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Stakers helpen noodlijdend Arnhem
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Proteststakingen in de havens
van Amsterdam en Rotterdam

te hebben, dat er een
Besluit Arbeidsverhoudici^t naar de regelen daar^ksbemiddelaars in arbeidsgebeslissen, zegt de regering:
'Wwmeer de zgn. Eenheidsvakbereidheid had getoond zich hu
rse !
dan 6011 ^J k* arbitrage neer te leggen, De Bedrijfsgroep Transport van de Een<x>k met de E.V.C, overiegd en heidsvakcentrale in de hoofdstad had In
3
onderhandeld zijn.
een manifest de arbeiders uit de haven
praat van een zogenaamde opgeroepen tot een 24-nrige proteststavakcentrale. Zij bedoelt daarme- king. In de eerste plaats om te tonen
orgaaisati
«> die zo ongeveer 170.000 dat het de werkers uit de haven ernst
met de erkenning hunner organisatie
*" <^'een lede11 alleen op papier, is
ee !^T^^de leden, allen strijders voor en in de tweede plaats om meer kracht
^
toestanden, allen voorstanders van achter de gerechtvaardigde eisen te zetWa
?*ac^1tige democratie. Een organi- ten.
niet alleen sterk door haar aantal
vooral sterk, omdat zij opkomt Staking algemeen
«et necht van de werkers in Neder- Het recht om op democratische ma_ Maar rdet alleen de havenarbeiders, ook
van 5 oesjjasen ovjr vraagstukken, waar- de binnenbeurtvaart en de veemarbeiders
hun levensbestaan afhangt.
hadden het werk neergelegd, terwijl de
jzogenaamde Eenheidsvakcentrale! beurtschippers uit solidariteit 24 UUT weir
V9 8anisatie die er is bq de wil van gerden te nummeren op de schippersbeurs.
werkers.
de zaak omdraaien. We spre- De staking in de haven was dus algebier van een zogenaamde regering!
regering, die er niet ts bij de wil
Wei-icend
Nederland, een regering die geld ploegenstelsel, nog geen verlofrege"^ neer heeft gezet op de plaats ____ ling.
*fl n i e t ' thuis hoort
En de regering praat van anarchie bij
^erhig, die niet regeert, een rege- de E.V.C.!
111 door haar
» ^to» *
besluiteloos- Zij had beter wat dat betreft de rege~en regering, die beloften doet en ringsverklaring tegen de ondernemers In
ho, ,**** Bekomt! Een regering die zich het havenbedrijf kunnen afleggen.
it^j T^Ser hoc meer achter de groot- En ministers die deze gang van zaken
teeen k*1 scnaart en "<* steeds meer verdedigen, hebben zitting in een zogetogj_ /** arbeiders, tegen de werkers, naamde regering, die nogmaals zo spoedig
Een
«ehele werkende vuik plaatst mogelijk dient té verdwijnen.
t« y^S^^aamde regering, die beter doet
H. DIESBERGEN
^^""•wijnen en plaats te maken voor
r5te
Mik g e k o z e n regering, die
en geleid door de volksvertegen2e, "2^°?, bevolking tegemoet komt
gen v ,, '^ b^d zich moeten neerlegde arbitrage van de RijksbemidD»t had betekent, dat de E.VXX
d moeten buigen voor elke be^ie het college van Rijksbemidnemen. Dat zou betekenen,
-. haar leden voor voldongen
plaatsen. Dat zou betekenen,
5V-C- het heilige recht van de
''j* zou verkopen en bij bespreJCetl
' I j6611 roaar ja zou moeten knikle
i<Jing • . is trouwens niet de E.V.C.- j
?aar het ' in deze zaak alleen beslist, '^ zijn de leden, de werkers, het
a
-Wi(je ' "St georganiseerde deel van de
ei
§en ^-i' die democratisch over hun
3e. r>„ ; *gep. te beslissen hebben!
? sprak over „anarchistidie de E.V.C, wil gaan
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Excellentie....?

meen, op enkele uitzonderingen na, hetje zoet bent mag je meedoen".
geen te wijten was aan de zeer korte Zó was Schermerhom's idee,
voorbereiding. Ook was er geen voldoende gelegenheid geweest om te vergade- Bij het vraagstuk om erkenning
Van de jonge B.V.C.
ren.
Nogmaals wijzen w?j op de gedisciplineer- Jong, maar groot en sterk....
de houding van de transportarbeiders.
dat bleek wel
Nogmaals wijzen wij er op, dat hier niet
Uit het antwoord dat ze gaf....
gestaakt werd om de staking!
Als sprekend voorbeeld daarvoor het vol- 't Vrgheidskabinet ontstelde
gende:
En ook prompt volgde de straf.
Er is in Amsterdam een actie gaande
voor hulpverlening aan de noodlijdende
bevolking van de zo zwaar geteisterde Da's de erfenis van JfitZer:
stad Arnhem.
Democratie... op papier!
Op de stakersvergadering, waarvan we Geen erkenning en een hetze
hieronder het verslag laten volgen, werd
een oproep gedaan om vrijwillig de auto's Op vooroorlogse manier.
Opbouw ... Maar op onze kosten,
voor die actie te laden en te lossen.
Ruim 154 man (het benodigde aantal) Zuivering... Doch vraag niet hoe l
gaven zich op en toonden dat zij zeer 't Landsbestuur remt de
zeker begrip hadden voor de noden van
vooruitgang,
de bevolking m andere steden.
Het was natuurlek „Het Vrije Volk", dat Daarom slaan we zelf maar toe.
zich meende te moeten uitsloven en in
haar editie van Maandagavond 13 Aug.
schreef, dat de 150 man, dia voor dat
werk nodig waren, ook gestaakt hadden! Hooggeleerde Excellentie,
De feiten spreken anders.
Waarom ons zo kwaad gezind
Dinsdagmorgen gingen de arbeiders weer En van ons beleid te zeggen,
aan het werk en gezien het feit, dat noch
de ondernemers, noch de regering ingaan Dat U 't anarchistisch vindt?
op de eisen van de werkers iu het haven- U, die toch vw ambt aanvaardde,
bedrijf, hebben de lairtsten besloten zelf Met (F erkenning van ons recht,
een begin van uitvoering te geven aan Hebt U in de vrijheidsroes toen
de zo noodzakelijke verbeteringen, vooral Onbewust te veel gezegd!
te Amsterdam ten aanzien van de werktijdregeling, waarover hieronder m het
vergaderingsverslag meer.
Ook al blyft U ons miskennen
Ondertassen had de regerlug zich toch En verfoeien als een kwaad,

En nou wi

Onze toü i» niet te breken,
Wat gebeurt... We zyn paraat!
Straffeloos kan zelfs geen
staatsman
Onze E.V.C, voorbij,
Dat heeft Rotterdam bewezen .. •
Wy marcheren... We zijn vrij!
JAN MEERBEEK
niet onbetuigd gelaten en heeft zij gemeend Maandagmorgen om 11 uur een
korte regeringsverklaring te moeten uitzenden naar aanleiding van de stakingen
in Rotterdam en Amsterdam.
Deze luidde als volgt

