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Verschïfirt wekeüjks

13 Augustus 1945

Rotterdamse havenarbeiders legge
verantwoording af van hun daden
"e E.V.C. afdeling Dordrecht, in verga :?.sring bijeen
7 Augustus, stemt volkomen in met het protest
te
gen de regering inzake het loonconflicL

» W ij staan hier niet als boetvaardige
beklaagden'
Ite^te» j

V<to e staat de Eotterdamso haven in het middelpunt van de bélangsteflmg.
WiJ5eet's heerst er verwarring, nog steeds wordt er gehotst, nog steeds wordt
"Badder gegooid, nog steeds wachten de havenarbeiders op de verbeteringen
slavenbestaan.
s e s
j* ^ geeft bijna de gehele „Vrije Pers" een verkeerde voorEchttng aao de
sa bevolking. Nog steeds beschuldigt men de Eenheidsvakcentrale
te organiseren.
eens
'^aar en duidelijk de zaken tfe stellen zoals ze zich in werkelijken
voorgedaan,
had de afdeling. Rotterdam van de B.V.C Woensdagavond
1
i"1sede ISiviara ïlal eeh massa-bijeenkomst belegd om de Rotterdamse, de
^ bevolking en de Vrije .Pers volledig in te lichten. Verder publiceren
. . me^ {jen Jimister-President,
wisseling
/.C.
zodat een ieder
"iet töe
er kan twijfelen aan wiens kant het recht staat.

Jenden en duizenden 'm
de Rsvïère-hal
06

brjV

«5

<ïer

KJ.

mededeling op de hier- j
Je vergadering was, hetgeen j
:T van de afdeling RotterHam
zeide, namelijk:
'
havenarbeiders n o g m a a l s hnn
/saïdiso discipline met bogeduld willen tonen en op
12 Augustus in huishoudelijke
op de Veemarkt nader de
onder de ogen zullen zien".

was meer dan vol. Schouder
ail c
(J6 ,five
nouder stonden de mannen van
de j a naast de bouwvakkers, naast
spgj. nsïl
°°fdarbeidei-s en luisterden met ge^s j
aandacht naar de woorden van
j^ Wekers van die avond.
6n
inleidend woord van den voorVai
} de Transportgroep, den heer
,' r':° medcdoiing deed van het
gekomen,
hierboven
geplaatste
m
> sPrïtk de voorzitter van de
Rotterdam der E.V.C., de heer
riede
•rBeptS n<^J11
ui* ^re vele
r
^°°
ïo
ie
6nd
applaus onderw
«rd. Wij brengen hier de voorpasua^jes uit 2ijn rede;

illusie ontnemen, dat zij in staat zouden
zqii de eenheid bij ons te breken. Integendeel! De eenheid is nog meer. gegroeid".

Staking uitgelokt
Vervolgens geeft spreker nogmaals een
uitvoerig overzicht over de actie in de
Botterdamse haven van het begin tot mi.
Hij schetste de lange onderhandelingen,

hij vertelde over de lange werktijden,
direct na de bevrijding, .waar dikwijls
gewerkt werd van 's morgens vroeg tot
's avonds laat. En dat na vijf jaar honger
en ellende. Scherp deed spreker uitkomen
dat de staking uitgelokt werd door de
scherpslijpers der reactie. En het is te
danken aan de zg. „Vrije Pers", dat de
Rotterdamse bevolking gedurende lange
tijd vijandig tegenover de staking gestaan heeft. „Met de van regeringszijde
gedane beloften, dat er s p o e d i g rechtvaardige beslissingen zouden worden genomen, zijn we weer aan het werk
gegaan".
Nadrukkelrjlc stelde spr. vast, dat de
E.V.C. te allen tijde bereid was en nog
is om te onderhandelen.
„Maar we zijp niet bereid, het enige wapen, wat ons is overgebleven, te verkopen aan een regering, die zichzelf daar
neer heeft gezet, zonder dat het volk in
de gelegenheid is geweest, zijn regeerders te kiezen. (Donderend applaus).
Vervolgens kwam van der Berg te spreken over het zg. urgentieplan van de
samenwerkende organisaties. Het Nederlandse volk werd in de waan gebracht,
dat door de aanname van dit urgentieplan, werkelijk aan de redelijke eisen
van de havenarbeiders tegemoet was
gekomen.
Afgezien van de loonsverhoging, die oog
niet ingevoerd is, afgezien van de nieuwe
wachtgeldregeling, die op zich laat wachten, is er geen enkele van de sociale
eisen ingewilligd.
Geen 40-urige werkweek, geen schoeisel
en kleding, geen 14 dagen vacantie met
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Geen zuivering
Eir-aog steeds geen zuivering in de haven,
van collaborateurs!
„Geen wonder", riep spreker uit, „want
dit laatste is een teer punt". (Gelach!)
„Wel halen ze de arbeiders weg, die door
honger en nood gedwongen waren in
Duitsland te gaan werken".
In dit verband deed spreker mededeEag
van een fel protest van een stampvolle
vergadering der spoorwegarbeiders te
Amsterdam inzake het feit, dat htm stem
niet gehoord was inzake de zuivering,
Fel geselde spreker de houding van de
havenkapitalisten tijdens de Nazi-bezetting. Hun schuld is het, dat de haven
gaaf in dienst van de onder|prukker werd
gesteld. Zij zijn de grote schuldigen!
Terugkomende op de door de havenarbeiders gestelde eisen stelde spreker
vast dat er ook vars de erkenning van de
contactcommissies niets is gekomen.
„En dat heet dan volledige overeenstemming, volgens de opstellers van het
urgentieprogram".
Over de erkenning zeide spreker het
volgerMe: „het systeem van de nieterkenaing is in volle werking. Door .niet
met ons te v/illen onderiiandelen, willen
de heren ondernemers ons provoceren".
Vervolgens hekelde de heer Van der
Berg de Stichting van de Aa-beid, waar
„geen enkele arbeider zitting in heeft".
(Gelach)
De E.V.C, heeft er ook geen zitting in,
wel -cle oude organisaties. Maar moeten
dié zich dan niet aan de spelregels
houden? Hoe staat het bij hen met het
stakingsrecht?
Er zijn twee mogelijkheden: cf de oude
organisaties hebban het stakingsrecht
prijsgegeven, óf de kwestie van het opgeven van de staljing is hen niet gesteld.,
Uitvoerig stond spr. nog stil bij de
houding van de vrija pers, die lüj fel
hekelde en. met tal van voorbeelden
aantoonde, op welk een glibberig pad,
deze pers zich bevond.
S-ensatöe verwekte &e mededeling van
Van der Berg, toen hij sprak over de
,ereraad van het N.V.V., waarin onder
anderen ook een zekere heer L. Veenstra zitting had, dezelfde heer Veenstra,
die m 1940 als bestuurder van Centrale
Bond van Koo-pvaa.rdy-officieren
op 23
Augustus 1940 een propaganda-speech
heeft gehouden op een vergadering van
die bond.
\

„W-ie zwijgt stemt toe"

S Van

d

100% toeslag, geen handhaviqg van het
ploegenstelsel van 16 man per ploeg.
Nog steeds neemt men aan voor l taak
en zonodig, nog steeds geen behoorlijke
eetgelegenheid.

