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Het conflict in de Rotterdamse haven

Stakingsrecht niet prijsgegeven
Directe onderhandelingen met Scheepvaartvereniging-Zuid
Rijksbemiddelaar in het
Rotterdamse conflict
Na de bevrijding was het in de eerste
plaats de Rotterdamse haven, welke in
aanmerking kwam om als toevoerhaven
dienst te doen, voor het aangevoerde
voedsel.
De andere Nederlandse havens, behalve
Delfzijl, waren dermate vernield, dat ze
Voorlopig Met als zodanig waren te gebruiken.
Er is in die eerste weken hard gewerkt
door de Rotterdamse havenarbeiders. Ondanks het feit dat ook zij aan ondervoeding hadden geleden, gebukt waren gegaan onder de verschrikkelijkste terreur,
ondanks het feit dat velen hunner familieleden nog niet waren teruggekeerd uit
de Duitse slavenkampen. Ondanks dat
e-les kon men in die eerste 8 weken na
dé bevrijding in de pers lezen van record-lossingen, welke voor altijd op naam
Zullen staan van de ondervoede Rotterdamse havenarbeiders.

Anarchie
1

Deze records werden tot stand gebracht
ondanks het feit, dat de sociale toestarjden in de haven van een volkomen anarchie getuigden. Er werd gewerkt op verouderde collectieve Arbeidsovereenkomsten van voor de oorlog. De loonuitbetalingen geschiedden volkomen willekeurig.
Het kwam geregeld voor, dat een arbeider, die de heele week geploeterd had,
rainder
ontving, dan diegenen die minder
'ufen maakte. Niemand kon nagaan, wat
kfi precies moest ontvangen, wanneer hij
^en volle week arbeid had geleverd.
Daarbij kwam nog dat er een willekeur
">j aanname en taken-indeling heerste,
'"elke tot grote ontevredenheid moest lei^sn. De geldende gang van zaken, de
«spelregels", zou de weg van overleg zijn
Sev/eest, tussen ondernemers en arbeiders,
*Ussen Scheepvaartvereniging Zuid en de
a
rt>eidersorganisatie. Waar. echter op dat
£genhlik elke vorm van organisatie ontwak, daar de arbeiders geen vertrouwen
m
^er hadden in de zgn. „erkende organisaties" en de Eenheidsvakcentrale nog in
de kinderschoenen stond, was in dit stadium geen mogelijkheid aanwezig om tot
georganiseerd overleg over te gaan. Inmiddels hoopte zich van dag tot dag
de conflict-stof op en het geweerschot
dat een onverantwoordelijke NJB.S.'er op
schip met havenarbeiders loste, vere
een vonk, die het kruitvat der
ontevredenheid de lucht in deed vliegen.
Niet 'het schot zelf echter was de oorZaak van het conflict, maar het was wel
«« de emmer deed overlopen.

staking gedisciplineerd te doen beëindigen. Met als voorwaarde dat drie weken
na de beëindiging, n.l. voor 26 Juli, overeenstemming moest zijn bereikt ten aanzien van de eisen der havenarbeiders. •
Onmiddellijk na de staking werd de
E.V.C.-leiding bij de regering ontboden,
waar de eis werd gesteld, voor het geval
de onderhandelingen zouden worden geopend, dat er afstand gedaan moest worden van het stakingsrecht!
Hiervan kon natuurlijk geen sprake zgn.
Deze voorwaarde aannemen zou betekenen terugvallen hl dezelfde toestanden
als van de bezettingstijd, toen ook alles
van bovenaf werd gedicteerd, zonder dat
de arbeiders het recht hadden om „neen"
te zeggen, wanneer ze het met de gang
van zaken niet eens waren. Dit is dan
ook in een schrijven aan de regering
medegedeeld. Het schrijven werd 15 Juli
aangetekend verzonden. Op onverklaarbare wijze kwam het echter nooit in het
bezit van de regering, hetgeen bleek bij
navraag, na het uitblijven van het antwoord.
Direct werd van onze zijde een duplicaat
naar Den Haag gebracht, maar inmiddels
was reeds volkomen overeenstemming
bereikt tussen de Scheepvaartvreeniging
Zuid en de „erkende organisaties".
Hierbij kon men toch moeilijk spreken
van onderhandelingen tussen beide partijen. Een partij was niet vertegenwoordigd, nj. de havenarbeiders zelf, georganiseerd in de E.V.C. De „erkende
organisaties" hadden een paar honderd
leden in de haven. De E.V.C, daarentegen duizenden! De
veranderingen
welke dus in de bestaande arbeidsvoorwaarden werden aangebracht door de