De regeringsverklaring
Naar de regelen, gesteld bij het Buitengewoon
Besluit
Arbeidsverhoudingen,
wordt ir.1 arbeidsgeschillen op dit ogenblik
ten slotte beslist door de Rijksbemiddelaars.
Als de zg. Eenheidsvakbeweging bereidheid had getoond, zich bij een dergelijke
arbitrage neer te leggen, zou ook met
haar niet alleen overlegd, maar onderhandeld zijn. Zij heeft dit echter geweigerd en op een nadere brief van de
regering hierover, niet meer geantwoord.
Het spreekt vanzelf, dat onder deze omstandigheden de regering op „Open Brieven" niet ingaat.
De regering zal zich ook niet neerleggen
bij de anarchistische methoden, die d"
E.V.B, wil gaan toepassen door zelf wJ
lekeurig van de geldende regelingen a*

te wijken. De regering doet een dringend van deze oorlog, tevens da democratie
beroep op de arbeiders, zich niet verder weer in haar volle omvang aan het Neop dit pad te begeven,...
derlandse Volk zou worden teruggegeven.
Dit is echter niet gebeurd,
De vergadering op het
Integendeel! De regering verlangt (ham
van de Nederlandse werkende klasse afstand te doen vact een democratisch recht
aJL het stakingsrecht; het enige recht
Maandagmiddag om l uur vergaderden wat on» over is gebleven in de strijd
de stakers uit de Amsterdamse haven voor ons bestaan.
onder grote belangstelling van de bevol- De regering begrijpe ons goed. Wjj beseffen volkomen, welke grote verantking op het Barentszplein.
De voorzitter van de afdeling Transport, woordelijkheid op onze schouders rust in
de heer Kleinsma, voerde als eerste verband met de voedselpositie van ons
spreker het woord en gaf een uitvoerige land en de daarmee verband houdende
toelichting onder welke omstandigheden wederopbouw. Maar een beroep op de
de E.V.C, tot stand was gekomen. Daarna noodtoestand mag er nooit toe leiden om
ovea taande tot de staking sprak Kleins- de democratie, waarvoor wij vijf jaar
ma zijn voldoening er over uit, dat deze lang hebben gestreden en geleden, te
staking zo uitstekend geslaagd was, on- niet te doen.
danks tegenwerking in verband met het Het gaat hier niet om een wfflekeurlg
vergaderen en ondanks de zeer korte gebruik-maken van dit democratisch
voorbereidingen.
recht der werkende klasse, maar wij
„Dat de staking zich in de sympathie van staan op het standpunt, dat elk democra1
de Amsterdamse werkers mag verheugen, tisch recht, dus ook het stakingsrecht,
blijkt wel uit het feit," zo zeide spr, „dat door ons verdedigd zal worden. Wij zijn
b.v. de arbeiders van het Amsterdamse van mening, dat dit aansluit bij de heroïDroogdok eii de werkers van de Céres sche strijd, gevoerd in de vijf achter ons
Brooofabrieken reeds uit solidariteit het liggende jaren, waarbij de besten van ons
werk hadden willen neerleggen. Natuur- volk zijn gevallen.
hjfc hebben wij déze sympathie-betuigin- De thans gevoerde proteststaking in de
gen dankbaar aanvaard, maar tegelijker- havens van Rotterdam en Amsterdam is
tijd voorlopig de stakingen in die bedrij- bedoeld als een uiting van protest tegen
ven afgewezen. Wfl staken niet om te die gang van zaken, waarbij er zonder
staken,"
de arbeiders er in te kennen, beslissingen
Daarna overgaande tot de werktijdrege- worden genomen betreffende arbeidsvoorling in het Amsterdamse havenbedrijf waarden e.d.
Wij doen derhalve nogmaals een dringend
aeide Kleinsma;
Vroeger voor de oorlog en de laatste tijd beroep op de regering, om hun standwerd er b.v. gewerkt vaa 'a middags punt in die zin te wijzigen, dat het sta5 uur tot 's avonds 11 uur (l taak) en kingsrecht in het bezit blijft van het
noesten wij ons de volgende morgen mel- Nederlandse volk. Het overleg zal daarbij steeds voorop staan, waardoor veel
den om 7 of 8 uur.
Nu hebben wij zelf vastgesteld dat we conflicten zullen worden vermeden, zulks
Biet eerder beginnen dan de volgende in het belang van een snel herstel van
morgen 11 tiur. We menen dat we dit het bedrijfsleven,
gerust kunnen doen. Een nachtrust moeten we hebben.
'Ds staking in Rotterdam
Wanneer er vroeger gewerkt werd van
U uur 's avonds tot 8 uur 's morgens, Ook in de Maasstad is de proteststaking
moesten we ons reeds melden diezelfde
24 uur schitterend geslaagd. De hadag om half drie. Nu hebben we vast- van
venarbeiders hadden op een vergadering
gesteld, dat we ons niet eerder melden van
Zondag 12 Maart met algemene stemdan de volgende morgen 7 of 8 uur!
men
daartoe besloten.
Dat zijn dus regelingen die we zelf heb- In een
resolutie waarin de E.V.C. afd.
ben ingevoerd.
Transport had vastgesteld, dat haar de
Dat is het gevolg van de onwil van de mogelijkheid tot onderhandelen werd beScheep vaartvereniging Noord, die tot nu let, werd verder het volgende bepaald:
toe geweigerd 'heeft met ons te onderhandelen,
1. Invoering van de 8-urige werkdag met
Kleinsma sprak vervolgens nog over de
ingang van Dinsdag 14 Augustus.
meer dan schandelijke behandeling van 2. Handhaving der plocgensterkte völde oude afgewerkte havenarbeiders, die I gens de door hen gestelde eis.
met een pensioentje van £0 cents per 3. Uitsluitend werk aan te nemen voor
week naar huis gingen.
twee opeenvolgende taken.
Met een krachtig slotwoord beëindigde 4. Een groot aantal vertrouwensmannen
spr. zijn rede, die met een donderend apaan te wijzen, die in de gehele haven
plaus beloond werd,
de belangen der havenarbeiders zullen
behartigen,

De houding van de regering

Daarrja sprak de heer Koenen, secr. van
de voorlopige Landelijke Leiding, die in
een felle rede de houding van de regering, inzake het conflict Rotterdam en
Amsterdam hekelde.
De havenarbeiders voeren deze strijd gedwongen door de houding vaa de havendirecties, die niet wensen toe te geven
aan de zeer sobere eisen ten aanzien van
de verbeteringen in het economische en
sociale leven. Gedwongen door de besluiteloosheid van de regering. En wij kunnen geen besluiteloze regering gebruiken.
We staan op het ogenblik voor belangrijke beslissingen. Wij willen ons in vrijibsid organiseren en wensen geen ons
door de regering opgedrongen organisaties. Wij staan in de periode van de diepste ellende naar de opbouw van Nederland. In deze tijd verzamelen zich de
krachten van de reactie in een aanval
op de massa van het werkende volk en
zijn organisatie, de E.V.C.
Juist nu is het tijd om de eenheid te
bewaren, om de solidariteit te versterken.
Dan zijn we in staat de stoot op te
vangen. (Donderend applaus).
Vsrvolgens las spreker de hieronder volgende mctie voor, die met algemene
stemmen aangenomen werd.