Directies tot arbeider:
„Niet driögen, wij hadden al vijf jaar

voorrang

Aan het eind van zyn betoog, sprak
Van der Berg nog over de geruchten
van de staking van Woensdag S Aug.
(de dag van de vergadering, red.)
Het volgende is geschied: Reeds vorige week heeft de' Transportgroep
Haven een beleefd verzoek ('schriftelijk)
gericht aan de S.V. Zuid, om de arbeiders in de gelegenheid te stelle»,
deze vergadering bij te wonen. Er is
geen , antwoord op gekomen.
„En",
roept spreker uit, „wie zwijgt
stemt toe" (grote hilariteit).
„Maar", vervolgt spr. ernstig, „vandaag
kwamen ons berichten ter ore, dat vsn
17 man de boekjes ingehouden zouden
worden, omdat ze op het laatste ogenblik voor een bepaalde taak geroepen, .
niet aan die oproep gevolg konden geven.
Laten we oppassen en waakzaam zijn.
v/e willen niet dat er rancune maatregelen tegen hen genomen worden!
Aan het slot van zijn rcdo gckomer
werd Van der Berg luide toegejuicV
Direct daarna spr?.k B. Blokzijl, voo
7i t ter van de voorlopige Landelijke Lading der E.V.C, die in een ernstig, ge-

degen betoog, de «tand van zaken, BOa3s zS nu was, belichtte.
Sterk legde spr. de nadruk op de
verantwoordelijkheid die op de E.V.C
rustte. Over de houding van de regering zeide Blokzrfl het volgende:
We hebben weer de .gang gemaakt naar
het Plein 1813. We hebben den* minister-president gesproken.
Ik Beide hom: „Excellentie, Ik ben op
weg naar Rotterdam, ik zou het zeer
op prijs stellen, goede berichten daarheen mee tjij nemen*.
De minister' wist alleen te antwoorden:
„Er komen verbeteringen, maar w«
kunnen geen flzer met handen breken".
Het is Sas weer afwachten.._.
Tieze regering kenmerkt zich door beüluitnloopiheid. Er zitten goede en verkeerde krachten In. Ze vechten onder
elkaar, en wij zijn de dupe'.
"Wanneer deze regering van plan Is
besluiteloos te blijven, dan moet ze
verdwijnen, riep spr. vit (Donderend
epplszus).

Indruk \vefcken3 wazen z^n woorden:
Wij hebben gedacht, dat waarvoor wjj
in de afgelopen vJjjf Jaren streden, zou
terugkomen en dat hetgene waartegen
wjj streden zon verdwijnen. Dat is niet
gebeurd. Van da democratie ia heel
weinig te merken.
Spreker zette ook neg even de ptmtjes
op de l inzake de kwesties Deventer en
Eindhoven.
Ia Deventer was geen sprake van taaie
tussen de afd. E.V.C. en de Nieuwe Deventer Bestuurdersbond. Er zijn voorstellen gekomen van de zijde van de
Bestuurdersbond (die zonder leden zit).
Later z^jn ^r besprekingen geweest
over die kwestie, waar Kupers en wy
aanwezig waren en is van weerzijden
het standpunt inzake de eenheid op
vakverenigingsgebied uiteengezet Meer
is daar niet gebeurd.
Eindhoven is weer wat anders. Daar
z§n twee KV.C.-ers naar Rotterdam
gekomen, en hebben inlichtingen ingewonnen over de staking, echter niet
'bij die instanües waar zjj wezen moesten.
3Deae zaak fa tot zijn ware proporties
•(teruggebracht.
; Uitvoerig ging spr, ook nog in op de
houding van bet N.V.V. inzake de
«Banenwerking, reeds In oorlogstijd
met de andere organisaties, waarin zelfs
een reglement van samenwerking is
samengesteld, eind '41, begin '42 (samenwerking aan de top).
Over het geschrevene in «Je pers, dat
de E.V.C alleen de manschappen en het
N.V.V. de officieren zou hebben, zeide
spreker:
ömdtmk* vtodiïergooterQ, ondanks arrestaties win functionarissen, ben ifc ervtm overtuigd, dat oofc big ons soldaten
zijn, die de maarschalkstcc} in hun ransel dragen!
Aan het slot van de vergadering sprak
nog de heer Kleinsma, hoofdbestuurder
van de afd. Transport Amsterdam, die
Jn een vurig betoog de strijdgeest sehflderde van de Amsterdamse havenarbeiders.
Op de vergadering werd tevens steun
toegezegd aan de binnenschippers voor
het geval zq in strijd mochten gaan,
naar aanleiding vaa de verlaging van
de vrachtprijzen voor de binnenscheepvfeart met liefst 30 pCt
En zeer traag verlieten de duizenden
en duizenden de vergadering, om het
gesprokene te verwerken en de doelstellingen van de" E.V.C, uit te dragen
naar de andere bedrijven. Ook Rotterdam zal in de zeer nabije toekomst beschikken over tienduizenden georganiseerde arbeiders en werkers in de
E.V.C. Daarvan zijn we overtuigd.
H. D.

Plaatseiijk Bestuur van afd.
Voedings- en Genotmiddelen
Het bestuur van de afdeling Voeding- en
Genotmiddelen is als volgt samengesteld:
E. J. Vleeming, Majubastraat 33, voorzitter; F. Jaburg, Burrnanstraat 11, secretaris; J. P. Zijbrands, Frans Halssr. 104',
penningmeester; Themüssen, Bestevaerstraat 11, 2e voorzitter; G. D. Chatelain,
Sloterkade 37, 2e secretaris; Wünstrooth,
Overamstelstraat 8, 2e penningmeester;
Nivard, de Wittenkade 190, propagandaleider.
Het secretariaat is tijdehjk gevestigd
aca 4t Hemonylaan 27'.

Ons schrijven aan den
Hieronder drukken wfj oog eens volledig de brief "af, die wij op 13 Juli aan
den minister-president gezonden hebben
en waarin ons standpunt ten opzichte
van de Overheid nauwkeurig bepaald
wordt:
Aan Zijne Excellentie Minister-President
Prof. Ir. W. Schermerhom
"S-Gravenhage
*TL aansluiting op het onderhoud, dat wfj
Woensdag 11 Juli j J. met Uwe Excellentie mochten hebben, geven wjj U
hierbij een nauwkeurig geformuleerd
overzicht van ons^, standpunt ten opzichte
van de verhouding Overheid—E.V.C.
1. De E.V.C. stelt zich, geheel in overeenstemming met de door Uwe Excellentie uitgesproken radiorede, op het
standpunt, dat de Nederlandse arbeider
het recht heeft om zich te organiseren,
zoals hjj dat zelf wenst De E.V.C. als
vakorganisatie tracht de verlangens, die
ia de Nederlandse arbeiders leven, te
bundelen en deze verlangens met aQe,
zuiver democratische middelen, die haar
ter beschikking staan, in daden om te
zetten.
2. De E.V.C. erkent de noodzakelSkliefd
om bij de strijd voor haar doelstellingen
bepaalde spelregels in acht te nemen
en met de Overheid een zo levend mogelijk contact te onderhouden.
Dit betekent, dat bij gerezen moeffijkhsden het overleg steeds voorop zal
staan en slecht» naar andere middelen
zal worden gegrepen, wanneer elfc overleg faalt Ook Uwe Excellentie keurt in
de betreffende radiorede, staking, gevolgd
door overleg af, en wenst op zijn minst
de omgekeerde volgorde.
Dft betekent niet en kan op grond van
de democratische opbouw van onze maatschappij niet betekenen, dat de leiding
der E.V.C. zich bij voorbaat zou moeten
neerleggen bij iedere beslissing van
hogerhand. Het vertrouwen van 150.000
arbeiders in Kun leiding zou dan wel op
diepe wijze worden beschaamd. Ook Uwe
Excellentie geeft trouwens toe, dat de
arbeiders met staking een van de weinige
middelen hanteren, die hen ' in de strijd
om het bestaan zijn gegeven.
3. De staking te Rotterdam, die op voor_
stel van de E.V.C., geheel in overeenstemming met de door Uwe Excellentie
geuite wens, is opgeheven, was niet een
gebaar tegen de regering, doch tégen een
gtóep on-Verantwoordelijke werkgevers,
die geheel int de lijn van de oude
methodes, gebruik makend van een beroep op de nypende voedselvoorziening,
de eenheid der arbeiders probeerden te
doorbreken, om daarna hun eisen
dwingend te kunnen opleggen.
Ook de E.V.C, beschouwt het uitlokken
van een staking door reactionnaire elementen, niet de staking die eruit voort
vloeit, als een misdaad tegen de volksgemeenschap.
Stakingen, zooder dwingende noodzaak
tengevolge van chicanes van de zijde
der werkgevers zijn en zullen in de toelomst door de E.V.C. niet worden geproclameerd.
4. De E.V.C. constateert, dat er van
voorschriften aan de werkgevers door de
Segeriirg nog geen sprake is; de bevoegdheid om lonen te verhogen met 25% kan
als zodanig niet worden beschouwd.
Eerst wanneer aan werkgevers en werknemers beiden voorwaarden zouden worden gesteld, zou er van regelmatig overleg sprake kunnen zijn, waarbij partijen
toch steeds het recht zouden moeten
houden bepaalde voorwaarden af te
wijzen,
5. De E.V.C. ziet de Regering als leidend
en richtend, niet als bij voorbaat bindend
orgaan. Zou de arbeider bij onderhandelingen niet meer het ^recht hebben neen
te zeggen, dan zou er Van een werkelijke
democratie geen sprake meer zjjn. De
E.V.C. blijft echter ten volle bereid
voorstellen van de Regering, die én voor
den arbeider én voor den werkgever een
bindend karakter zouden dragen, in
overweging te nemen; gedurende de onderhandelingen zal zjj zich echter nog
alle vrijheid moeten voorbehouden.
De E.V.C. zoekt ook de steun van de
Regering en wil uiteraard elke redelijke
oplossing van geschillen helpen bevorderen, echter steeds slechts als volledig
vrije partij, Dientengevolge is de E.V.C.
bereid in Rotterdam van het stakingsmiddel af te zien, mits de Regering
zekerheid kan geven, dat bepaalde eisen
der arbeiders als feitelijke maatregelen
door de werkgevers te Rotterdam zullen
zijn geaccepteerd. De verantwoording voor
de voedselvoorziening ligt niet alleen bij
de arbeiders, doch tevens bij de werkgevers.
De E.VXX is zich ten volle bewust van

