de Centrale de heer
Hofman na «en korte inleiding net
op korte termjjn worden beslist
aan de eerste spreker EL E3jkMen werd het er over eens, dat ver- woord
bindendverklaring der C.A.O. zal worden man, bestuursüd vwa de EenaeMsocg»nisatte van Spoor- Traan en Autoperaoaangevraagd.
neel
Maastricht, Spreker memo4. Overeenstemming werd bereikt over reert afd,
de vflf Jaren bezetting met de
het tot stand brengen van een bedrflfs- daaraan verbonden swflgzaarnheld t*"
raad, dl« tot taak Bal hebben het be- gen wil en dank. Ondanks de strengste
hartigen der belangen van bedrijf en be- maatregelen werd. er flegaal aan de
drflfsgenoten. De vertegenwoordiging In eenheid gewerkt Door de eenheid In
de bedrrjfsraad zal paritair zfln. De uit- het verzet hebben d* arbeiders elkaar
voering hiervan zal, in verband met de leren kennen» begrepen en gevonden
te verwachten wettelijk» voorschriften, ongeacht hun overtuiging. De» eenenige tijd vorderea.
held ontstaan tijdens de besaetttng werd
5. Er is volledige overeenstemintng be- daarna
voortgezet
ondanks
alle
reikt in zake medezeggenschap ba au* moeüijMieden en omgebouwd tn vafcsociale aangelegenheden de havenarbeid organlsatiea vrQ van politiek en rellglo.
betreffende. Er zal een permanent* con- Vrtjheld van vergaderen vastgelegd b?
tactcommissie worden benoemd, die be- de wet werd helaa» voor ons niet toevoegdheid zal hebben over alle aangele- gepast terwfll de overkoepelaars alles
genheden, het werk m de haven betref- mee hadden en konden vergaderen zoofend, ter plaatse adviserend op te treden. veel zfl wilden.
Aan de vertegenwoordigers dier com- Ondanks dot allee ging de horizontale
missie zal steeds toegang moeten wor- bouw van de ESenheldavakorganiijatlcs
den verleend op alle plaatsen, waar ge- door en de eene afdeling na de andere
werkt wordt Dit g«ldt o.a, de controle werd gesticht. Ons antwoord aan het
op de naleving der loon- en arbeids- kiescollege bewijst dat w5 toe zjfe **»
voorwaarden, de opleiding, de veilig- alle partijpolitiek. Na de heersende wanheid en de arbeidsbemiddeling.
toestanden gehekeld, het verloren gaan
6. Toegezegd werd de totstandkoming van levensmiddelen door verrotting
ener pensioenregeling. Een commissie aangehaald en d« prijzen van verschilvan voorbereiding zal worden Ingesteld. lende levensmiddelen aan de lonen ge7. Werkgevers en werknemers werden toetst te hebben «lult spreker zfln gloedhet eens over de wenselijkheid eenheid volle rede met de woorden „Als de rehi de loon- en arbeidsvoorwaarden in gering onze steun wil dan moet zfl dié
de havens van Nederland te bevorderen. maatregelen nemen dat wfl onze hulp
8. Eveneens werd men het eens over kunnen geven.
het plegen van internationaal overleg Nadat de voorzitter spreïcer bedankt
over de arbeidsvoorwaarden.
heeft voor de wijze, waarop Mj het doel
en het waarom van de Benlie!d«vakGecombineerde Besturenver- organlsatie naar voren heeft gebracht
hij het woord aan de twede spregadering afdeling Overheid geeft
ker, H. Boetskens, voorzitter van de"
Na onze grote vergadering in het Con- Eenheidsorganisatie voor Fabrleksarcertgebouw op 15 Juli zijn wij als bestu- beiders(sters).
ren bijeen op Vrijdagavond 18 Juli Spreker releveert de verhoudingen en
10.30 uur. Het is vol in de Hemonylaan, het verschil tn lonen en levensstandaard
meer dan honderd bestuurders der di- van voor 1940 en nu. Verwijt de arbeiverse afdelingen z^n aanwezig. Oorzaak ders dat dit alles de schuld Is van de
terugkeer naar het oude normale werk- arbeiders zelf en dat nu de tijd Is aanrcoster. Men Is het daar niet mee eens; gebroken om te strijden voor een betere
duizenden kunnen nog worden ingescha- toekomst hetgeen dan alleen te bereikeld, doch de overheid ziet dit schijnbaar ken Is Indien de arbeiders zich alleö
niet Nog zijn wij niet erkend als orga- aansluiten bfl de E.VJ3.