Be kwestie van de h®Estbstsn

In de oorlog:
Wantoestanden in net omnengasmttts
•

En nu:
De zaak wordt op dezelfde voet voortgezet
beer G, v. d. Heyden, directeur van
het Binnengasthuis is gestaakt Het werd
tijd. De houding van deze heer, onder
de Nazi-bezetting alleen ai, tegenover
zijn personeel was minderwaardig. Wanneer zal de Overheid eens het besef
krijgen dat zeker voor de leiding in ziekenhuizen, uitsluitend sociaal voelende
en handelende mensen gebruikt kunnen
worden.

len lenen op het request dat naar afd,
Arbeidszaken gestuurd zou worden.
Dit werd geweigerd!

Moor er is nog meer

In de koude winter van 1944-'45 weigerde
b.v. de directie zijn uitwonend personeel
om te gaan fourageren. Iets wat de meeste instellingen toestonden. Hij weigerde
ook om langs andere wegen voedsel voor
zijn uitwonend personeel te verschaffen.
De werkers in het Binnengasthuis leden
honger.... terwijl in diezelfde winter
voedsel in 't ziekenhuis vernietigd werd.
Kazen, ondeskundig behandeld, werden
weggegooid 'of verbrand! De groenten lagen te verrotten. Het personeel mocht
de groenten vóór die tijd echter niet
kopen. Zelf kwam de directeur niets te
kort, hetgeen we zullen aantonen.
Toen in de winter het gas werd afgesneden werd aan de administrateur Polman voorgesteld om 't uitwonend plaatspersoneel intern te maken, met het oog
op de benarde voedselpositie. Dit werd
geweigerd. Wel kreeg het een halve liter
eten uit de Centrale Keuken. Een ieder
weet wat dit betekende met een werkweek van 54 uur officieel, die nog dikwijls langer werd door onvoorziene omstandigheden zoals luchtalarm en dergelijke. Wachten van 24 uur (bij het technisch personeel) waren geen zeldzaamheid.
Maar de directeur en zijn gehele gezin
profiteerden wel van de keuken van het
Binnengasthuis. En niet alleen de directeur, maar ook de administrateur, de directrice, de hoofdmachinist en de apotheker Dr. de Jong,

In het Binnengasthuis Is het verbocfea
om te werken, ook in schafttijd, met
kranten, circulaires van de Eenheidsvakcentrale. Het ia verboden om onder het
personeel contributie te innen.
De directeur moet toestemming daarvoor
geven, maar hij. geeft het niet, aangezien
de E.V.C. nog niet erkend ia.
Zeer terecht merkte een der personeelsleden in een onderhoud met dr. Elte opc
dan is dat net zoals in bezettingstijd ea
moeten we weer illegaal gaan werken.
Dr. Kit*: Wanneer tl dat doet daa
zal fk maatregelen tegen u moeten nemen.
P e r s o n e e l l i d : Dr, ik had van u eea
ander antwoord verwacht.
Dr. E l t e : Het onderhoud is afgelopen.
Ziet u, dat zijn nu de mensen die leiding moeten geven aan het personeel.
Dat zyn nu de mensen die de nieuw»
tijd zouden moeten verstaan. Dat heet
EU democratie bij die heren.
Laat Dr. Elte, waartegen we niets als
persoon hebben, eens goed begrijpen, dat
het in de uiterste instantie van het personeel afhangt of hij op zijn post gehandhaafd kan blijven.
Maar
wanneer het personeel één gunstige invloed wil uitoefenen op de leiding (de technische leiding wel te verstaan), dan moet het personeel zich organiseren. Dan moeten de verpleegsters,
de verplegers, de zaalmeisjes, de werkvrouwen, de plaatsknechten, het keuken- en het linnenkamerpersoneel, de
wasmeisjes, de portiers, de stokers en
machinisten, het kantoorpersoneel, dan
moeten zij allen nu eens en voor goed
afrekenen met de vooroorlogse toestanden in hun „bedrijf"!

„Voor een bord pap"

Drie zalen voor een verpleegster

Maar een lid van het personeel dat door
honger gedreven een bord pap „stal",
werd, door toedoen van de directrice, aan
de Duitse autoriteiten overgeleverd.
Een ander voorstel was om na 8 uur te
kunnen overnachten, in verband met de
razzia's. Dat werd eveneens geweigerd,
omdat de administrateur gezworen had
niets tegen de Duitsers te ondernemen.
Dat was tijdens de nazi-bezetting!
En hoe is de houding van de directie
thans?
Voordat de heer G. v. d. Heyden gestaakt
werd, is het volgende nog gebeurd. Direct na de bevrijding werd hem gevraagd
door enige personeelleden of hij zo goed
zou willen zijn een vergadering met het
voltallige personeel te houden, waar de
gevallen strijders herdacht zouden kunnen worden. Ook werd hem gevraagd of
hij zijn medewerking zou willen verlenen
verbeteringen Ingevoerd te krijgen.
De directeur zeide: dat is niet n°dig!
Eventuele verbeteringen moeten langs
organisatorische weg aangebracht worden.
Op de vraag of hij zijn medewerking
wilde verlenen tot het schorsen van collaborateurs, antwoordde hij ontkennend.
Geen wonder, gezien nu het feit dat hij
zelf.... gestaakt is!

Er wordt geklaagd over tekort aan per»
soneel in de ziekenhuizen, vooral aan
verplegend personeel. Dat tekort is er!
En nu worden er allerlei mooie stukken
in de pers gepleegd, waarbij een hartroerend beroep gedaan wordt op de verpleegsters weer naar hun liefdewerk terug te keren en voor de vreemden in het
vak, om zich toch vooral als leerlingverpleegster te melden. Alles goed en
wel! Wij zijn er voor dat het verpleegde
deel goede verzorging krijgt. Maar hoa
kunnen de verpleegsters het werk goed
doen, wanneer ze 54 uur per week moeten werken! En hoe moeten ze werken.
Dweilen en schrobben, het zwaarste werk
wat er bestaat. Een werk dat niet goed
genoeg betaald kan worden en dat vroeger door aparte werksters gedaan werd.
^ zijn natuurlijk ' nog wel werksters,
maar veel komt het voor, dat de verpleegsters het zware werk bij haar verpleegstersarbeid moeten doen.
Wat zegt u van een toestand waarbij
een verpleegster drie zalen onder haar
controle heeft? Zonder hulp! Wat er van
de verpleging terecht komt, kan men
zich indenken.
Wij kunnen het hierbij laten; er wordt
zo dikwijls hocg opgekeken naar de verpleegsterswereld. En terecht. Het werk
wat zij doen in dienst der lijdende mensheid is ontzagwekkend.
Maar de verplegenden moeten daarbij
bedenken, dat alhoewel zij een de mensheid dienende functie hebben, zij toch
gewone stervelingen zijn. Zij moeten ook
eten en drinken en goed slapen en ontspanning hebben. Net zoals de metaalarbeider, de transportarbeider, de typograaf, de kantoorbediende.
En het komt nog maar altijd voor, dat
het verplegend personeel zich meer gevoelt dan de „gewone" arbeider. De een
is echter niet meer en niet minder dan
de ander. Zij h«b!>3n verschillende taken.
Terwijl de arbeider deelneemt aan het
productieproces, dient het verplegend
personeel de mensheid.
Laten zij zich plaatsen op de bodem der
werkelijkheid en strijd gaan voeren voor
eer. beter bestaan, voor kortere werktijden, voor hogere lonen. Allen in een •
vakverbond voor verplegenden. Allen in
de -jnheidsvakcentrale.
Enige personeelleden.