baar wermrtwoordehjkheid voor de voedselvoorziening van ons Volk. Juist daarom
ondersteunt zjj de gerechtvaardigde verlangens der havenarbeiders, daar een
goede regeling der arbeidstijd en bestaanszekerheid door garaatieloon hel
werk, deaer zo nuttige bevolkingsgroep
voor de voedselvoorziening ten goede
komt Een beroep op noodtoestand mag
er nooit toe leiden gerechtvaardigde
eisen van een "bevolkingsgroep te verdoezelen, temeer niet, wareneer de andere partij bet in eigen hand heeft aan
deze eisen tegemoet te komen.
6. De E.VjC- herhaalt bfj deze haar bereidverklaring om als vrije partQ mede
te werken tot een bevredigende oplossing,
verwacht dientengevolge gaarne Uw voorstellen in deze, doch wijst bij voorbaat
elke verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de bekende en tot na toe
gevolgde tactiek der werkgevers, af.
En hieronder laten wfl het antwoord
van den minister-president, gedateerd op
28 Juü, volgen:

Antwoord
aan de
Eenheidsvakcentrale
Uw brief, gedateerd 15 JaH 1845. bereikte ing eerst op 21 Juli. Hoe-wel er op
sommige punten, uitvoerigo beschouwingen
in worden verweckt, waarven ik de
achtergrond kan begrijpen, moet fit toch
tot mijn teleurstelling vaststellen, dat op
het meest essentiële punt Wijk geeft de
eisen, die de fauidiga omstandigheden
aan ons stellen, niet juist te verstaan.
Uw schrijven Wöft voor ons dan ook
onbevredigend. In de vergadering te
Rotterdam ia trouwens vanwegens tiw
organisatie uitdrukkelijk verklaard, dat
wat de regering verlangde, nL dat u in
overeenstemming met het buitengewoon
besluit arbeidsverhoudingen, u na onderhandelingen b\j een beslissing van den
rijksbemiddelaar jaeerlegt, door u is
afgewezen.
In een situatie, ate waarin OTS volk zich,
ihans bevindt, is leiding van het economisch leven noodzakelijk, ;In de eerste
plaats beheersing van hei prijsniveau.
Mïet dan met de alleruiterste moeite en
ben koste vara zeer grote financiële offers
van bet gehele volk zal het mogelijk zyn
de prijzen aodamig te beheersen, dat m
de naaste toekomst de arbeidende klasse
in staat zal zjjn, zich weer een behoorlijk
levensonderhoud te verwerven. Vrije
prijsvorming is voor het ogenblik ontoelaatbaar.
Het noodzakelijke complement hiervan
is, dat ook de vrije loonvorming door
middel van strijd eveneens wordt uitgeschakeld. Dit betekent, dat de overheid
niet alleen richtend, doch op het ogenblik ook als bindend orgaan zal moeten
optreden. Indien de Eenheidsvakcentrale
de regering wel als leidend orgaan ziet,
zal zo moeten erkennen, dat van leiding
m het huidige tijdsgewricht geen sprake
a zijn, zonder dat zq ten aanzien van
de meest Jdemmende punten in ons
sociale leven ook bindende voorschriften
caa geven.
Dit betekent geenszins, <fat de organisaties van arbeiders geen wensen zouden
mogen voorbrengen, dat geen bespredngen en onderhandelingen zouden
nmnen worden gevoerd. Onder-de tegenwoordige omstandigheden zullen zij echter, willen zij aan de onderhandelingen
deelnemen, moeten aanvaarden, dat zo
nodig ten slotte de ryksbemiddelaais
jeslissen en dat zij zich dan ook bij de
>esHssiïïg neerleggen.
Op grond van bovenstaande spreek Ik
iet vertrouwen uit, dat u nader zult
verklaren u op deze basis te zullen
stellen, ten einde daarna ook uw bijdrage
s kunnen leveren tot de wederopbouw
an het arbeidsleven van Nederland.
De minister-president:
w.g. SCHERMERHORN

EED AFSCHEID WAT BEEN
AFSCHEID IS
D« naam van C. Molleman siert
niet meer ons weekorgnaru Wjj
voelen dit als een gemis. Mqgr,
helaas het kon niet anders,
Ia de illegaliteit was Molleman de
man. van onze krant en het wede
daarvoor eiste hem toen reeds
helemaal QJV
Maar bet redactearschap tn voQe
vrijheid is ook een tijdrovende
bezigheid. En "MrAlamim heeft nog
een andere zeer belangrijke functie.
HQ is secretaris van de afdeling
Amtserdam en heeft zijn werk in
de bouwvakgroepen.
Om deze redenen heeft, frm^rwr
genoeg, de heer Molleman zgn
functie als verantwoordei$fc redacteur neer moeten leggen. HS sad,
dat weten we zeker, zijn belangstelling in r g n krant niet vergeten,
Molleroan, }« zed het zelf zo goede
„Ha kan & al mijn krachten gawea
aaa da uitbouw van de afd. Amsterdam". Zo is hett
Bed, Werkend Hedertand