z.g. „overeenstemming" waren dus eenzijdig doorgevoerd.
Desondanks besloten de havenarbeiders,
in vergadering bijeen op Zaterdag 21 Juli
hiervoor niet in staking te gaan wegens
de precaire voedselpositie, maar waren
toch van mening tegen deze gang van
zaken te moeten protesteren door de
daaraanvolgende Maandag gedurende een
uur het werk neer te leggen.
Van de toegezegde verbeteringen kwam
echter niet veel tot stand. De loonuitbetaling bleef een volkomen anarchie,
waardoor ook de toegezegde 25% loonsverhoging een aanfluiting werd. Nogmaals protesteerden de havenarbeiders
en richtten zich in een open brief tot
de regering. Weer zonder resultaat!

Verantwoording

MEDEDELING
Wg ontvangen de laatste weken
een overvloed van copy. Dat is
verheugend. Maar minder verheugend is de harde werkelijkheid, dat wy onmogelijk al deze
artikelen kunnen plaatsen. W^j
zitten voor schier onoverkomelijke
moeilijkheden ten aanzien van de
papierkwestie. Zelfs belangrijke
artikelen van algemeen belang
kunnen wij niet d i r e c t in ons
blad opnemen. Wg moeten er toe
overgaan, elk artikel, dat niet
gebonden is aan een bepaalde
datunij op v o l g o r d e te plaatsen. Zelfs wanneear wij soms bel o o f d hebben dat het deze week
geplaatst wordt Wij roepen de
clementie van onze correspondenten in. Elk artikel zal opgenomen worden, maar oefent geduld,
maakt het de lezers duidelijk, dat
het niet gaat. Zodra onze papiertoewijzing vergroot wordt,' bonnen we meer tegemoet komen aan
de verlangens van de' lezers en
schrijvers. - Ook wat afdelingsnieuws betreft, moeten we meer
inkrimpen en samenvatten. Wij
betreuren deze gang van zaken
ten zeerste, maar het kan niet
anders.
Redactie WJt.

Na aan de gehele Rotterdamse bevolking
verantwoording van hun daden te hebben
afgelegd in een massale vergadering (op
8 Augustus), kwamen de havenarbeiders
12 Augustus opnieuw bijeen om te beraadslagen wat hun te doen stond. De
toestand was onhoudbaar. Onderhandelen
was niet mogelijk, door de onaannemelijke voorwaarden door de regering
gesteld, aJL afstand te doen van het Op de vergadering van havenarbeiders
van 11 Augustus, werd eenstemmig
stakingsrecht. Men begrijpe goed!
besloten (het waren er duizenden) om
Het stakingsrecht werd en wordt door nogmaals hun protest te laten horen in
de E.V.C, niet verdedigd om er naar de vorm van een 24-uur proteststaking.
willekeur mee om te springen. De grote Tevens werd besloten een resolutie aan
verantwoordelijkheid welke ze heeft ten te nemen, waarbij de werktijden, taken
aanzien van de voedselvoorziening en de en ploegenbezetting werden geregeld. De
economische opbouw van ons land zal regering heeft dit „anarchistische" maathaar leidend beginsel zijn bjj het gebrui- regelen genoemd. Zij bedenke echter dat,
ken van dit wapen, „het enige wapen zo hier sprake van „anarchie" was, dit
wat de arbeider heeft in de strijd voor het noodwendige gevolg was van het
zijn bestaan". Het stakingsrecht wordt eenzijdig invoeren van maatregelen door
door de E.V.C. verdedigd als een demo- de S.V.Z., waarbij alleen de „erkende
cratisch recht zoals de democratie ge- organisaties zonder leden zjjn gehoord.
durende vijf jaren strijd is verdedigd Het ene is het gevolg van het andere.
onder de lenze „voor democratie, tegen (Vervolg zie pag. 2,
Ie kblom onderaan)
het fascisme".