Het is haast vanzelf sprekend dat „Het
Vrije Volk" niet kan nalaten, een scheve
voorstelling van zaken te geven over de
actie van de havenarbeiders. Hoe kan het
ook anders? Zij ontvangen hun „inlichtingen" van een zijde, die nagenoeg geen
contact meer heeft met de haven.
De kwestie van de houtboten is de volgende:
In overleg met de directie van de Samenwerkende Havenbedrijven, waren de
arbeiders overeengekomen om de „Trompenberg", een houtboot,, te lossen, omdat
deze boot Dinsdag 14 Augustus weer in
convooi moest varen wegens het mijnengevaar. De arbeiders wilden voor deze
keer de boot wel lossen, zelfs op Zaterdag en Zondag. Maar toen de arbeiders
eenmaal bezig waren, kwam de directie,
die eiste dat de arbeiders ook het schip
de „Rossum" zouden lossen. Al te goed is
buurmans gek, zeiden de werkers en legden het werk neer. Hieruit blijkt, dat
de wil van de havenarbeiders aanwezig Elke verandering
was, maar dat de directie weer misbruik is nog geen verbetering
van de toezeggingen wilde maken.
Zo is het gegaan en niet anders.
De heer Dr. G. v.d. Heyden is heengegaan
en zijn tijdelijk opvolger benoemd. Dr.
Elte is wnd. geneesheer-directeur van
het Binnengasthuis. Deze directeur heeft
Pensicenregeiing bij
zelf in een concentratiekamp gezeten en
Motie Amsterdamse
al de ellende van dien meegemaakt. Men
zou dus mogen veronderstellen dat deze
Havenarbeiders
geneesheer directeur tegenover zijn per^ijne Excellentie Minister-President Na een onderhoud met het Hoofdkantoor soneel een andere houding zou aannemen dan zijn voorganger.
Ir. W. Schermerhorn,
's-Gravenhage . der Gemeente Reiniging, Pensioen Bureau Wanneer we echter af moeten gaan op
en afdeling Arbeidszaken, kunnen we de zij ra eerste gedragingen tegenover het
Excellentie,
personeel, dan blijkt hieruit niet dat deze
'-•idsvakcentrale, bedrijfsgroep heugelijke mededeling doen, dat met in- heer de juiste man op de juiste plaats
brengt het volgende onder de gang van 3 Augustus 1945 alle bezwaren is. Misschien is hij nog voor verbetering
aandacht der regering:
betreffende pensioenering op 55-jarige vatbaar. Ook hem werd gevraagd of hij
i? maanden zijn we nu bevrijd, i leeftijd zijn vervallen, zodat ieder die in zijn medewerking wilde verlenen om te
Op 5 M sï van dit jaar werd een 5-jarige j een slijtend bedrijf werkzaam zijt*, pen- zorgen dat het personeel (technisch) in
een andere loonklasse kwam te staan
loten van Nazi- onderdruk sioen kunnen aanvragen, langs de nor- (herclassificatie) of hij in elk geval zijn
on verkrachting der democratie.
advies wilde geven en zijn Kaam zou wilWy allen dachten, dat bjj het beëindigen male weg als voorheen.

dat

/n

Wat wordt verstaan onder
levensstandaard?
99 minimum
«atateter-president beeft fa zgn re- dergoed aanhouden, omdat zij niet anders hebben ca er dus geen gelegenheid is om het behoorlijk te wassen of
a levensstandaard zal te verstellen.
,
•Jh» te waarborgen, waarbij in zon- Een behoorlijke vacantie-regeling van
|«ifaeid rekening is te houden met veertien dagen, maar geen vacantie om
* prijzen der gedistribueerde goe- thuis te zitten, maar met toeslag, zoderen."
dat de arbeider met zijn gezin eens andere lucht in hun longen kunnen zuiDe
^ Vraag is nu, wat v<astaat men on- gen, eens los kunnen komen van de
„minimum levensstandaard?" nonmale, dagelijkse gewoonten en dat
lopen de meningen van al de huisvrouw eens kan breken met de
die deze uitdrukking regel- dagelijkse zorgen, zodat vacantie voor
gebruiken, nogal uiteen. Een haar ook iets betekend,
j^wer heeft het over een mminium letandaardv maar ook bijna een Ontwikkeling
bedoelt er iet» anders mee. Het
j***n slagwoord geworden om van een „Menswfiardig bestaan" betekent ook
J?f"8,
moeilijk probleem af te komen. ontspanning en geestelijke verrijking.
9
zal een werkgever, als hij het heeft Ook een arbeider heeft recht om op
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„een minimum levensstandaard", geregelde tijden naar een goed concert
r°°J zijn personeel, een ander denk- te gaan, naar schouwburg of bioscoop.
L^d voor ogen hebben, dan wanneer Hy zal, daarnaast in de gelegenheid
5J
het heeft ove> een zodanige stan- moeten zijn goede boeken te lezen, zor831^ voor zichzelf. Zo legt dus iedere wel voor ontspanning als voor ontwikgsgroep voor zich een eigen keling en voorzover het jongere arbei-;
- aan. En als er in het algemeen ders zijn, moet hij aan sport, aan lil** dat probleem gesproken wordt, chamelijke ontwikkeling kunnen doen.
J7* Wacht men zich ervoor te concre- Dat kost allemaal geld. Maar zijn week
l^en of een juiste definitie te geven arbeid moet dit op kunnen brengen en
?* wat men eigenlijk bedoelt.
dat kan als de winst, die uit de arT*. is het ook met de uitlating van beid gemaakt wordt, maar eerlijk ver*^jfel over bestaan, dat, wat hij met deeld wordt en allen ten goede komt.
"^•-president Schermerhorn, al laat hij Thans is het zo, dat diegenen die la ton
^ Been twijfel over bestaan, dat, wat hij arbeiden met het leeuwenaandeel der
Minimum bedoelt, een bedroefd •winst gaan strijken en diegenen die de
arbeid verrichten de kleinste portie
zal zijn.
^zien wij als een minimum levens- met elkaar te verdelen hebben.
Maken wij alleen een op- Niemand zal durven beweren, dat het-»
^•"in™ van de kosten van het distribu- geen wat wij hier als minimum bestaan
*-pakket plus huur en nog een enkele hebben gesteld' ook maar iets te veel
^^s uitgave, of zijn wij van mening, is en toch zal geen der machthebber.-:
^<Jat ^ggjj iimmimum. levensstandaard" dit bedoeld hebben met een minimum
dan alleen bestaan, want zegt prof. Schermurhorn
e^11 iets anders betekent
niet, dat er rekening met het distribuen huur betalen.
«»
tie-pakket zal gehouden worden? Wil
iq- bestaan
dat niet ze7 if ?n dat er eigenlijk alleen
maar aan d 2 kosten voor de maagminimurn levensstandaard ver- vulling ii g «dacht? Welnu, werkers
^ wij in de eerste plaats een zo- van Ned':"'••;:!, velen zullen nog scher^^'S loon, dat alle kosten voor een men met het stopwoord „minimum le,j "^^aairdig ibeBtaan daa-ruit ibestre- vensstandaard". Bedenk dan echter wat
^. aan
kunnen worden. Wij denken daar- er mee bedoeld moet worden. Prent
Jj .
goed en voldoende voedsel voor het je in en herhaal steeds weer als
*a gehele
gezin. Niet alleen dus een je deze uitdrukking tegen komt, dat
vlu n
ïn ? ^ S. niaar voedsel -waarbij men betekent: goede huisvesting, behoorlij...^r uitputting, de soms zeer zware ke kleding, vacantie, ontspanning, geeskan de en; waarbij de kinderen telijke en lichamelijke ontwikkelir.j en
en krachtig kunnen opgroeien een loon waarmede dit alles bekostigd
Waardoor de TJB.C. uit huis blijft, kan worden. Dit kan, dus moeten wij
^ftg dus van voldoende inhoud en daarvoor de strijd aanbinden met alle
l^'1*e'm§- Verder een goede woonge- middelen die ons ten dienste staan. He'
. Een ruime woning met vol- voornaamste middel is de organisaU"
slaapkamers,
badgelegenheid, Allen disnen mee te werken de E.VT'
keuken en W.C. en ruim- zo sterk mojjelijL te maken. Iedere
van licht en gelegenheid voor werker in Nederland behoort in do
lucht voorzien.
E.V.C. Dat is ons machtsapparaat. Met
het'^^jke kleding en schoeisel voor dit apparaat kunnen wij datgene, waar
"~"i, zodat regelmatig van kleding wij recht op hebben, bereiken. Werkt
ld kan worden en niet, zo als dus allen mee aan de vervolmaking
is, zowel volwassenen als kin- van onze Eenheidsvakcanirale.
achtereen hetzelfde onH. J. B.