Omdat wfj rfst de eteJatag wfflen Bezweren. Omdat wy de democratisch»
zéchten, die de arbeiders zich na een
jarenlange strijd veroverd hebben, onder
alle omstandigheden gehandhaafd witten
zien.
y wfllen ons volledig uitspreken.
Het gaat hier om het feit, dat, ofschoon
de minister-president in zijn radiorede
beeft toegegeven, dat de arbeiders nch
kunnen organiseren in die organisatie
welke zij wensen, men bezig is te proberen de arbeiders te d w i n g e n om
die organisatie? te aanvaarden, welüca
de regering voorstaat.
Dit hééft niets meer met democrastle
ie maken.
Wanneer de staking door ons sou warden
afgezworen, betekent dit niet dat er niet
mser gestaakt zou worden.
Wat anders zou hst zijn wanneer wfl
de staking zouden proclameren om da
s t a k i n g zelf.
Wij wensen geen stakingen, want dto
remmen de opbouw en het herstel vaa
Nederland.
Wanneer de ïeiding van de Eenheidavakcentrale bij een eventueel conflict,
wanneer de leiding in het algemeen
een conflict, ontbreekt, dan wordt
iet pas een „w i l d e stalling", waarvan
de gevolgen niet zijn te overzien.
NOGMAALS:
,Wij willen onderhandelen, maar wensen
n bepaalde omstandigheden ook „neen*
e kannen zeggen.
Wq willen met allo krachten medewerken
aan de opbouw van Nederland, maar dan
zullen de vruchten van dat werk wik ten
;oede moeten komen aan bet. gehele
werkende Nederlandse volk.
ïest nog de loonkwestie, waarop do
minister in zijn antwoord aan ons uitvoerig is ingegaan.
DE LOONKWESTIE:

„fa de trenre heeft liet beshrar ran de
fcnlieïdsvakcewtrale steeds verklaard, dat
zy niet het standpunt huldigt van een
ongebreidelde loonsverhoging, maar dot
wij sieeds hebben aangedrongen, de kostprijs der levensmiddelen te verlagen.
Wij weten heel goed dat een aanpassing
der Ionen aan de sieeds stijgende kosten
voor het levensonderhoud, ons met rasse
schreden naar de inflatie zou voeren.
Wanneer de regering beweert dat er
geen geld is of dat er 6 millioen gulden
op de distributiepaketten toegelegd zijn,
dan zeggen wij:
Zorgt dan dat er geld isJ Neemt dan in
beslag de vier en een haïf (4J^) milliard
die de grote zwarthandelaren in
D n ze brief kwam pas ruim een week galden,
de oorlog ten koste van do uitgemergelde
ater in het bezit van den Tninister- bevolking verdiend hebben.
>resident Dat was niet onze schuld. Wij
mnnen er niets aan doen, dat een aanA. C, KOENEN
jetekend schrijven 8 dagen nodig heeft
om van , Amsterdam naar Den Haag te
tomen.
7oen wij door een. telegram van het
ministerie er op attent werden gemaakt,
lat ons schrijven nog niet 'was aaugecomen hebben wij de ccpie er 'zelf heen
gebracht en overhandigd.
Wij dslen mede dat de contributie met
Iet antwoord van den minister-president ingang van heden geleidelijk clso: dt
is al even onbevredigend voor ons, als Jxxïan van de' Eenheidsvakcentrale aan
;ns schrijven aan Zijns Excellentie on- imis zal worden geïnd.
bevredigend genoemd werd.
Wanneer de contributie niet regeïmaHet k l a r e en d u i d e l ij k e antwoord i'-y wordt gsïnd, gelieve direct kennis te
van de E.V.C, is onbevredigend! Wr.arom? geven aan den aidelingsnsnningmsester,
Omdat wij ons niet willen vastleggen. J. H. A. M. Janseen, Vrolikstraat 260 Hl.

Ons commentaar

Bericht aan M

vervolgen we het artikefc

Loonsverhoging aanleiding
tot prijsverhoging?
Neen!

slechts een deel van het
loon ten offer vallen aan de loqnsverïtogingen. Voorts zijn er la elke bedrijfsgroep ondernemingen, die gunstig werken, en die niet zo gunstig werken,
bijv. omdat de transportweg voor de
grondstoffen langer en duurder is. Men
zou kunnen overwegen, die niet gunstig
werkende ondernemingen te sluiten, en
hun productie-apparaat t» voegen bfc'
dat van de gunstig werkende onderneming, tegelijkertijd roet overplaatsing
van de arbeiders.
W$ zouden nog een heel klein stapje
verder willen gaan. Immers, het w«l en
wee der cndernetmtaij hangt in de
hoogste mate vaa d* leiding af, voor
leiders moeten ni«t do «erstba de beste
gekozen worden, maar de bekwaarnsten,
en vooral niet zij, die bevoordeeld zfln
door faanilterelatiea of protectie Goor
vrienden, Aan ssulk een onzuiveren toestand, die In strijd Is met het belang
van onze volkahulshou<Jing, moet een
einde komen, N.iet de plaats, waar
iemands wieg gestaan heeft, maar Z^B
goede hoedanigheden
en bekwaamheden, moeten uiteindelijk beslissend
zijn by de keuze, wie de leiding in het
productieproces moet hebben. Het begrip leiding moet de lezer hier niet zo
eng nemen — men kan ook denken
aan een groep personen, <He tezamen
do leiding in een onderneming uitoefenen Ixv. de ondernemingsraad o*
fabrletocomdté, samengesteld uit hoofden handarbeiders der onderneming.

Je wordt geroepen, makker!....
Wat sta je er onnozel bij,
Of houd je je zo dom,... ja jij\
Heb je totaal 'dan geen besef"!
Ontbreekt het je misschien aan lef,
Of ben je soms ook ziende blind,
Dat je geen eenheid nodig vindt? ..
Ben je nu heus zo'n stakker?