tusatte.dius men wil nog niet met o n s Hierna geeft spreker een verslag van
onderhandelen, maar wel met die orga- zijn reis In het Noorden, welke hij In
nisaties, die weinig of geen leden heb- de afgelopen week« heeft ondernomen.
ben. Het zij zo, doch aan ons de taak Wijst op de groei van de E.VJB. hetgeen
om door snelle groei onze macht zo te hem de overtuiging heeft bijgebracht
versberken, dat zij ons zullen in o e t e n dat de eenheidsgedachte overal onder
erkennen en dus m e t ons onderhander de arbeiders leeft Spreker gaf verder
len. De regering en ook B. en W. verlan- een Juist beeld van de staking ir
gen van ons geen domme dingen, doch terdam hetg'een hier door de r'
dan zullen deze colleges er ook voor pers heel anders wordt weergegeven.
moeten waken, dat ook de ontevreden- Na nog verschillende wantoestanden Ifl
heid niet te hoog wordt opgedreven.
de fabrieken en werkplaatsen hier ter
Doch ter zake, men stak ztfn misnoegen stede onder de loupe genomen te hebniet onder stoelen of banken en deze ben sluit spreker zfln rede met een opbesturenvergadering zond een motie wekking aan allen zooveel mogelijk de
naar d« regering en B. en W. met het eenheid te propageren.
verzoek ook aan ons gehoor te verlenen. Na ook deze spreker bedankt te hebWij trapplen van ongeduld, wij willen ben deelt de voorzitter mede dat de
meewerken aan de wederopbouw, doch openbare vergadering welke ter zelfdcr
men zal óns ook moeten waarderen, en tijd tn de bovenzaal gehouden wordt
door het N.V.V. maar 70 beaoekera
geven waar wij recht op hebben.
J. S. telt. Laten wij nu zorgen dat die 70
mensen In het vervolg niet boven ona
zitten maar bij ons met eniaast nog
honderden. Op de vraag van de -jpc^zitter of er nog aanwezigen het woord
o-v-e/ifaeid
wensen meldde zich niemand.
Na de bezoekers met een woord van
mee
dank te hebben toegesproken sloot de
voorzitter deae zeer geslaagde v
aan Snelle g/io^ei dek S..U.Q.
dertng.
A. 3.

Uit de Metaal

.AFDELINGSNIEUWS^
Beoerwtjk
Besturenvergadering
Op Vrfldag 20 Jou werd In bet gebouw
Adrlchem een besturenvergadering gehonden, waaraan door 9 bedrijfsgroepen
werd deelgenomen. Door den voorzitter
H. Hennink werd een Inleiding gehouden
• de taak der bestuursleden. Hij wees
op, dat het noodzakelijk is de juiste
op die Juiste plaats te hebben en
indien w» voelen dat we ons niet voor
100 % kunnen geven of voelen dat we
niet op de goede pl.aats zijn, moeten we
met schromen om die plaats af te staan
aan iemand die daarvoor beter geschikt
te. Verder gaf hij een beschouwing over
da taak van de voorzitters en over de
te voeren administratie door de secretarissen en gaf hun de raad het hun opgedragen werk zo nauwkeurig mogelijk
te doen. Door den penningmeester werd
oog het een en ander over de contributte-inning en de verantwoording
der
gelden naar voren gebracht. Na verschillende vmg'Ktt, die door de aanwezigen gesteld waren, te hebben beantwoord, werd deze goedgeslaagde vergadering gestoten.

Maar de eerste duizend
Ifn ons orgaan Werkend Nederland tn
het vervolg elk» week gaat verschijnen,
de verbindingen verbeterd zïjn en wjj
sett ook. nu de organisatie wat m e e r
•p gang ia dan In de chaotische begindagen, meer tijd vinden voor andere dingen, nu wordt het mogelpc wekelijks
iets te zeggen rechtstreeks tot onze
leden.