VOC3HEEN EN THANS

Uitsluiting hi de Rctterdarr.se
haven

Om de erkenning

D* «Meüng Transport E.V.C. te Botter- Het fnnmft. ju de Rotterdamse haven,
dam, beeft nogmaals in een manifest dot 28 Juni j-L uitbrak, was oorzaak dat
aan de Scheepvaartvereniging „Zuid" de regering bü monde van de ministerkaar bereidheid om te onderhandelen, president zich tot het Nederlandse volk
richtte. In deze radio-rede speelde é»
wilien tonen.
DU manifest is in tienduizenden exem- K V.C, welke inmiddels de leiding van
plaren onder de Rotterdamse bevolking het conflict had overgenomen, een voorverspreid. Wq laten het hieronder vol- name roL Hieruit vloeide voort dat er
eer onderhoud tussen E.V.C. en de regen:
De E.V.C, bedrijfsgroep Haven heeft U. gering plaats vond, waar het vraagstuk
Zondag een resolutie aangenomen, waar- van de erkenrang der E.V.C. aan de ordfl
bij door de havenarbeiders de werktijden, werd gesteld. De regering stelde all
taken en het ploegenstelsel is geregeld. voorwaarde, dat van het stakingsrecht
Tevens werd in deze resolutie een col- door de KV .C. werd afgezien en formulege van vertrouwensmannen door de leerde deze voorwaarde als volgt:
havenarbeiders aangesteld, welk toezicht „dat fa overeenstemming met het Buiten
zal houden op de naleving der. besluiten. gewoon Besluit Arbeidsvc-rhcmdirigen na
Deze gang van zaken is het gevolg van onderhandelingen de beslissing bij de
de volkomen anarchie, welke sinds de Rijksbemiddelaar ligt. Bij deze beslissing
bevrijding in de Rotterdamse haven heerst zou dus de KV .C. zich in ieder geval
Het antwoord van da S.V.Z, is de uit- neer moeten leggen, hoe deze ook ruiden
sluiting van de havenarbeiders waardoor mocht
de haven opnieuw is komen stil te lig- Dus wanneer de E.V.C. van een demogen. Hierin kan alleen een oplossing cratisch recht, bevochten in jarenlange
gevonden worden door middel van on- strijd voor de oorlog, afstand zcru doen,
dan worcK 3» door de regering als Vakderhandeling.
Dit is ondanks de bereidheid van de centrale erkend en als zodanig behanzijde der E.V.C., afgestuit op de onwil deld.
der Scheepvaartvereniging Zuid, waar- Onder deze voorwaarde kon het antwoord
bij zij zi,ch op het K.B. van 17 Juli 1944 der E.V.C. niet aadet* dan afwijzend
beroept, waarin zou staan, dat bij on- zijn.
derhandelingen de Rijksbemiddelaar een Bij deze gang van zaken rijst de vraag
of de andere wel erkende vakcentrales
bindende uitspraak zal doen.
Van ons wordt echter verlangd, dat we deze voorwaarde ook la gestekt Zo dit
ons reeds voor dat de resultaten van de gebeurd te, dan hebben jaj waarschijnlijk
onderhandelingen bekend zijn, zelfs voor afstand van het stakingsrecht gedaan,
dat er onderhandelingen hebben plaats- aangezien zq wel erkend zijn.
gevonden, bij elk besluit der Rijksbemid- Een andere conclusie ia niet mogelijk,
delaar neerleggen. Dit ia volkomen in Wij kunnen toch moeilijk aannemen, dat
strijd met de democratisch* rechten van er voor de KV.C. bijzondere bepalingen
ons volk. Wij willen onderhandelen en gelden.
Het ia overigens ntet «v, dat ée E.V.C.
wel zo vlug mogelijk!!
Wij willen een uitspraak van den Rijks- het stakingsrecht verdedigt, om dit naar
bemiddelaar aanvaarden, echter in vol- willekeur te gebruiken. Zij ia er volkokomen vrijheid, met handhaving van alle men van doordrongen dat in een tijd van
opbouw gewerkt moet worden. Maar ala
democratische rechten.
Het woord is thans aan de Scheepvaart- de arbeiders het recht wordt ontzegd, om
vereniging „Zuid". Het woord is thans bü bepaalde voor hun nadelige beslissingen van de Rijksbemiddelaar, neen *•
aan de regering.
zeggen, dam denken we onwillekeurig terug aan de vijf achter ons liggende jaren.
Anna Paulowna
Ook toen was het BO, dat alles TOB
bovenaf werd gedicteerd. Dit moeten wij
AFD. LANDARBEIDERS OPGERICHT
met klem van de band wijzen. Het ia
Dezer dagen werd in de zaal van C. Va- juist in het belang van een snelle opder Breezand een oprichtingsvergadering bouw, om de aanwezige conflictstof weg
gehouden van de E.V.C. afd. Landarbei- te nemen. Dit kan alleen gebeuren door
ders.
de arbeiders zelf te horen bij gerezen
Spreker was de heer J. J. v. Wijngaar- moeilijkheden. In de vroegere organisaden, die in gloedvolle bewoordingen de ties stellen zij, we hebben het reeds eerontwikkeling varz de E.V.C, de oorsprong der vastgesteld aan de hand van de feien organisatievorm uiteenzette. Nadat ten, geen vertrouwen ineer, temeer daar
nog enige vragenstellers waren beant- deze organisaties blijkbaar handel gaan
woord, werd tot oprichting van de E.V.C, drijven in democratische rechten der
gaan. Tientallen aanwezigen gaven werkers. Daarom is het, juist ia bet
als lid op. Het voorl. secr. is geves- belang van een spoedig herstel van het
C. Egmond, Nieuweweg 42, Anna- Nederlandse bedrijfsleven, dat dte Vak. -.v-na.
centrale erkend wordt, die ook werkelijk
de arbeiders en andere werkenden, vertegenwoordigt Daarmee ' worden veei
MEDEDELING
In verband met de Nationale Feestdag moeilijkheden voorkomen. Dat de regevan Donderdag 16 Augustus j.L, waren ring dit spoedig moge inzien en d«
wij genoodzaakt l dag later te ver- voorwaarde laat vervallen betreffende
schijnen, daar ook de drukkerij deze het stakingsrecht.
B. BLOKZUï*
dag gesloten was.
Redactie