Wanneer «Bt, om welke reden dan ook,
«xjrloopig
niet mogeüjk is, dan kan
aeD
- overeenkomen, dat de winst- 01
^«•liearesultaten
van d« ondernemingen
IL.**0 bedrijfsgroep, dus van de gunen van öe niet gunstig werkende
en, alle tezamen to een
Je wordt geroepen, makkerl.,..-.
een stg. „Pooi" of egaMsaüeBe» je nog beu van 't oude kwaad,
. gestort worden, ssoodat met de
fln t
't Vooroorlogs vakbondsresultaatl
* van de eene onderneiniRg, het
Is je teleurstelling zó sterk,
J^Uas
van
de
andere
wordt
betaald.
1
rïeil
***, waarom zal de niet gunstig werDat je vertrouwen mist in 't werk
da onderneming nu speciaal met een
V<er
Van d' E.V.C.t... Da's geen
üe8 moeten afsluiten. Omdat wij als
bezwaar;
^ÜQnra aannamen, dat wij) in zsoo'n onifunatig werkende onderneming, tooh de
Dan dien jij juist aanwezig daar..
aociale verbeteringen en loonsVeeg ze het hemd tot, rakkerl
wtllen Invoeren, z o n d e d
de prezen te willen verhogen,
Je wordt geroepen, mdkkeri....
tot verlies aan het einde van het
aanleiding zou kunnen geven.
Bij duizendtallen gaan- ze voor;
van bedoeld egalisatiefonds
Ze roepen je te volgen hoor'.
de ondernemingea ecbter gesaWét ook je overtuiging zy,
de lastea der verbeteringen,
Je hebt geen fc^ts.... Je hoort
staan allen voor één, of één vota
met andere woorden, een deel van
er bij,
volftstaisfaoudlng, en wel hei
Zolang
je
.
nog
wordt
vdtgebuit...
«teel, draagt geaameiiltPc cle
Wat talm $e dus met je besïwtt?
terwtfl het eindresultaat vooi
Kom weifelaar... wordt wakkerl
consunaent hetzelfde Mijft. Dfe.
te echter alteen mogelijk in een
van gelelde economie, maar dit
tol Je wordt geroepen, makkerl. „„.
wig ook allen, onze Minister PreWe missen je... ''fc beken het graag
met zgn weteïischappelrUc Plan
En zag je nog het Êefst vandaag,
en het voDc, d.WA de arbeiders
hand en hoofd, gezien hun streven
Beslissen wat de t$d gebiedt;
eenheid. Door deze eenfaeid zal dit
l van geleide economie, voeren naar Op 24 JuH kregen w§ bezoek van een Daarom... Ik staak m'n roepen
niet.
gelukkiger en betere toekomst voor delegatie van de EenheidsorganisatieSpoor, af d. Groningen.
Zolang je mor geen noodzaak
de gemeenacfaap zoover la — Een zeer belangrijke kwestie hebben w§
zvnckt,
n
wfl zi|n daar onzes Inziens niet ver besproken. X>eze is: hoe is bet in Gro- W%is fk geregeld op je plicht....
™*«r van af, gezien het feit, dat onze ningen gegaan met de zuivering?
polster President in zijn radiorede ook Eeeds half Mei werd voor Groningen een Je wordt geroepen, maJckefU
7*0 ondernemingsraden sprak, dan ia zuiveringscommissie ingesteld, evenals nu
JAN MEERBEEK
* ogenblik daar, dat d.e arbeiders In Her gebeurt namelijk van boven af en
beheer cle nooöige soctó.to verbete- zander het personeel er in te kennen.
en /of loonsverhoogingen kunnen Een vergadering werd aangekondif
Invoeren. Immers u is er een Raad, het gehele personeel waar prof. Gouclribeslist, en geen private ondernemer aan zou spreken. Deze stuurde echter ces. Er werd de volgende regeling geHet v/oord is nu aan de calcula- een ander ih zgra plaats, da beer Philip- troffen: het personeel werd meegedeeld
In het bedrijf, en mochten die niet' Een. Om kort te zijc: d'.'ze meneer deelde dat het candidaten kon stellen en wel één
j* vinden zijn onder de arbeiders, clan te de samenstelling van de commissie mee, candidaat per J5 man personeel. Na de
g dit geval het Sociaal-Economisch die zou bestaan uit; Th. Folmer, (N,V.); indiening van de candidaten werden
**Ureau von hun Valcverenigtn.g, waar- v. d. Zwaag, (N.V.); G. Delger, (N.V.);
uitgereikt, waarop de
*i bekwame bedr^fseconomen medewer- Ezinga, (P.CJ3.); Wïeringa, (CB.); N. stembiljetten
spoormaanen htm candidaat konden kie, natuurlijk de aangewezen instantie, Hejjer, (Qngeorg.); Smit, (N.V.),
zen.
de arbeiders ten volle hun bekunnen toevertrouwen, en het- Er laaide grcot verzet op nit de vergade- De uitslag was: Nfco Heyer, (K.VJB.) 173
objecöef zal voorrehene-i, of ring en het resultaat was, dat de heer stemmen; Smit, (N.V.) 40 stemmen; Wieloonsverhooging ook een prijsm-- Philipsen de vergadering gelijk moest ge- ringa, (N.VJ 48 st; Delger, (N.V.) 39 st
ng ook een prijsverhoging van het ven. Een poosje daarna een nieuwe op- Dit gold. de stad Groot! gen. Uit de proroduct der onflerneomlng1, nodzake- roep aan het personeel voor een verga- vincie kwamen de volgende uitdagen:
zal malcen. In loon-intensieve be- dering, waar nu wel degelijk d« heer Ezinga, (P.CJ3.) 98 sL; Mustege (?) 45
zal <ïit wellicht een kwestie van Goudriaan zelf zou komen. Deze hield st; Sehumacher, (StJEL) 19 st; Lutmer (?)
nairwkeurige calculatie moeten een speech van 7 kwartier over het be- 14 st.; v. Delfsen, (N.V.) 83 st; Boukamo
, en zal het veelal noodzakelijk drijf en kwam zo terloops even op de (N.V.) 49 st
Tjta, dat de aandeelhouders of c31recèc zuiveringscommissie terug, om die toch Dat hebben de spoorjongens tut GroninWeel of bijna voor het geheel afstana maar te aanvaarden. De vergadering had gen goed geflikt Kameraden ons complimoeten doen van him persoonlijike zich niet murw laten praten en het ver- ment Door gemeenschappelijk optreden
zet laaide opnieuw op. De eis werd ge- is daar bereikt zoals het over het hete
andere bedrijven, waarvoor veel ma- steld om een commissie te benoemen land moet gaan! CamUdaatsfelling en verin werldng zfln, zal de wlnst- uit en gekozen door het psrsoneejL.
kiezing voor de zraivöringscoimnissies nit
veelal ruimer zijn, en zal daai Dit gemeenschappelijk optreden had suc- ƒ en door het personeel.

Groningen

dfe

Je wordt geroepen, makker!

EH TH1MS

beroep van metselaar uit te oefenen. Ik
had al zo veel over die grote stad horen
spreken en natuurlek ook over de hogere
door
lonen, die daar aan de bouwvakari
werden uitbetaald en de betere arbeidsvoorwaarden waaronder zij konden werK. A. de Klerkken. Ik dacht dan ook in een dor?.do
(goudstad) te zijn. aangekomen. Spoedig
bleek mij, dat1 ik mij daarin geweldig
Inleiding
had vergist.
™ de openbare vergadering voor bouw- Het loon voor den volslagen metselaar
a - s , gehouden op 12 Juli jj.. bedroeg ten hoogste 18 cent per uur,
-«unsterdam en bijeengeroepen door voor den timmerman was het 16 a 17
e «enheidsvakcentrale, werd tot mij cent per uur. Da uurlonen van de opperverzoek
gericht, ooi voor het or- lieden bedroegen 14 cent en vau de
er
Nederland,, een artikel grondwerkers 15 cent. De arbeiders in
over de
toestanden in het de overige bedrijfstakken werden allen
van het einde van de vo
naar verhouding betaald. Hoe slecht
riae 3UW
«uwaff^
ovej. d
wjd die hier. '
deze lonen ook waren, in ieder geval
tegen is gevoerd
Ik meende dit Ver2oefc niet te mogen waren ze nog 3 a 4 cent hoger, dan in
op Zoom, de plaats waar ik het
afwijzen, omdat het huidige geslacht Bergen
«onder twijfel Iess4n ^ ^^e/ putten laatst had gewerkt.
«it de ervarmgen, die de eereratia van De werktijden waren onbeperkt Men
omstreeks 1890-1900 %^& bf haar werkte zo lang fe-st ckg v/as en in de
eerste uiteraard zwakke pogingen, om perioden van de korte dagen nog langer.
«« arbeiders te organigere^ Al zal ik Als regel v/erd gewerkt van 's morgens
5 uur tot 's avonds 8 uur. Kiervan gingen 2, soms slechts anderhalve schafturen af, zodat men werktijden maakte
van 13 of 13],£ uren per dag. Als in het
te bepalen.
najaar de dagen gingen korten, aan
moest bij kunstlicht gewerkt worden. Dit
°n het land naar de stad
Y
'
kunstlicht, werd verkregen door een pe' 1889 kwam ik als 20-jarige Noord trüleuihlantaarnj v/elk3 de arbeiders, alsr
abander naar Rotterdam om daar hè; , mede de daarvoor benodigde petroleum,

Terugbetaling stakingsgeid
A SLIP OF THE PEN?