Staking
De 29ste Juni was de
.
algemeen.
Ongeveer 4000 arbeiders legden eensgezind het werk neer en wendden zich tot
de Eenheidsvakcentrale, waaraan zij hun
Vertrouwen schonken. Practisch alle bij
•Jet corflict betrokkenen sloten zich bij
öe
nieuwe, uit de Eenheidsdrang en vijf
Jaren gemeenschappelijke vrijheidsstrijd
e
^ groeide E.V.C, aan, waardoor het voor
d«ze organisatie mogelijk werd, de lei*°8 van het conflict te nemen en de

Arbeider tot regering:
„Op mij kunt u rekenen, maar eerst die kei we$\*

Wantoestanden bij het „Gerecht"

de ambtenaren
is de Justitie blind
Ambtenaren die bonnen verkepen om te kunnen blijven
leven

der doorgaans niet onder welke, vaak
werkelijk kommervolle omstandigheden,
deze mensen hun werk moeten verrichten. Naar buiten toe lijkt alles gesmeerd
te draaien en heel vaak hoort men dan
ook de mening verkondigen, dat deze
Sinds de bevrijding zijn in ons land ver- ambtenaren toch maar een goed leven
scheidene loonconflicten uitgebroken. In hebben.
verreweg de meeste gevallen erkent de
regering de billijkheid der eisen en oefent De werkelijkheid is echter anders. Amb£Ü dan ook veelal pressie uit op de tenaren slaan niet graag op de grote
werkgevers, om zoveel mogelijk aan de trom en komen dan ook niet spoedig tot
verlangens der werkers tegemoet te ko- daadwerkelijke actie, maar de stemming
men. Waar de staat echter zelf als werk- onder velen van hen is beneden nul;
geefster optreedt, blijft zij ernstig in ge- slechts weinigen der justitieambtenaren,
breke en wat dat betreft is het wel ge- die niet met grote grieven rondlopen.
wenst, dat daaraan grotere bekendheid
wordt gegeven. Het justitie-personeel be- „Onzedelijke salariëring"
hoort waarschijnlijk wel tot een der
van de grootste grieven dan Is de
slechtst gesalarieerde groepen van over- Een
salariëring. Deze kan ia vele gevallen
heidsdienaren, alhoewel het bij de Rjjks- niet
anders dan onzedelijk genoemd woryerzekeringsbank en de Belastingen niet
en schreeuwt om grondige herzieveel beter is. Vooral echter wat aangaat den
ning. Er zijn b.v. . jnbtenarcn, die gede ambtenaren, werkzaam bij de ver- huwd,
zonder kinderen en met 6 dienstschillende kantongerechten, rechtbanken, jaren, hum
in het belang van de
gerechtshoven enz, weet de buitenstaan- staat, beloondwerk
zien met ƒ 109.- per maand,
waar dan wel de pensioen-premie reeds
is afgetrokken. Voor een pensioen-aftrek
(Yervolg van pag. 1)
kun je echter bij den bakker geen brood
De S.V.Z. reageerde echter anders dan kopen. Dit mag nogal onlogisch geredede havenarbeiders. Gingen de arbeiders neerd zijn, daar de pensioen-regeling
na de proteststaking weer aan het werk, toch heel mooi is vergeleken met het
anders was dit het geval met de S.VJZ. particuliere bedrijf, voor mensen als bovenbedoelde ambtenaren gelden deze
Uitsluiting
overwegingen niet, daar deze voor het
niet op te lossen vraagstuk zitten, hoe
Dezn beantwoordde de besluiten van de rond te komen van die f 109.-. Zij willen
arbeiden met uitsluiting. Zo deed zich r.det alleen na hun 65ste jaar kunnen
bet eigenaardige geval voor, dat na de leven, ook nu. Heeft dan zo'n ambtenaar
proteststaking van 24 uur de haven- nog het geluk (of ongeluk?) zijn gezin
arbeiders weex wilden werken, maar het te zien uitbreiden, dan krjjgt hij daarno de S.VJZL was, die ging „staken". voor een kindertoelage, die hem echter
Niemand mocht het werk hervatten, niet eerder wordt uitbetaald dan in
dan op voorwaarden gesteld door de Januari van het jaar volgend op dat
S.V.Z. en de bonden zonder leden.
der geboorte van het kind. Het kan dut
Hiermede had een onhoudbare toestand voorkomen dat hij daar een jaar op moet
qfa Intrede gedaan. Schepen kwamen wachten en al die tod met drie personen
met kostbare levensmiddelen aan boord — om over de mogelijkheid van een
de haven binnen, zonder dat ze gelost tweeling nog maar te zwijgen =— van
bonden worden.
f 109.- per maand moet leven.
Niet omdat er gestaakt werd, maar omdat
Deze
ambtenaar verkeert in een veel onSe S.V.Z. niet op de gestelde voorwaarden
der havenarbeiders gelegenheid wilde gunstiger positie, dan iemand, die op
wachtgeld loopt bij de Arbeidsreserve.
geven tot lossen.
Het was ten slotte een vertegenwoordiger Deze laatste immers krijgt f 25.- per
ran de S.V.Z. die contact met de regering week, dus ca. ƒ 109.- per maand, zolang
en E.V.C. opnam, «uu bemiddelend op hij niet werkt Krijgt hij werk, dan zal
te treden. Het gevolg was, dat door de hy vrijwel steeds belangrijk meer verhavenarbeiders werd besloten op Maan- dienen dan zjjn wachtgeld bedroeg. .
dag 20 Augustus het werk te hervatten
op de «oorwaarden welke vóór de door Bonnenverkoop
bun aanger.ome resolutie golden, mits Gevolg van deze toestand is dan ook,
direct de onderhandelingen zullen worden dat b.v. in Amsterdam een ambtenaar
geopend. Mocht door onderhandelen met steun
aangevraagd hjj Maatschapde S.V.Z. geen overeenstemming worden pelijk heeft
Hulpbetoon, terwjjl een ander z*n
bereikt dan zal in dit geval de beslissing brood verkoopt,
teneinde de huur te kunvan den rijksbemiddelaar worden aan- nen betalen; weer
een ander verkoopt
vaard, mits dit ook door de S.V.Z. wordt rijn
chocolade om in ieder geval de rest
gedaan.
bonnen te kunnen honoreren.
Onmiddeltjjfc is zowel de regering als de van zijn
zouden gaarne studeren, doch zon
S.V.Z, hiervan op de hoogte gesteld. Velen
niet in staat enig lesgeld te spenderen.
De regering gaf toestemming tot onder- Er
zijn gelukkig ook onder hen, die een
handelen. Dit was nodig, omdat aan- enigszins
behoorlijk inkomen hebben, dat
vankelijk het standplint was ingenomen wil zeggen
ca. ƒ 160.- per maand. Men
dat, voor tot onderhandelen werd over
ian zelfs komen tot ca. ƒ 190.- a ƒ 200.-,
gegaan, de E.V.C, afstand moest ioen indien
men minstens 2 kinderen heeft
van het stakingsrecht.
Daar hoeft ro'n ambtenaar niets bijzonders voor te presteren, alleen maar ouder
Doelbewust
worden.
Wij stellen dus vast, dat het de Scheepvaartvereniging Zuid is geweest, die de
eerste stap heeft gedaan. Maar eerst
moet zij in Rotterdam een chaotische
toestand scheppen. Want de S.V.Z. en
zij alleen is verantwoordelijk voor de
gang van zaken in Rotterdam.
En het is weer de E.V.C, en daarmede
in hst bijzonder de Rotterdamse haven• •;, die getoond hebben, dat het
s met de opbouw van Neder hebben zij getoond geen
; oproerkraaiers" te zijn, maar
. uste arbeiders, die weten te
•• .hten. Weer hebben
handelen bereid te
een uitspraak van den
te aanvaarden.
:\l do;n we echter afstand
::!a';ingsreckt!
•
;.t zallen we weer weten te geruüien, .wanneer .onverantwoordelijke
rnemers en een besluitloze regering
Hen daartoe dwingen.
B. BLOKZIJL