een optreden naar buiten tegen de aHer- de jaren van 1940-1945 — veel over de
ellendigste toestanden betrof. Deze advi- illegaliteit en terecht. Maar in onze jonge
seur hield ook in iedere vergadering een. jaren, dat wil dus zeggen, meer dan een
door
korte rede. In een dezer vergaderingen halve eeuw geleden, deden wij op onze
koos hij als onderwerp: De toenemende manier en onder onze verhoudingen, daar
ontevredenheid der werklieden in de te- ook reeds aan. Daar openlijk optreden
K. A. de Klerk
genwoordige tijd. Hij vertelde o.a. dat hij ongetwijfeld uitsluiting uit de organisatie
de zoon was van een timmermanspatroon en waarschijnlijk ook van het werk ten(2 (aannemer). Wanneer hij als jongeling gevolge zou hebben gehad, kwamen in
wel eens in de werkplaats kwam, dan d# katholieke bond nu en dan enige
de Katholieke Bond
zag hij al de knechts opgeruimd en vro- jonge kerels in het geheim, bij elkaar,
lijk aan het werk. Soms hoorde hij dan die dan de misstanden in de bond beleeste
van t tv
Noord-Brabanders was ik wel een deuntje fluiten. Tegenwoordig spraken en overlegden hoe men bij bee
"k h?nd
huize. In 1891 was van zag hij niets anders dan ontevredenheid stuursverkiezmgen, jonge, meer vooruit^
Paus Leo de dertiende de en hoorde hij voortdurend mopperen. Op strevende mannen in het bestuur kon
Novarum verschenen*). deze wijze ging onze adviseur verder.
krijgen. Dat was een moeilijk werk, dat
Deze
spoorde
aan tot het in het Nu begreep ik in die tijd reeds wel, met tact moest geschieden. De doodstraf
leven
at
^enkatholieke organisaties dat met mopperen zonder meer, geen stond er niet op, maar dat was dan ook
van arbeid
ondernemers. Men betere toestanden te verkrijgen waren, het enige.
noemde
emers in die tijd nog al- maar toch voelde ik ook reeds, dat het Na v_rlon van tijd konden we echter
gemeen- ,
Patroons.
mopperen het eerste begin was van ver- toch in de openbaarheid treden. In een
Ik besloot mii 0
vergadering waar afgevaardigden naar
zet tegen de wanverhoudingen.
e
Banisatie aan t* ^ ^ katholieke oreen. hoofdbestuursvergaderirjg moesten
v
Daar
het
na
iedere
rede
was
toegestaan
akverenigin,-> ^ sluiten. Een eigenlijke
worden gekozen, behaalde ik een grote
om vragen te stellen, maakte ik dit keer meerderheid
al emen€
evenals in een latere waar
Jiedenorgardsatie dezemet
§ Ik bezoc
werkvan deze gelegenheid gebruik. Het toe- vertegenwoordigers
ht
der afdeling in het
tnjuw de maandel?°g
-J .
j
Sehouden w-rden
vergaderingen, die val wilde, dat juist een week voordat de hoofdbestuur moesten worden aangewehierboven vermelde vergadering plaats zen.
toezic ht van een
,
aSeestehjk adviseur^/T
dviseur maar t -lteli
,lvlen sprak wel van had, op het werk waar ik werkzaam
Jke "'™ arb^, * had deze geeste- was, een timmerman was ontslagen, ommacS ^«"Banisatfe een on- dat deze de gewoonte had, onder zijn In het Hoofdbestuur
werk wel eens een deuntje te fluiten.
om met «JE
eerd ^ namelijk het Ik vroeg den geestelijken adviseur dus
en l
f heid van stemmen
Ik was dus hoofdbestuurder geworden.
Öaar
» n .der organisatie, die of dit fluitverbod nu niet juist de onte- Veel verandering bracht dit evenwel nog
vredenheid
in
de
hand
werkte.
In
zijn
waren
niet in de gang van zaken. De meerderantwoord waarschuwde de geestelijke ad- heid bestond — om het zo maar eens te
, doel der vereni- viseur
erkla
mij tegen „de besmetting met het zeggen — uit oude zeurkousen, die van
door den J
^n. Van dit recht
Gebruik L±? .^seur nog al een ruim socialisme".
de maatschappelijke verhoudingen weinig
,«naakt, vooral wanneer het Men spreekt in onze dagen — ik bedoel of niets begrepen.

Er kwam echter in de tijd een fundamentele verandering in het katholieke verenigmgswezen. Er werden speciale vakgilden (.vakverenigingen) opgericht, die
natuurlijk onder toezicht bleven staan
van de Rooms Katholieke Volksbond. In
mijn bedrijf ontstond onder de naam
Kalk- en Steenbewerkersgilde St. Marinus een vakvereniging van bouwvakarbeiders. Bij samenstelling van het bestuur van dit gilde werd ik tot voorzitter gekozen. Ik maakte dus promotie.
Ook werd ik leider van een debatingclub
en lid van een letterlievende vereniging
„Ooms". Waarom die vereniging „Ooms"
heette en wie die Ooms geweest was, ben
ik nooit te weten gekomen.
Het was in die tijd, dat ik voor het eerst
hoorde en vergaderingen ging bezoeken
van den onvergetelijken Ferdinand Domela Nieuwenhuis.
DE KL.
*) Een Encycliek is een pauzelijke zendbrief van algemene strekking. De Encyclieken worden steeds genoemd naar hun
aanvangswoorden. De Encycliek Rerum
Novarum, die op 15 Mei 1891 werd uitgevaardigd, vormde met de in 1901 uitgevaardigde Encycliek Graves de communi, de grondslag van de katholieke
sociale actie, die door Paus Pius X in
de Encycliek Motu proprio werd samengevat Hierop is de katholieke arbeidersbeweging opgebouwd. De Encycliek Rerum Novarum wordt het meest genoemd.
XWordt vervolgd).