Sinds wfl werden bevrijd, mi ongeveer 10
weken geleden, en wjj kwamen tot de
Böchting van een afdeling van d« E.V.C.,
dat ia na 8 weken geleden, is de aanvankeHJk uitgesproken wenselijkheid om
tot eenheid in de vakbeweging te komen, eerst geworden tot een mogelijk-

Uft de Bouwvakken
Geslaagde openbare
vergadering. Op één avond

300 nieuwe leden
Donderdag 13 Juö vond er tn Beflevue
een uitstekend geslaagde openbare ver»
gaderlng plaats voor de bouwvakarbeiders. Bijna 1000 mannen valden de zaaL
De «temantag was uitstekend.
De voorzitter van het voorlopig comité
van Bouwvakarbeiders, M. Boelaarts,
heette de honderden welkom.
Hij hoopte dat hedenavond in de hoofden van hen slechts een gedachte soa
leven en wel de gedachte van de E! onheld.
Uitvoerig schetst» spr. de toestand van
da bouwvakarbeiders vóór de oorlog,
de houding van de Vakbonden in en
a a de oorlog.
Boelaarts eindigde zQn dlkwtjta door
applaus onderbroken rede met de woorden: „Wjj hebben gezamenlijk honger
geleden, wij hebben in de strijd tegen
de moffen gezamenlijk gesaboteerd.
Wat kan er dan tegen zijn, om n u d<ï
strijd voort te zetten'tegen de reactie?1'
De secretaris van de Bouwvakarbeidersbond, de heer C. Molleman, zette op
•eer bevattelijke wijze de doelstellingen
van de Eenheidsvakcentrale uiteen.
.Een zeer uitvoerige discussie volgde op
de redevoeringen van-beide sprekers.
Een ontroerend moment was aangebroken toen de oude de Klerk, die reeds
75 Jaar is, het podium beklom en uiting
gaf aan zija blijdschap dat nu eindelijk
na zoveel jaar het ogenblik was aangebroken dat de E e n h e i d in de Vakbeweging werkelijkheid zou worden.
Ook de andere discussianten
gaven
uiting aan hun tevredenheid over het
tot standkomen van de eenheid op vakverenigingsgebied !
Er gaven zich ruim 300 nieuwe leden
op!

De .schilders en de E.V.C.
Nu de bedrijfsorganisatie voor de bouwvakken, waarin ook de schilders zijn
ondergebracht, Is opgericht, enige woordtn aan de vakgenoten.
Wanneer wij nagaan wat wij in het
verleden hebben meegemaakt, op het
g-ebled van da organisatie, dan hebben

Kantoormachinemonteurs
organiseren zich

heid om nu, na deze luttele weken Een belangrijk deel der arbeiders, werkreeds, voor ons te staan als een vol- zaam in 6e kantoormachine-branche,
heeft thans ook de noodzakelijkheid gestrekte zekerheid.
voeld zich te organiseren. Het organiImmera wij zijn er nu reeds tn geslaagd satorisch verband is daar altyd heel
en wel met tegenwerking van vele kan- slecht geweest, hetwelk zijn afspiegeten om een ledental te bereiken, dat zelfs -ling vond in de slechte lonen en arbeidshet ledental van de 'moderne Beverwrjk- voorwaarden, waaronder deze groep
se Bestuurdersbond in zijn beste dagen arbeiders werkte.
overtreft. Bergen van werk hebben we Thans wordt het dan anders. Een groot
moeten verzetten In de eerste tijd van aantal heeft zich georganiseerd in d«
ons bestaan. Onze plaatselijke vakbonds- metaaldafd. der E.V.C, en middels deze
j administratie is volkomen ingericht en organisatie zal geprobeerd worden voor
j „bij", tot op het huidige moment.
de belangen van deze arbeiders op te
Afzonderlijke bedrijfstakken zijn ge- komen.
vormd voor de Hoogovens en Staal- Er zijn nog een aantal z.g. „kat-uit-defabrieken, de plaatwellertJ, P.E.N.-cen- boom-kijkers". Laten die niet te lang
trale en voor de bouwvakken. Vorming naar de kat in de boom blijven kijken,
van andere bedrijfstakken zfln In voor- want dan kon het wel eens gebeuren,
bereiding. Het bestuurs- en organisatie- dat de „hond", waar zij dan niet op
apparaat is gereed;
letten» hen bij de kuiten pakt.