meer jaren nodig heeft om tot het eindsalaris te komen.
Nu, na de bevrijding, heeft de regering
bekend gemaakt, dat aan al het overheidspersoneel een salarisverhoging zal
worden toegekend van 25% over het
salaris van 1940, dat wil dus zeggen,
dat alle verhogingen, tijdens de Duitse
bezetting gegsven, komen te vervallen.
Deze laatste verhogingen varieerden van
15 tot 21% voor da laagst bezoldigde
ambtenaren, zodat er van de nieuwe
25% voor hen slechts 4% overblijft.
Tevens zou de kindertoelage verlaagd
worden.
Voor vele jongeren met kinderen betekent dit, dat hur.' salaris vrijwel hetzelfde
blijft, zelfs komt het voor, dat men in
salaris achteruitgaat, waarvoor de regering echter weer een overbruggingstoelage heeft ingesteld. Het salaris van de
ambtenaren hangt grotendeels af van
toelagen, tijdelijke en blijvende, bijzondere en gewone. Het eist vaak een precieuse berekening na te gaan wat men
verdient. Nu is er weer een nieuwe regeling in de maak, speciaal voor het
jongere personeel. Veel vertrouwen hebben de ambtenaren daar nog niet in,
er zijn al zoveel regelingen geweest en
hun positie is nog immer even slecht.