LAFDELINGSNIEUWS.
genoeg ia, maar zullen eerst proberen
over de gehele unie deee verhoging doorgevoerd t« toögen. Verschillende ondes,
nemers blijken niet bereid dese verhoging door te voeren. Daar zal dan dwingend opgetreden moeten worden. Bij de
meesten ia het echter na ampele bespreking voor elkaar gekomen. Die ondie weigeren aan deze mlBi „Werkend Nederland", het orgaan dernemers
van de E.V.C., krijgen wij een eigen nimum-els te voldoen zullen echter tot
plaats. In het vervolg kunnen we ons toegeven gedwongen moeten worden.
dus, door middel van dit blad, ook Doorvoering' daarvan ligt bij de E.V.C,
rechtstreeks tot de vakgenoten wenden in het bedrijf. Vrienden denkt er om.
en hun strijd, moeilijkheden en hun be- Staat op Uw rechten. Voor arbeid een
haalde overwinningen besprefcen. Dit menswaardig bestaan.. Het ligt echter
orgaan zal dan tevens dienen als ons aan U om dit te bereiken.
H. J. B.
propaganda-orgaan.
De vraag zal door velen gesteld worden,
boe bet op het ogenblik etaat met de De zuivermgsactie bi? de
gedachte van de E.V.C, onder de metaalbewerkers. Welnu, vrij knmnen U Spoorwegen
•eggen, dat de afd. Amsterdam reeds
vete duizenden leden telt en dat oog
regelmatig nieuwe leden zich komen
aanmelden, Ja zelfs gehele bedrijven
melden zich gesloten bij ons aan.
personeel van de Nederlandse Spoor_
Was de „Eenheida vakbeweging" nodig Het
wegen hield op Dinsdag 7 Augustus Jl
to ooa bedrjjf T Let op vrienden!
openbare protestvergadering tegen, de
Ta. de fabriek en de werkplaats wordt een
door de directie aangewezen zuiveringsgesproken over de verhouding van OOM commissie
de provincie Noord-Holtoon tot hetgeen moeder de vrouw er land. Door voor
sprekers werd veel fei«oor kan kopen. Er wordt gesproken tenmateriaalbeide
voren gebracht, om aan
over de tarieven, over de methode van te tonen dat naar
de zuivering bij de Nederwerken, over de ploegindeling, de hy- landse Spoorwegen
niet in overeenstemgiëne, het verlof, kortom over alles wat
was ten opzichte van de belangrijkin het bedröf aan de orde is, Bij deze ming
onderlinge besprekingen maakt het niets heid dezer kwestie.
utt of men tot een bepaalde geloofs- Duidelijk kwam op deze vergadering naar
groep, tot een bejpaalde politieke groep voren, dat er vele hoge ambtenaren in
of party behoort Het maakt ook geen het land nog gehandhaafd blijven, die
verschil at men wel of niet „Artes" ia hoog nodig weg „gezuiverd" moesten
om dit gehaatte woord nog eens te ge- worden.
bruiken, of men blank of bruin Is. Aaien Vele van die ambtenaren hebben zelfs
«preken tot ervaring, ciudat ze de toe- promotie gemaakt
etand zoals d*ae in het bedrijf is precies. Er zou zelfs een buitengewoon besluit te
kennen ea aan de lifve ondervinden. Dat werking worden gesteld, dat de zuivering
handen zal brengen van de burgerlijke
IM O» oorzaak dat de vakgenoten het hi
autoriteiten.
gauw met elkaar eens zftu over „wat er Scherpe
critiefc werd verder gebracht op
verbeterd moet worden".
de Personeelraad evenals op de heer W.
J. C. Brouwer, die tijdens de illegaliteit
VOOR DE OOKLOO.
Voor de oot log giug het dan zo, dat na oorzaak was van het feit, dat vele spooreen dergelijk» bespreking de verscml- mannen soms maanden op het geld moeslende vertrouwensmannen naar bun res- ten wachten.
pecUevemke organisaties gingen, (Lw.z. Een motie werd met vrijwel algemene
naar de Moderne, Katholieke. Christe- stemmen aangenomen, waarin gezegd
Jflfce, O.B.W.M,, Syndicalisten enz. ea werd, dat de zuivering van het SpooroJm ze dan de volgende dag weerom bedrijf niet alleen een zaak Is vim algekwamen, dan™ was de „eenheid" ver- meen belang, maar ook in het bijzonder
broken. Dan hadden zij van hun bestuur van het personeel der Spoorwegen zelf.
een koude douche gekregen, was hun In de motie werd verder nog gewezen
de domper opgezet, behoudens een en- dat de in dienst gestelde commissie door
kele uitzondering, maar de saamhorig- het personeel niet wordt erkend, dat
heid en het aanvoelen van het zelfde be- W. J. C. Brouwer, ex-gesalarieerd belang, wa» vernietigd. Er was wan- stuurder der Ned. Vereniging, thans cortrouwen gezaaid, bovendien wilden vor- respondent van de Personeelraad, actief
«omUeode bestuurders het initiatief niet medewerker was van Joustrm in. de naziuit bun handen laten nemen en zeker fioering van het N.V.V.
alet door de arbeiders uit da fabriek Het personeel eist als volwaardig te wor_
langczet worden om actie te voeren. den erkend na het aandeel ta het verzet
Set resulatat was dan ook als regel, dat en meent zeggenschap te hebben in de
liet alleen de actie kapot was, maar ook zuivering van het bedrijf.
la eenheid in de fabriek weer voor lange Sist verder het vormen van een commisttyd verbroken was en een deel van de sie zoals in Groningen uit en door het
srbeider» geruime tijd als vijanden te- personeel, gedeeltelijk door de directie
genover elkaar stond. Ia dat nodig. ia overleg met de verzetsbeweging.
nlenden? Wjj zeggen, neen!, integendeei. Als de collega's In de fabriek het Oproep
een* zon over bepaalde moeilijkheden
in het bedrtjf , dan dient niet naar poli- aam alle plaatselijke organisaties van
tieke of rellgleuse geloofsovertuiging personeel der Nederlandse Spoor- en
gevraagd te worden, maar dan moet er Tramwegen, aangesloten bij de 2.V.C,
aangepakt worden. En hoe kan dat zich ten spoedigste in verbinding te stelbeter gebeuren dan door diegenen uit len met den heer A. C. Tuiuh'jf de Moed,
bet personeel, die door de arbeiders in Goudsbloemstraat 51, te Amersfoort, sebet bedrgf zelf zijn gekozen?
cretaris van de bedrijfsgroep Nederlandse
Het gehele bedrijf moet één eenheid zjjn. Spoorwegen te Amersfoort der E.V.G., om
Zowel de technische afd., het kantoor zo spoedig mogelijk te konvm tot eea
als het bedrijf en uit het bedrijf niet al- voorlopig Landelijk comité voor het
leen de metaalbewerker, maar ook de spoor- en tramwegpersoneel.
eventuele houtbewerker of - bekleder.
Allen die In het bedrijf werken behoren
tot de zelfde bedrijfsgemeeiischap en
dienon als zodanig in de zelfde org. georganiseerd te zijn. Dan kan er namens
het gehele personeel dóór liet personeel Uit de Eenheidsvakcentrale (vakgroep
gesproken en opgetreden worden. Daar- Hotel-, Café-, Restaurant- en Lunchom dus propaganda gemaakt opdat roompersoneel) is een Zxüveringscommisallen in de afd. metaal van de E.V.B. sie gevormd, die zich tot taak stelt klachgeorganiseerd zijn.
ten over werknemers en werkgevers, die
Nu weer verschillende bedrijven aan zich op onvaderlandse wijze hebben gehet werk zgn gegaan, kwam natuurlijk dragen, op te nemen en te bespreken.
direct de loonkwestie aan de orde. Voor Deze klachtan moeten door twee personet uurloon dat tot nu toe betaald werd nen ondertekend zijn en zullen na onderging het niet meer. Daarvoor kan men zoek doorgegeven worden. Ze moeten
zijn distributiebonnen niet honoreren. bezorgd worden aan een der onderstaande
Het gevolg: a c t i e s . De resultaten adressen, of aan de Homonylaan 27.
daarvan zijn: M. G., die zich aanv.mke- Deze commissie bestaat uit de volgende
l^k daarmee bemoeide, stond toe, dat de ; personen:
lo.ien met 25 % verhoogd werden bovpn den heer Brinkman, Brederodestr. 50 Etl;
de basis van 1940 of 15 % boven de den heer Mulder, Utrecb.tsedw.str. 131 II;
basis van 31 Oct. 1942. De gunstigste j den heer de Groot, Uiterwaardenstr. 20 H;
, Kribbestraat 27 II;
regeling mocht genomen worden. Wij J den heer f
zjjn van mening dat dit nog lang niet den heer de Vries, Volkerakstraat 38 L

ck Metaal

Bedrijfseenheid
thans plicht!