Moesten wij tot dusver onze aandacht en Er moeten thans, in georganiseerd vertijd voor een groot deel wijden aan de band, regelingen gemaakt worden, die
inrichting van deze, nu komt er nog ook voor deze groep arbeiders een
meer tijd vrij voor onze propagandist!- j menswaardig bestaan waarborgen. Dus
sche arbeid, die wfl dan ook nog meer in| de eerste plaats een behoorlijke loondan voorheen ter hand zullen nemen. en vacantieregeling. Op het ogenblik is
Reeds hebben wt), om tot een nog hech- het nog zo, dat iedere patroon geeft
ter band te komen met de uit ons voort- wat hg kwijt wil zjjiv Dat moet verangekomen bedrijfstakken, een besturen- deren en dat kan als allen daaraan
vergadering gehouden, waarbij ook de meewerken. Bedenkt wel dat dit alleen
afdeling LJmulden ,ln dit contact werd kan slagen wanneer allen hun schouders
betrokken,
onder dit werk zetten. Wekt daarom de
Bfl de afsluiting van de eerste periode: achterblijvers op om zich krachtig aande wording van de Eenheldsvakbewe- een te sluiten in onze bond, waarin voor
ging in onze omgeving; bij het begin ieder plaats is.
der tweede periode: vastlegging van het
Vergadering met de bedrgjtsbesturen.
bereiken en het scheppen van de voorwaarden voor verdere groei, roepen we Vrijdag 14 Juli jl. hield de afd. Amsteral onze leden op daaraan het hunne bfl dam van de Metaalbewerkers, aangesloten bij de E.V.C, haar eerste vergate dragen.
Wij roepen ze daartoe op onder het pa- dering met de bedrrjfsbesturen. Een 27rool: „Naar de eerste duizend" en weten tal grote bedrijven waren vertegenheel zeker, dat het bereiken van dit woordigd. Na een paar korte inleidinaantal geen maanden, zelfs geen weken, gen over het werk tot nu toe, vond een
geanimeerde discussie plaats. Er wera
behoeft te duren.
Versterkt onze Eenheldsvakfceweglng aangedrongen op de grootste medewerking, zowel op financieel gebied als bij
naar geest en naar aantal.
het verstrekken van Informaties en meNaar de eerste duizend, vrienden!
H. H. dewerking voor het verzamelen van ck
zo nodige gegeven. Dit werd ons beloofd. We rekenen er dan ook op, van
nu af alle medewerking te krijgen.
ledere week een rapport over wat uit
wij daar geen aangename herinneringen het bedrijf te melden te. Daarop wordt
aan.
gerekend ea we verwachten dus, dat de
Hoe was net?
secretarissen daaraan zullen voldoen,
Door d« gróte verdeeldheid op vaJcverenigingsgebied, kon het niet anders
zijn, dat de belangen van de schilders
niet goed tot hun recht konden komen. Amsterdam
De schilders werden ook nooft geüjk
gesteld met de andere takken in het Hotelpersoneei op de goede
bouwbedrijf.
weg
ZO hadden ook een metertarief tn Amsterdam, die, dat kan gerust gezegd Wanneer wjj het werk van de paar weworden, voordelig waa. Maar wat is ken, na onze oprichting, de revue laten
er van terecht gekomen? Na enige ja- passeren, snoetten wfl zeggen: wg mogen
ren werd deze tariefregeling, toen er tevreden rijn.