Op de vergadering van het'overheidspersoneel te Amsterdam, is een motie
aangenomen, waarin als punt 5 voorkomt Terugbetaling stakingsgeld 1941.
In de toelichting staat: „Het is 'een ere-.
schuld van de regering, ds geldelijke
straf voor de staking 1941 ten spoedigste
terug te Betalen". (Zie Werkend Nederland No. 16 d.d. ?0 JuH).
De' vraag kan gesteld -worden, of diegenen, die p'.mt 5 aan deze motie hebbed
toegevoegd, zich wel voldoende rekenschap hebben gegeven welke betekenis
de staking van Februari 1941 had? laten
•wij de zaak kori stellen.
Het was een uiting van protest van de
gehele Amsterdamse bevolking tegen de
handelingen van de Duitsera ten opzichte •'
van de joden. Het was teveoa het eerste
grote verzet tegen è« ooderdrukfcsM.
En deze slag was raak. Hy klonk niet
alleen door heel Amteerdmu, maar door
het gehete land, over de hele wereld.
Een schok was door het Duitse apparaat
gegaan, dat bleek duidelijk tijdens de
verhoren.
Vele slachtoffers xQa daarbQ gevaDea,
velen, die hun leven riskeerden, om het
Amsterdamse voifc duideUgk '4e rnairmn
waar het om ging. Een nog groter aantal
heeft kortere of langere tijd gevangen
gezeten. Weer onderen hebben htm
werkkring verloren en. de rest een paar
dagen loon verspeeld. Zij «Hen hebben
dit offer zonder morren gebracht, zelfs
diegenen, die voorheen iedere staking
veroordeelden hpbben rol trots mee gedaan, om het protest a> fel mogelijk te
doen zjjn. De FebruRri-ürt-~Jdng was mooi,
was de eerste krachtige uiting van verzet
tegen onze ocoderdrukkers, was de inaet
voor si het volgend verzet, hetwelk in
kracht toe nam.
En nu ia daar één groep, dte betuumi'
heeft over het kleinste offer -wat gebracht kon worden n,L de twee dagen
loon en verlangt dit terug.
Het komt ons •voor, dat dit vijfde punt
zonder dat men zich wldoende rekenSchap heeft gegeven van de diepe» betekenis, er aan ia toegevoegd. Bij enig
nadenken zallen velen "zich diep schansen, dat ze dit patst Ja de rootte hebbes
laifSb. opnemen.
WS zon toch géén huurlingen cBe zteb
voor de strijd tegen onderdrukking laten
betalen? W-r) wHten zjja: flere efaijdar»
voor recht, jnenseujfcheid en lechtvaai^
digfaeïd. De menseLükheid werd geweld
aangedaan door de Duitears, Daartegen
hebben wtj een protestdaad verricht,
zooder ons eeratt af te vragen, hoeveel
het ona zou kosten, omdat deze daad
uit het gevoel, utt 009 hart voort kwam.
Onjuist is het na, na vier Ja», daarvoor
d« rekening te presenteren.
PJ3. WJj ontvingen een naden irOeeitp
zetting van Overheidspersoneel, waarin
gezegd wordt, dat deze els verbt&sd houdt
met de eis van vergoeding van geleden
schade, deportatie e.d. en dat zjj het
tevens zien als een els van „geen rancune". Deze zaken hebben echter met
punt 5 niets te maken, zoals uit de toeEchting (zie boven) Wr>1ct
H. J. B.

zelf moesten bekostigen. Men kan zich höden: AHerbedroevendst. Nsttrari^k en^
ds ellesdige situatie van de arbeiders kele uitzonderingen voor het ogenblik
voorstellen, die na tot c.a. vijf uur, 10
buiten beschouwing gelaten. Buitengewouren lang bï} daglicht te habben gewerkt ne domheid, geriii'ge ontwikkeling, veel-,
nog een uur of drie met een lantaarn vuldig kroegbezoek veroorzaakten bij de
op de steiger moesten staan, soms in meeste arbeiders een grote onverschilligregen, wind en sneeuw.
heid met hun lot. Zij geloofden niet aan
Sociale wetgeving bestond er ia die dagen de mogelijkheid dat in dit lot enige verzo goed als niet en voorzover zij reeds andering kon worden gebracht sen als die
bestond, hoorden wij nooit van iasnand verandering kwam, dan moest die van
wat zij eigenlijk inïüeld, zodat de arbei- •buitenaf komen, maar kon toch niet
:!fs onkundig warnn van de uiterst
.;n zelf worden bewerkstelligd. Dit
geringe recbten, die zij konden doen was de algemene opvatting, voorzover
gelden.
men in zo'n geval van een opvatting kan
Maar over het algemeen moest aan de spreken. Als er strijd gevoerd werd, dan
totstandkoming van de sociale wetten nog was het een onderlinge strijd, gevoed
de eerste hand gelegd worden.
door onderlinge haat en nijd, een strijd
;n in het
Onder de. hierboven geschetste omstan- die steeds ni3u
digheden werkten ds bouwvakarbeiders leren riep, iiiplaats van de eenheid der
in Kotte-rüam, toen ik daar omstreeks de arbeiders te bevorderen.
negentiger jare aankwam.
Bij intuïtie gevoelde ife, dat hiertegen iets
Men denke r/u evenwel niet, dat Rotter- gedaan moest en kon worden. Maar als
dam een uitzondering ten kwade of teji UO-jarige jongen uit Woord-Bigoede was. Weliswaar stond Rotterdam ts ik natuurlijk de gaven om hier als
bij de andere grote siedèn enigszins ten baanbreker op ta treden en daarvan was
achter, maar overigens hield deze stad ii: mij val bewust. Hoe moest ik in deze
van verdeeldheid r:
.. verhet midden tussen de boste "en de slecht:, ds koe
ste arbeidsvoorwaarden in het bouwbebö de hore
'• dat
het middc
In de sfecZ
Maar hoe dio organicatw tu'
brengen?
Men stelt zich nu natu v-/raag:
Hoe reageerden de arbeiders op
t vervolgd).
beidsverhoudiiïgen? Het antwoord moet

Utt de Gra$scfee

LAFDELINGSNIEUWS.
De /oiide vakbonden en het Afdeling Metaal
HoteS-Oafébedrijl
Vakgroep aüf@-ratGnf@ïirs
Daar er in de naaste toekomst grote con-

Waarom wij niet toe kunnen
treden tot de A.N.Q.B.