Protestmotie tegen de
aangewezen commissie

Zuiveringscommfesie
HotsJ-Oafé-bsdrijf

BvBwvtlKlilIHHnlg

een
de sterft
Waarom nafta grote vfacht van boerenarbcideïs utt de landbouw?
Het Bgt voor de hand. Omdat er tot au
toe geen enkele wettelijke bepaling wes
voor deze categorie arbeiders. Omdat BB
jaren en jaren beschouwd werden als de
verschoppelingen der aarde. Een onbeperkte werktijd, aan geen enkele bepaling gebonden. Loonregelingen, daar viel
helemaal niet over te praten. Lange dagen hard werken en een schijntje loon.
Zij waren slechts Jboeren", zoals de stedelingen hen noemden, overigens zeer ten
onrechte. Waren het nog maar boeren
geweest, dan . hadden xs bet niet zo
slecht gehad.
Maar wat weten de stedelingen nu van
het boerenland. Die zagen geen onderscheid tossen een boer en een boerenarbeider, totdat
Totdat de oorlog
'kwam. De gruweljaren van 1940-1945.
Toen leerde het Nederlandse volk dat het
juist de boerenarbeiders geweest zqn, die
werfeten voor het behoud van de bevolking en dit leerde wel degelijk het onderscheid tussen boer en landarbeider.
De landarbeiders ploegden door en versaagden niet. Aan hen is het voor een
groot deel te danken dat de Nederlanders
niet geheel van honger omkwamen. En
in die jaren verloren de landarbeiders
ook hun minderwaardigheidsgevoel. Zij
kenden hun plicht in de maatschappij.
Ze zwoegden en slaafden, ondanks de
felle terreur van de nazi's. Ook de landarbeiders moesten dikwijls vluchten voor
de razzia's van de groenen.
Stad en land leerden elkaar begrijpen.
En na zullen de landarbeiders huci rechten laten gelden na jaren lang bon plichten begrepen te hebben,
Ket is heel begrijpelijk dat de landarbeiders in de Eenheidsvakcentrale hun ideaal
zien en vandaar dat b.v. in de Haarlemmermeer-, Houtrijik- en IJipolders meer
dan 1000 arbeiders m de E.V.C. georganiseerd zon.
Georganiseerd om te strijden voor een
beter bestaan. Voor een normale arbeidstijd, voor lonen die zich aanpassen bij de
geldende lonen m de stad.
Worden die eisen niet ingewilligd, dan
zullen nog meer landarbeiders de vlucht
nemen naar de stad. Dan wordt-over enige jaren de gehele landbouw overgelaten
aan de ouden van dagen.
Zy wfllen met de utedeljjk gezamenlijk
strijden voor een beter bestaan. Strijd
voor recht en bffliijkheid, voor een wettelijk geregelde vacantie, voor betere
sociale toestanden.
Wanneer die billgifee efaen mgewflllgd
worden dan zullen de geboren boerenarbeidexs weer terug keren naar ban
land en de industrie la de stad verlaten.
PUtftelaodbewoners of
zijn kinderen vwn één volk met gelyie
plichten, maar ook geüjfce rechten!
i B. d* L.

Op 6 A-ugnstas vond da Tosfevergadezfe*
plaats vxa. on afd. Bouwvak- m Arfcekfe.
reserwe, waar telene bet bestarur werf
gekozen.
Het bestuur ia «tb volgt ssmengesteJdt
Ie Voorz^ J. «. Bariingenj 2a Voorw
G. Glijnis; Ie Fmnfrigm,; H. Roedemtg
2e Perrreïrtgnx^ G. HraJieitboS j Ie Secr.2
G. Luyting; 2e Secr. R. Slager; waaraan
nog toegevoegd da heer K. Rol.
De eveneens gekozen Contactccannriasfa
voor d« Arbeidsreserve bestaat vit d*
leden A, J. Hommerson, D. H. de Wiater en R. Slager.
Voor de Kascontrole werden K. Brasset
F. Coutelaar en H. Nieuwenhofaen bereid gevonden. Verder dankt» de propagandist der E.V.C. d« beer J. Neeien, da
beide aftredende bestuursleden der AJR.
voor hun actieve werkzaamheden.
Onze afd. in intussen gegroeid tot 89
leden.

a.

Heerlen

Eenheïdsbond van
bouwvakarbeiders
Zondag 29 Juli hield de Benbeidsband
van Werken in het Bouwbedrijf een
prachtig geslaagde Districisvergadering te
Heerlen, Valkenburgerweg 18.
Hier demonstreerde zich weer een». da
wil van de Bouwvakarbeiders, om te komen tot een grote vakbond, die durft te
vechten voor de materiële belangen van
de arbeiders.
Het Districtsbestuur roept van hier alt
dan ook tot alle leden en bestuursleden
van de afdelingen in Zuid-Létnburg:
Draagt de eenheidsgedaahten onder alle
arbeiders uit ter vernietiging van de gemeenschappelijke vijand.
Het Districtssecretariaat is gevestigd:
A. E. Schaufele, Kampstraat 31, Spekholzerheide.
MEDEDELING VOOR BEDfHJFSPENNÏNGMEESTEBS
Met ingang vnn Maandag 13
kunnen de bedrijfspenningmecsters alleen
op Maandag en Vrijdag afrekenen. De

kantooruren zijn:
Maandag tot Vrijdag 9— 17 uur; Zaterdag
9—15 uur; Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond 19 —21 uur.
Tevens wordt men verzocht de kranten
's Maandagsavonds af te hal-en.
Penningmeester
afd. Metaal
AflL P.T.T. vraagt
bode met fleti
en
Jongste bediende
lichte kantoorverkzaamheden, voor
spoedige indiensttrediEg. Goed loon.
Aanmelden: Prinsengracht 770—772, teL
31890.

UITNODIGING
tof het bijwonen van een b u i t e n g e w o n e
Ledenvergadering van de Eenheidsvakcentrale voor
P.T.T.-personeei, op Maandag 27 Augustus in het
Concertgebouw te Amsterdam
Met medewerking van:
De Amsterdamse Postharmonie, dir. A. Speets
en het Postaal Mannenkoor.
Dir. N. van der Linden.
Sprekers:
A. C. Koenen, secretaris E.V.C.,
G. Groot-Roessink, Voorzitter E.V.C.-P.T.T:

Toegangsprijs 35 cent
Aanvang 19.30 u. precies — Zaal o;;^n 19.15 u.

N.B. AL:,EEN TOEGANG OP VERTOON VAN:
P.T.T.-Identiteitsbewijs en toegangskaarten. Kaarten
verkrijgbaar bij de Werkcommissies, werkzaam bij de
verschillende burelen