moeilijkheden oplevert, mede tengevolge
van de plaatsgehad hebbende ooriogshar.delingen, maar kan er nu eindelijk
niet eens wat vlugger door het departement worden afgewerkt? Een salarisverjaging gaat altijd onmiddellijk in, maar
komt er een verhoging af, dan :vK>et men
op zijn minst maanden wachten, alvorens
ïict geld in handen te hebben. Sommige
ambtenaren v,
iog op het zgn.
kraamgeld ad. ƒ 55.- voor een omstreeks
November j.l. geboren kind en 20 is het
eveneens met de periodieke verhogingen.
Het departement van Justitie, afdeling
comptabiliteit, werkt voor hen tergend
langzaam. Begrijpt men daar niet, dat
hier onmiddellijk moet worden f-eholpen!

Een beroep op de ambtenaren

Steeds wordt er weer opnieuw een beroep gedaan op de ambtenaren, zo ook
nu. Het ambtelijk apparaat .noet, na de
wanordelijke jaren, die achter ons liggen,
weer behoorlijk kunnen functioneren.
Het is toch een heel redelijke eis van
hen, die daaraan moeten medewerken,
dat zij minstens in staat warden gesteld
de hun toegewezen bonnen te honoreren.
Dit is thans voor velen niet het geval.
Laat de overheid het rooi beeld geven
en ieder van haar medewerkers een
T.
We geloven graag, dat het de nodige menswaardig bestaan verzekeren!

De salarisregeling bij de bankbedienden
Voor de oorlog bestond er voor het bankpersoneel geen enkele vaste salarisregeling! Er waren grote banken, die hun
personeel een salaris durfden uit te betalen, dat belangrijk minder was dan dat
van vele handarbeiders en zeer zeker van
die arbeiders, die door een Collectieve
Arbeidsovereenkomst beschermd werden.
Onbetaald overwerk was een natuurlijk
verschijnsel.
Deze hoofdarbeiders, die in de Vakverenigingen schroomden gelijk gestold
te worden met handarbeiders, waren
mede daardoor achtergesteld bij deze
laatsten op het punt van de loonkwesties.
Ondanks het feit, dat zij 3, 4 of meer
jaren langer een school doorlopen hadden,
waarvoor de ouders zich dik v/ij Is de
grootste zorgen getroostten. Het was
daarom een stap in de goede richting,
toen per l Januari 1942 een regeling
var: • het salaris voor het administratief
personeel, werkzaam bij de bankkantoren
in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag,
werd vastgesteld door het College van
R ij ksbemiddelaars.
Het gevolg was, dat binnen korte tijd de
salarissen door enkele bankinstellingen
verhoogd moesten worden met bedragen
die varieerden tot ƒ600.— en misschien
wel meer.
Het personeel der slechtst salariërende
banken kreeg dus de grootste verhogingen. Thans staat de Nederlandse
regering een loonpeil toe, dat 125% van
dat van 1940 of 115% van dat van
October 1942 mag bedragen.

De rol van de

Bedrijfsunie

Dezer dagen is door de Bedrijfsunie
(N.V.V, R.K.W.V, CJT.V.) een vergadering belegd voor het personeel in het
Bank- en effectenbedrijf en heeft men
de aanwezigen een motie voorgelegd,
waarin bij de ondernemers aangedrongen
•wordt op een onmiddellijke salarisverhoging van 25% boven het loon van
1940 of 15% boven het loon vani October
1942.