De laatste weken rfjn door de AJNLG.R.
met personelen van diverse drtflckerJJen,
flicten verwacht kunnen 'worden in die Maandag 20 Augustus des avocds 7.30 u. enige pxopaganda-avonden belegd, die
Taken, die door onze Canadese en Engelse vindt in het Com. Broerehuis op het voor ons een leerzaam verloop gehad
bevröders ,in gebruik genomen zijn, me- Leidsche Plein een algemene vergadering hebben. 'Op deze avonden toch, hebben
nen wij er goed aa" te doen, even de fei- plaats voor alle arbeiders, werkzaam- in bestuur zowel als aanwez^en ruimten te zien, zoals zij zijn.
het auto- en rijwielbedrijf. Een aantal schoots gelegenheid gehad met elkaar
De eerste regeling, die tot stand kwam, van deze arbeiders heeft zich bij ons van mening te verschillen, over de
•wat betreft salariëring, voeding, enz, is gemeld en het verlangen is, om in dit meest uiteenlopende dingen. Wij zullen
volgens onze gegevens met de besturen bedrgf tot behoorlijke arbeidsvoorwaar- één van deze -verschillen eens wat nader
bekijken.
dier oude vakbonden ia ons bedrijf be- den te komen,
leakt. Maar wij vragen OTJS af, met welk Op bovengenoemde vergadering zullen de Uit *de discussies van öe aanwezigen
recht die bestuurders zich. bemoeien met doelstellingen van de Eenheidsvakcentrale bleek een groot verlangen naar eenheid.
zaken, die iien vanaf heden niets meer uiteengezet worden en daarna wordt een Het grote verwijt dat dam ook van het
aangaan? Wie vertegenwoordigen zij fei- program van actie voor deze industrie bestuur naar voren kwam was: „Alg Je
de eenheid wE, waarotn dan een vierde
. telijkJ Hebben zy zoveel leden achter samengesteld.
zich, die hen de opdracht gaven, met de Dit wordt dus een zeer belangrijke ver- vakbond, waarom dan niet toegetreden
autoriteiten te onderhandelen? Wij me- gadering. Houdt daarom die avond vrij tot de code reeds lang bestaande organen vaa niet. Neen, vakgenoten, deae en wekt bekenden en collega's uit dit nisaties."
heren, die het vertrouwen der massa ver- bedrijf op deze vergadering te bezoeken. Hij die zo redeneert, ziet de grote verscholen niet erf ziet ze wel, maar vindt
. laren hebben, zijn niet meer competent
het noodzakelijk om de een of andere
te besluiten of ie oordelen over zaken,
reden daar los overheen te stappen.
die ons alleen aangaan. Naar ons inzicht
Waarotm Is hst onmogelijk tot de oude
lieeft alken de KV.C. het recht — en de
.plicht — jullie belangen te behartigen. Na de oprichtingsvergadering, waar zich A-N.GJB. toe te treden en 'waarom
Immers, slechts enkele weken na onze ± 300 arbeiders als lid opgaven voor de stichten wïj een nieuwe organisatie de
egprichting sloot het merendeel der Am- E.V.CU is ons ledental tot 900 gestegen. E.V.B.
sterdamse vakgenoten zich bij ons aan. Ook de werkers der Nederlandse Fabriek De oude vooroorlogse vakbonden m de
Dit is wel een goed bewijs vaa onze hebben hun taak begrepen en ft«". de typografie waren geworden, grote alles
omvattende organen, die tm.eer en meer
groeiende invloed.
roep „Eenheid op vakverenigingsgebied" aanstuurden op het steeds meer tot
'Wij zullen ons met de autoriteiten in ver- gehoor gegeven.
treKfcen van taken, die eigenlijk
fafcding stallen en ben berichten, dat onze Veel werk in de organisatorische opbouw zich
waren, zoals werke1
vakgroep bereid is, alle zaken, ons be- is al verzet, maar nog vele taken wach- c^erheidsterrein
, pensioen- en ziektedrijf betreffende, met hen te bespreken. ten OBS. Het voorlopig bestuur zal, in loosheidverzekering
verzekerinig'. Daarbij streefden de bestuZaja zij daartoe" niet genegen, ? dan zijn de binnenkort plaats vindende verkiezing ren
naar een alles omvattend* arbeidsalle gevolgen van een dergelijke houding eventueel vernieuwd en bekrachtigd overeenkomst
het E^J. mantelcontract,
•TOOT hen. In (Kas bedrijf Ja de E.V.C. worden.
dat «Se arbeidsvoorwaarden tot In de
da enige belangrijke vertegenwoordiging In de il gehouden contact-ledenverga- kleinste kleinigheid regelde, waarbij d«
vaa het personeel, dus met ocs moet dering waren ± 50 werkers aanwezig, lonen verheven werden tot een vaste
vanaf heden alles worden besproken, wat die mede met het voorlopig bestuur de norm die smet de conjunctuur op en neer
d» belangen betreft v*n hen, dis in aas komende tjjd hebben in te luiden. Wat gingen en waardoor de eontractsveir: bedrijf werken.
ons weekorgaan „Werkend Nederland" nieuwitig enkel op een correctie vaa de
De E.VJC, afdeling Hotel-, Café-, Restau- aangaat, dat krijgen wij in de komende conjunctuTrrst^CTOïn.'etiii.gen uitdraaide.
rant- en Ltmehroompersoneel stelt zich weken thuis bezorgd over de post Van Gelijk daanmee zag men een machtstop bet standpunt, dat ook de werkers die leden, die nog geen bode aan huis vorming in de besturen van deze bon'bun aandeel willen en moeten hebben 'hebben gehad, vragen •wij nog een ogen- den komen.
earj de heropbouw van oma Vaderland, blikje geduld, ook daar wordt aan ge- Doordat de bestuurders zich meer en
Voor allen duidelijk stellen •wij voorop, werkt. Er zijn bergen werk te verzetten, meer moesten specialiseren op verschil;
dat dit niet ten koste mag gaan van de dus ledera, stelt je in - verbinding «net de lend gebied werd het praktisch onmo•werkers. In de vijf afgelopen jaren zija coTitactleden in je afdeling. Zet allen de gelijk deze bestuurders snel door anonze offers ontzettend geweest. Door een schouders onder het werk. Ons parool is deren te vervangen en kreeg men ta
j zee vaa bloed en tranen zijn wij gegaan. „voor eind Augustus duizend leden aan statuten en reglementen bepalingen die
• & •waren er evenwel ook, die zich ver- Werkspoor". Wij kramen ndet eerder die machtsvorming in de hand werkten
rijkten ten koste van ons land en volk. tevreden zijn, of alle werkers uit ons of in stand hielden.
Zag moeten betalen en niet wij. Wij zul- 'bedrijf moeten in de E.V.C, verenigd zijn, Hierdoor kwam men tot die logge moei, Isn natuurlijk rekening houden met alle
lijk wendbare organisaties, waarover
i K. v. V.
omstandigheden, maar niemand mag dende arbeiders de controle verloren hadken, dat de gehele last van deze oorlog
den. In de afgelopen vijf jaren hebben
op onze schouders kan worden afgewenwö Jcunmen zien hoe fataal deze vcrm
teld. Mocht de poging daartoe worden
was en hoe makkelijk de vijand deze
gedaan, dan zullen wij de kracht vindaa,
organisatie over kon nemen en fotonen
deze reactie een halt toe te roepen. Zo Woensdag 25 Juli hield de afd. Metaal kon diingea,
ook in ons bedrijf. Mochten de autoritei- Amsterdam, in hoifel ^de Pooi", een zeer Een ander gevaar was, dat deze orgabedrijfsbesturenvergadering, nisaties ten nauwste verbonden waren
ten menen, dat alles buiten ons om ge- belangrijke
regeld zal kunnen worden, dan zou dit die zeer goed bezocht was.
met de verschillende politieke paxtfien,
wel eens tot een grote teleurstelling voor Er waren slechts twee, maar dan ook wier politiek zij doorvoerden en van
hen kunnen leiden. Wij zijn bereid, er zeer belangrijke, punten op de agenda, welke politiek zij afhankelijk warenvaan mede te werken, het onze bevrijders nd. aanvulling van het voorlopige afd.- Dit leidde tot een politieke verdeeldheid
Thier zo aangenaam mogelijk te maken, bestuur en benoeming van een voorlopige onder de organisaties en m de organisaties zelve en schaadde de kracht van
doch alleen op behoorlijke arbeidsvoor- raad van advies.
j waarden. Wij zijn geen organisatie van Tot dusver bestond het voorlopige be- de vakbeweging. DJt leidde tot excessen,
'stakers trft principe, doch van redelijk stuur tut vier personen, nj. v.' d. Heul, waarbij goedwillende leden om hun po/denkende mensen, die een behoorlek ge- Jaques, Hoopman en Bartels. Dit 'bestuur litieke instelling uit de bonden verdrejfjarandeard bestaan willen hebben en be- is' na ampele discussie aangevuld met ven werden.
>3)eid zijn, daarvoor te vechten. Dus het de vrienden .de Eoo, de Vries, Prins en Toen de besturen in 1942 grotendeels
'(woord is nu aan de autoriteiten. Vak- nog twee vrienden die aangewezen zullen onder N.A.F, leiding aanbleven, konden
ggnoten, versterkt de KV.C. en wekt uw worden door de leden van Werkspoor en ze nauwelijks vermoeden hoe deze oorcollega's op, toe te treden. Eenheid, een- Fokker. Met dit 'bestuur zullen wij de logsjaren een voor hun bonden vervoorlopige werkzaamheden verrichten, woestende uitwerking zouden hebben.
daarin ligt onze kracht.
DE V. totdat met vrije candidaat-stelliog door Duidelijk en klaar kwamen de fouten
de leden, het definitieve bestuur gekozen van de oude organisatio de arbeiders
kan worden.
voor ogen, l^n nu zij ook met hun oude
Voor de enorme werkzaamheden, waar- organisatie naar voren komen vinden
voor het bestuur geplaatst is, heeft zij zij hun leden niet oneer bereid op de
de hulp nodig van een brede, terzake oude voet voort te gaaoi Enkele kleine
kundige kern. Deze kern is samengesteld concessies zijn aan de. tijdsomstandigpeosoneel van iJeave Centre Balboa- uit de bedrijfebesturen van de verschil- heden gedaan, Jn wezen zitten da,ar
echool kwaai op l Augustus 1945 in een lende grote bedrijven en door de samen- echter de ouds bestuurders met hun
vergadering bijeen.
bundeling van verschillende kleine be- oude organisaties met hun oude doelNadat de voorzitter enige mededelingen drijven. Deze kern is door orjs genoemd stellingen, verdeeld naar geloof en pobad voorgelezen, werd besloten het be- de „plaatselijke raad vaa advies". Deze litieke overtuiging. Eten toetreden tot
etuur uit te breiden met den heer Kors. raad is thans gevormd, zodat nu met alle deze organisatie betekent: bereid te zijn
Hierna werd de vergadering op de hoogte kracht gewerkt kan worden.
on de vooroorlogse voet voort te gaan.
gebracht van de onderhandelingen die Het bestuur' stelt zich voor,, om thans Hierbij stemt men, Iice men dit ook zou
fcet bestuur met de leiding van de met alle kracht aan de slag te gaan om willen ontkennen, «m-ït de daad er In
Ralboaschool gevoerd heeft en nog steeds voor het eind van het jaar de 7000 leden toe, g-een beawasj te hebben in het onvoert. O.a. werd mededeling gedaan van in Amsterdam te bereiken. Kunnen we derbrengen in de organisatie naar gede enorma verbetering aangebracht irj daarbij op uw hulp rekenen, Metaalbe- loofs- of politieke overtuiging. Het is
«Ie eetgelegenheid voor het mannelijk werkers?
nonsens, te denken dat men dit van
personeel, dat nu kan beschikken over
binnenuit de organisatie wel kan vereen alleszins behoorlijk schaftlokaal.
beteren. Het is nu even onmogelijk, als
Kd, van Raamsdonk, bestuurder K.V.C.,
het dit voor de oorlog was.
die belangen van deze greep van ar- .GROTE OPENBARE VEÏÏGADERING. Daar tegenover staat de E.V.C. De bond
die consequent p.lles afwijst wat rege/beiders op vaak bewonderer-swaardige
IN ZAANDAM
ringstaak is en die door haar organisa•wijze behartigden, deelde mede dat het
in dienst van de Canadian I^eave Centre Grote openbare vergadering op Donder- torische vorm een controle tot ia de
staande burgerpersoneel overgaat naar dag 16 Augustus in het gebouw „Ons hoogste besturen mogelijk maakt. Waar
deze besturen, elk moment door nieuwe
de afdeling Hotel-, Café- en Kestaurant- Huis" te Zaandam. Aanvang 8 uur.
vervangen kunnen worden hebben de
bedrijf van de E.V.C, waarna hij zijn
taak overdroeg aan de Voorzitter van j Spreker: A. C. Koenen, secretaris voor- leden de zekerheid dat zo'n controle
doeltreffend is. .De" grote toaciht va» ü&
dia Bood, den heer de Vries,
W. D. | lopige Landelijke Leiding.