Nog steeds bljjft bet
slapte in het bedrflf kwam, getorpe- ledental stijgen. ïn de tien grootste
deerd door het bestuur van de Moderne «aken zijn bedrflfavergadertngea gebonBond bfl monde van Dooyes en Lan- den en bedrflfseommlssies gekozen door
sink. Z8 toch vonden het niet erg, wan- het
daar werkende personeel In de afneer er een tnssentarlef kwam, OJL op
het werk van de Algemene Wonmg- gelopen dagen traden de personelen van
bouwver. aan de Rflpgracht. Er werd Restaurant Brouwerswapen, Restaurarettoen gezegd dat dit het begin van het Café De Kroon en Victorla-Hotel bijna
einde was. Het einde van het meter- voltallig toe.
tarief. Er bestond geen overeenstem- Het gaat goed, docïx-— vrij wfBen Dn
ming onder de schildere. Georganiseerd eenmaal aDe vakgenoten zonder ondertn verschillende bonden, en dan zeer scheid, tn welke zaak ook werkzaam,
organiseren. Als Ik zeg: allen, bedoel ïk
velen ongeorganiseerd.
Hoeveel krachten kunnen wfl nog ont- daarmee het personeel van iedere klasse
wikkelen wanneer wfl allen leden zfln zaak, dus zowel van de eerste-Was hotels
en restaurants als van de derde-Waa
van een bedrijfsgroep?
De schilders moeten dit gaan begrijpen. café's ea koffiehuizen.
Toen de Duitse legers hier binnentrok- Dat het meer dan noodzakelijk Is, de
ken, zakte de Jammerlijk verdeelde vak- handen ineen te slaan, bewijst een rapbeweging in elkaar!
port, dat hier voor mij Hgt. In één der
Het N.V.V. werd geBJfc geschakeld In eerste-klas hotels Mer ter stede zwaatt
het NJV.P.
een patroon de scepter, die volgens de
Wij hebben daaruit geleerd en derge- tegenwoordige begrippen een vfjand
Iflke dingen mogen niet meer voor- van het Nederlandse werkende volk niet
komen.
alleen, doch ook een saboteur van het
De schilders hebben tn de E.V.C, een herstel van ons vaderland is. Immera,
grote taak, niet alleen in Amsterdam, hij Is een der ondernemers, die onrust
maar ook in het land.
en ontevredenheid zaaien in een bedrijf.
Alle bouwvakarbeiders in de E.V.C., Minister-president Schermerhorn wees
dat is het naastbijliggende doel!
er terecht op in ztjn radiorede, dat ook
Bij eventuele loon geschillen, geen ver- de ondernemers hun nationale
plicht
deeldheid meer omdat er schilders zjjn jegens ons volk moeten begrijpen. Wat
die anders georganiseerd zijn.
te zeggen van een Directeur, die zijn
Een muur tegen de reactie! Die moe- Hollandse personeel voortdurend toeten wij vormen.
Werkt alleen mede aan de versterking voegt:
Ik hoop maar, dat spoedig het Duitse
van onze vakgroep!
H. van A. personeel terugkomt, dat wil tenminste
werken, maar jullie....
In dat hotel zijn Canadese officieren onCORRESPONDENTIE
dergebracht, dus het personeel werkt
B. B. te A. Deel uw naam en adres aan onder dezelfdo voorwaarden als de perde redactie mede, dan zal onze redac- sonelen van andere zaken, ook wat beteur A, W. op uw brief antwoorden. Op treft de voeding. Doch in genoemde
anoniem geschrijf kunnen wfl uiteraard zaak Is de voeding slecht en hoewel de
niet ingaan.
Canadezen daar reeds drie weken zijn,

De secretarissen van de bedrijfsorganisaties ontvangen bericht waar en wa •
neer deze vergadering wordt voortgzet, waarop als eerste punt aan de ore u
komt het kiezen van een voltallig, voorlopig bestuur en een voorlopige grote
bedrijfsmad, die beschouwd dient te worden als raad van advies. Vrienden, zet
krachtig door. Wij zijn op de goede weg,
maar kunnen niet eer rusten alvorens
we al de werkers in het rnetaalbedrfji
overtuigd hebben, dat hun plaats bij ons
in de E.V.C. is.
DE AUTO INDUSTRIE
De toestand bij deze industrie, betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden,
was vóór de oorlog meer dan treurig.