Het stelsel van de periodiek» vernogmgen, hetgeen voor het justitiepersoneel
neerkomt op ieder jaar een salarisverhoging van ƒ 6.- a ƒ 7.- per maand, of
om de twee jaar het dubbele, is bij de
overheid zeer in trek en de voornaamste
oorzaak, dat practisch al het jongere Uit het bovenstaande zal het een ieder
personeel armoe hjdt.
duidelijk zijn, dat na da betere salarisregeling van l Januari 1942 en de daarbij
Voor vaak precies hetzelfde werk, ocder gekomen, m het bedrijf gebruikelijke,
dezelfde omstandigheden, wordt de amb- jaarlijkse verhogingen, meer of minder
tenaar op 40-jarige leeftijd stukken beter groot, een vraag om 25% loonsverhoging
betaald dan toen hij 30 jaar was. En nu boven het peil van 1940 in gee» geval
is het wel waar, dat men met de jaren met de realiteit in overeenstemming is.
grotere ervaring krijgt, hier werkt het Juist door de slechte salariëring van 1940
als een rem, daar de aanvangsalarissen (ƒ25.— per week voor 29-jarig persoveel te laag zijn en de periodieke ver- neel) zijn er thans beambten die reeds
hogingen ook niet bepaald hoog.
100% daarboven hebben. Deze eis zou
zelfs daarop" neerkomen, dat de hoofdSlechte promotiekansen
arbeiders aan hun werkgevers moesten
terug betalen.
De vooruitzichten pp promotie van het
justitiepersoneel zijn slecht, daar huu Door de jaarlijkse grotere of 'klemere
aantal betrekkelijk gering is. Reden te- verhoging zal het ia de meeste gevallen
meer om de salarisschalen zodanig in te zo zijn, dat ook 15% op het loonpeil
richten, dat men niet 10 en soms nog van Ocober 1942 geen effect zal sorteren.

Dat t«;e voorsteDee inderdaad absurd
zijn, woVdt dan ook bewezen door het
feit, dat een der slechtst salariërende
bankinstellingen een verslag en een
motie dezer vergadering overneemt uit
„Het Vrije Volk" in een blaadje en dat
d;£elijks op de bank laat circuleren ter
voorlichting van het personee (chefs!),
financiële zaken betreffende. Juist deze
slechtste onder de bankinstellingen, de
minst sociaal voelende, dus daar waar
de loonsverhoging tot de grootste bedragen toegekend moesten worden, dezo
directie slaat zich nu het hardst op de
borst omdat zij veel meer gegeven heeft
'wongen!) en dus deze nieuwe eisen
trotseren kan.
Zeker, het bankpersoneel dat in 1940
reeds behoorlijk gesalarieerd werd, zal
'misschien iets aan deze eisen hebben,
doch voor dezen is het ook thans misschien het minst noodzakelijk.
De Bedrijfsunie zit hier vast aan d»
rogeling van den minister van Sociale
Zaken, den heer Drees en kan onmogelijk het personeel het onMoudbare van
diens regeringsbesluit voor og"n houden.
Zij heeft daarop zeer handig de vergaderden iets voorgehouden, dat in wezen
weinig aantrekkelijks biedt. Zij, die deze
motie ondersteunden, zullen zich thans
in een rustig ogenblik afvragen, wat zjj
eigenlijk wilden.
Dit geval toont ook duidelijk aan hetgeen de regering den ru-beider in het
vooruitzicht stelt Zij heeft deze weg
aangegeven door loonsverhogingen toe
te staan, die niet aan de levensstandaard
kan voldoen, maar de prijzen bhjven
hoog. Het is nog steeds de arbeider die
het gelag betaalt!
Deze hoge prezen x$a dan ook de oorz~ak dat de bank-employe's ondanks de
salaris-verbeteringen straks niet in staat
zullen zijn een costuura, overhemden^
een jas, schoenen enz. te kopen en nog
minder kunnen voldoen aan de aHernoodzakehjkste ete kleding van hun
gezin.
Het fa daarom «fat de ondernemers htm
beambten rollen moeten stettoen, niet
met kleine toelagen een enkele keer per
Jaar, doch met behoorlijke toelagen,
•welke WJ regelmatige prijsverlaging aanpassend verminderd kunnen worden, tot
het loon voldoet aan de levensstandaard.
Dit b de weg en ntet het gegoochel met
moties door z& geroutineerde vakbcmdsondernemer,

door
nooit de onze worden!
P

Wij geven sociaal advies op Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond
van 7 tot 9 uur.
Uw raken worden uitstekend behartigd door een rechtskundige,
Zittmgslpkaal Hemonylaan 2?,