leden fel] Werkspoor

Vergadering personeel

VOTJO. Hgt oofc tn <Jte
stes die de dragers •van de bood moeten
worden. Hierbij komt dat zQ sftch afr*
sormrt ka van eösa politieke partij os
godsdienst beweegt en <ïua zelfstandig
over da verscteUlenida problemen aa*
moeten beslissen. Dit Medt de besW
garantie voor de eenheid. Door dtt aDe*
heeft de E.V.C. een wendigheld behoeden, die al zoa ae nog zoveel leden hefr"
ben, daardoor niet bedreigd kan wordeO
maar zich slechts verhogen kan.
Dit Is ook inderdaad een nieuwe bon&
gegroeid in de Illegaliteit en haar vtW
men genomen uit da na-oorlogae waf
keUJkheid, waardoor z» een ontzaglijk*
krachtsontwi'kkeling' kan ontplooien. D*
arbeiders zien dit m en daarom ooK
komen ze, met duizenden in de E.V.G.
en laten hun oude organisaties In cW
steek. Ieder die het zo ziet vreet teg»"
lijkertsjd, (hoe hg het ook moge betre»"
ren dat hij niet meer in zfln oude organisatie fean werken), hoe dwaas het t*
te redeneren als de besturen vaa. da
AJSi.G.B. doen „kom bij ons dan heb ja
de eenheM."
De eenhedasgecSacïite hebben wfl m vgü
moeilijke en zware Jaren bevocb.teo<
Ook da oo^anJsatortóche eenheid moe*
ten w{j bevechten. Dtt ia echter slecht*
mogelijk in de E.V.C^, wier orgaalsato»
rische vorm, de voorwaarden tot di*
eenheid In zich draagt, wier doel ent
streven daar op gericht is.
Zeker zullen wij ndet ontkennen dat d»
ELV.C. met grote moeilijkheden te kan»"
pen heeft. Zeker kunnen wfl niet boge»
op een zo sterk en doorkoeed kader al»
de A-N.GJ3. tot zijn besèhikking heeft.
WtJ zullen deze moeilijkheden echt**"
glanzend weten te overwinnen. In on*
midden zullen wij ons kader kweken,
uit ons midden zullen de bestourdeï*
komen die in staat zijn onze bond ta
leiden. Wg weten dat er virn de ledeo
vaa onze bond meer gevraagd worxït
dan z^ °°ï£ moesten geven. WQ weteo
échter ook dat dit de eerngst mogelijk*
manier te om tot ons doel te komen.
De reactie zit op het paard, ooi fl>
djnaikkerspatrcoBs'Krïngeii. Reeds bereiken ons de eerste gevallen van ontslag,
gegeven aan arbeiders die tijdens do1
oorlog in hun bedrijf pal g-estaan hel*
ben tegen de maatregelen vaa den bezetter. Past op «w tellen. Deze patroon»
maken tegelijkertijd reclame voor da
oude bonden, wetend dat zfj die aafl
lum. beJangfen öitnistbaar Icurman maken.
Stel hiertegenover een machtige E.V.C.
PROP.

Gemeentelijk
Vervoerbedrijf

Wat de Mm moet@ü vreten
Mke week Sociaal advies, Gebouw E.V.CX,
Hemonylaac.' 27
Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond
van 19-21 uur
Ons kantoor is Prinsengracht 656, TeL
35546, dagelijks geepend vaö S(-12 en vaa
19-17 uur. Hier kunt U alle gewenschte
inlichtingen krijgen.
Dinsdag- en Vrijdagavond vart 19-21 uur
houdt het bestuur zitting in het kantoorlokaal, Prinsengracht 65G.
Men kan dan komen praten over organisatiebelangen, grieven enz., enz.
In het vervolg zullen da ledenvergaderingen en het bedrij fsnicuws in „Werkend Nederland" bekend worden gemaakt Lees het blad dus'goed en als U'
ihet heeft gelezen, geeft het dan aan
collega's, die nog geen lid zijn van de
Eenheidsvakcentrale.
Als er leden zijn, die „Werkend Nederland" nog niet hebben ontvangen, geeft
dit dan direct door aan het bestuur.
Wat de contributie betreft, hier -wpjxS
bard aan gewerkt, dus nog een ogenblik
geduld, binnen een paar weken is alles
as orde.
HET BESTUUB
MACHENEDJENST PUBLIEKE WEKKEN
Het personeel van de afd. Machinedienst bij P.W. wordt opgeroepen to*
een vergadering op Maandag 20 Aug,
des avonds 7.30 uur, in het Parkhotel,
Hobbemastraat 3. „Bespreking Wei-k-i
rooster".

met fiets. Goed loon. Aanmelden: Hemonylaan 27 bij de
EenheidsvakcëtrüT&le.