Dit had verschillende oorzaken. In da
eerste plaats was het personeel zeer
slecht georganiseerd, maar de patroons
vrij sterk in de BOVAC. Verder werkten er in dit bedrijf veel arbeiders als
volontairs; dit waren hoofdzakelijk
jeugdige arbeiders die van technische
scholen kwamen en geen emplooi konden vinden en bereid wa.ren voor een
zakgeldje te werken, daar, omdat zij
dikwijls uit een beter gesitueerd milieu
kwamen, het zelfstandig zorgen voor de
kost niet vereist werd, en ten slotte het
grote aantal zeer jonge werkkrachten
in dit bedrijf. Dit alles met elkaar
maakte het moeilijk om behoorlijke arbeidsvoorwaarden in dit bedrijf tot stana
te brengen.
Nu dient daar verandering In te komen
en gelukkig voelen de monteurs dit zelf
aan. We mochten reeds van enige bedrijven een uitnodiging ontvangen on»
het standpunt der E.V.C, voor hen Biteen te komen zetten, waarop aansüulting bij onze metaalgroep volgde. Dit W
een goed begin, jongens. Helpt mee, opdat de andere bedrijven volgen. Werkt
onder de monteurs en wijst hen de weg
naar onze organisatie, die open staat
voor alle arbeiders tn dit bedrijf van
hoogtot laag, van welk geloof of welke
politieke overtuiging ook, als ze maar
bereid zijn met ons te werken voor een
menswaardig bestaan in het autobedrijf.
CONTRIBUTIEREGELING
(W.3.B.Z.)
De contrlbutieregeling voor de W.S.B.X.
(Was-, Schoonmaak-, Bad- en Zweminrichtingen) Is als volgt:
Zegel*
tot ƒ 10.— I aegel a 50 cta. per 4 wek«nf
ƒ 10—ƒ 20.— l zegel a 50 ets. p. 2 weK.r
boven ƒ 20 l zegel a 50 ets. per l weefc.
W N MACH. 19
te van een salarlsregeflng nog niets bekend en ontvangt het personeel klein*
voorschotjes. Onafgebroken werktijden
van elf uur zftn heel gewoon. Ook durft
die patroon een week salaris vast t*
bonden, om plotselinge ontslagname van
een werknemer te verhinderen. Dat
op fascistische slavenu}!
£So ziet men, vakgenoten, er tg in on* be»
dr$f nog heel wat te veranderen, «n ai
onze redeBjlce eisen kunnen wfl tngewIV
Bgd kragen, als wfl het verstaan, één
front te vormen van w erKjftrB tit cmft bedrfjf. Dan is bet liedje van euöce mooM
patroons uitgezongen. Tegenover htm
brutaliteit, onze georganiseerde etrfldwfl, dat is ds enige juiste weg. WIJ hebben ia h«t verleden reed» lang «n veel
gesproken, HU te d» t^d gelunuai mat
de Daad, Ata enkeDng betekenen wg
niets, doch gezamenlijk staan wfl
sterk. De vflf achter ons liggende )utm
hebben ons veel geleerd, laten wg allemaal deze historische lessea begrQpeni
Werkt allen mee, wordt «Den propttga»"
dist voor de E.V.C.
Nu nog Iets over het werk van de v**«
groep. De vakgenoten moeten, nog ee*
weekje geduld nebben wat betreft d»
ontvangst van hun eontrtbtitlezegels. Befaalt uw contributie rustig dooe, &Hec
wordt steeds genoteerd, en f6n dezer
dagen onvangen allen htm Hdmasfc"
schapskaart «et de reeds betaalde Begels. Laat iedere bedrijfspenningmeester
er voor zorgen, dat alles prima, marcheert. Ieder voelt, dat Juist de contributie het fundament Is van ledere behoorlijke organisatie. Wij hopen spoedig
over een eigen kantoor te beschikken.
Vakgenoten, door het bestuur wordt
alles gedaan, wat mogelflfe la, helpen
jullie ons met het winnen van nieuw»
leden!
ledere vakgenoot ontvangt vanaf heden
wekelijks ons orgaan van ds centrale
leiding. In de toekomst moeten wfl natuurlijk een vakblad voor onze vakgroep
zelf hebben, doch'in „Werkend Nederland" is voor onze groep iedere week
een deel gereserveerd, dus, vakgenoten,
indien gfl artikelen wilt schreven in de
krant, dfe ook de uwe Is, gaat uw gang.
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