VAN

Een balans over drie maanden
verband daarmede heel even gesproken
over de „Leen- en Pachtwet".
Op basis van deze wet, wordt door de
-l
Verenigde Staten voor een bedrag van
ƒ5.000.000 (vijf millioen gld.) aan noodwoningen geleverd voor l Januari 1946.
6 Mei
De dag der bevrijding!
En hiermede zijn we meteen gekomen
Wij zijn nu drie maanden later. Drie op één dei dringendste vraagstukken
maanden, waarin we in volle vrijheid van deze tijd.
hebben kunnen werken aarj de opbouw
van verwoest Nederland.
De woningbouw
Hoe hebben we ons verheugd op die tijd!
Verlost van alle dwang, verlost van Hoeveel bouwvakarbeiders zouden wel
terreur, verlost van aMe gedicteer van te werk gesteld kunnen worden, wanneer
boven af.
men de woningbouw stevig te hand
" e zouden weer kunnen werken, we nam?
zouden weer deel nemen aan het pro- Maar ook hier stuit men 01- het bezwaar
ductieproces. We zouden weer een be- van materiaal-gebrek. En hoe mooi het
hoorlijk loor.' verdienen,
ook lijkt, vijf millioen gulden aan.noodNatuurlijk waren we voorbereid op woningen, binnen het raam vara de zo
piocüijkheden van allerlei aard,
dringende opbouw, is het niets.
™e wisten, dat de nazi's Nederland Geheel nieuwe woningen worden niet
"adden achtergelaten in een chaotische gemaakt. Het is alles herstelwerk. De
toestand.
huizen worden weer b e w o o n b a a r
Maar daartegenover stond de goede wil gemaakt. Maar daar is alles mee gezegd.
van allen om de schouders te zetten En dan praten we no^ raet over de
onder
het inderdaad gigantische werk inrichting van de huizen. Alle gebruiksVa
" de opbouw.
voorwerpen zijn schaars of in het geheel
Ene maanden zijn niet lang! En er is niet te verkrijgen.
tederdaad een aanvang gemaakt met de Over de krotopruiming -roller we maar
opbouw. Er is puin geruimd, er zijn helemaal zwijgen.
«fnderijen drooggelegd, men is begonnen Wanneer we door de hoofdstad lopen en
de rivieren bevaarbaar te maken, merj we zien de verwaarloosde stad, met
heeft het herstel van de kaden en dokken gaten erin (gesloopte, in elkaar gezakte
>n de grote steden ter hand genomen, en onbewoonbaar verklaarde woningen)
«naar. ...I
dan bekruipt ons een weemoedig gevoel.
Ein dat zyn dan nog gevallen waar niet
steeds werkloosheid
gesproken kon worden van oorlogsschade. Laat staan de steden, dorpen en
Maar we hebben niets gezien van een gebieden waar de oorlog gewoed heeft
grootscheeps aanpakken van de zaak der in al zjjn verschrikkingen. Ondertussen:
weaeropbouw.
Geen
geconcentreerde
fcanval, laten we het maar zeggen; op Klagen helpt niet
de r werkloosheid. Dat gehate woord van
vóór de oorlog! Duizenden en duizenden Maar waarom grijpt de overheid niet
IpPen ror.d en vinden geen werk.
in met straffe hand?
.-111 de hoofdstad alleen al ruim 30.000 Waarom geen overleg gepleegd met de
^achtgelders bij de Arbeidsreserve, zon- bonafide organisatie der werkers?
der nog te rekenen zij die bij particuliere Waarom dus de werkers zelf niet gekend
^dernemingen, zoals by de Metaal- in deze problemen?
bedrijven en Scheepvaartondernemingen Wat hebben wr> aan adviezen van lieden
» wachtgeld lopen.
die geen voeling houden met de werkers?
•ta dan dringt zich van zelf de vraag bij Wat hebben we aan lieden die geroepen
>ns op: wordt er van overheidswege wel
tot het geven van advies, maar
genoeg gedaan? Wordt er uitgehaald worden
zich niet laten leiden door het volks^at er in ia?
We weten wel dat er een schrikbarend belang?
tekort is aan de nodige materialen, aan Waarom de Eenheidsvakcentrale niet
grondstoffen, aan machines en machine- erkend? Wat hebben wjj aan een Stichonderdelen.
ting van de Arbeid, waarin geen verMaar verder redenerende, vragen wij ons tegenwoordigers van de werkers zjjn
af: hoe zit het met de aankoop van opgenomen?
Biateriaal in het buitenland?
Als de regering raad wenst, waarom die
Het ligt niet aan ons, wanneer wij niet dan niet gezocht daar, waar raad en
beschikken over de nodige cijfers om oplossing van problemen gegeven kunnen
daarover een juist beeld te krijgen.
worden?
de minister van Openbaren Wer- Waarom geen grootscheepse aanval op
dr. ir. J. A. Ringers, heeft een het groot-kapitaal? Waarom geen heffing
tipje van de sluier opgelicht en in ineens op de millioenenwinsten van de
persconferentie mededeling gedaan, grote ondernemers?
ver het met de opbouw staat en in Waarom geen in beslagname van de ver-

Hos slaaf het met

VAN VOORHEEN EN THANS
door
-K. A. de Klerl
(3

Eenheid
s inmiddels 1893 geworden. Het
wilde,sdat ik toen op een bouwre werkzaam was, waar een paar kaden werkten, die leden waren van
toentertijd bestaande Socialistenbond.
vrienden
, spraken veel met
doorgaans over de
erbarmi,-w
in heT bm ^^den, die m die dagen
« bouwbedrijf onder de arbeiders
~x

tot

worden
en wij

ien middel
die eenheid
het oprichten v >
samengebracht W~rj besl^ ^
_
bare vergadering te beleggen, werk-Talleen ten doel zou hebban een orgacisat^
te stichten, die voorlopig zou bestaan uit
kalk- en steenbewerkers, djis metselaars,
Opperlieden, stucadoors, steenhouwer^
De timmerlieden bleven er buiten,
t met deze mensen in die tijd toch
succes te behalen was. De timmerlieden vormden een conservatief stel
die «ach <wn faan yaktrots yeel

te voornaam vonden om zich aan te sluiten bij een organisatie van doodgewone
bouwvakarbeiders. Bovendien bestond er
voor de timmerlieden reeds een organisatie, die eigenlijk voornamelijk een ziekenpotje was, maar met een werkelijke
vakorganisatie weinig gemeen had. De
timmerliedenvereniging hield jaarlijks een
paar feestelijke bijeenkomsten, waar ook
de patroons aanwezig waren. De patroons
warsn ereleden of donateurs.

De drukker Massereeuw
Op de door de kalk_ en steenbewerkers
te beleggen vergadering, zou een van de
jonga kameraden als voorzitter fungeren
en schrijver dezes zou als spreker optreden. Aanvankelijk had ik hiertegen wel
enig bezwaar, aangezien ik nog steeds
voorzitter was van het Rooms Katholieke
Kalk- en Steenbewerkersgilde. Maar tenslotte bezweek ik toch voor de aandrang
van mign kameraden. Toen kwamen de
financiële moeilijkheden op de proppen.
Er moest een zaaltje gehuurd worden,
er moesten manifesten gedrukt worden.
Maar ook hierop werd iets gevonden. De
zaalhttur, die ƒ 1.50 bedroeg, behoefden
wq niet vooruit te betalen en ook de
manifesten kregen wij op crediet gedrukt. Daarvoor zorgde de drukker Massereeuw, een klein drukkersbaasje, die
als arbeider wegens zijn socialistische
propaganda door de patroons was uitgesloten en sedert enige jaren een bedrijfje
voor zichzelf dreef. Dit zaakje werd In tor
de grondslag van de grote drukkerij van
de Arbeiderspers en Massereeuw is jarenlang de directeur van dit groeiende

mogens en bezittingen
collaborateurs?

van de grote

Wederopbouw
„In 1946 en 1947 zullen wij m staat
zijn de wederopbouw op volle toerers
te laten draaien", zei ir. J. A. Ringers
op bovengenoemde persconferentie.
In '46 en '47. Gezegend uitstell
Dan lopen we dus nog jaar en dag op
een schoen en een slof of tegen die tijd
z o n d e r schoenen. We raden de adviseurs van de regering eens aan een
kjjkje te gaan nemen in de volkrijke
buurten, waar de kinderen reeds maanden en maanden, zonder kousen en
schoenen in de goot spelen. Waar de
linnenkasten reeds jaren leeg zijn, waar
beddegoed een weelde is.
We schrijven Augustus 1945! De laatste
zomermaand. De herfst is al niet ver
meer af.
De winter zal sneller voor de deur staan
dan we denken!
En het is al net zo als vóór de oorlog.
De minst bedeelden zijn de slachtoffers
van de trage op gang koming van de
volkshuishouding.
Buiten het hoog n o d i g e voedsel, Is
nog geen sterveling in staat geweest om
iets behoorlijks aan kleding en schoeisel
te kopen, ja zelfs niet om iets to laten
herstellen.
Lege kasten, lege fcolenkisten, -slechte
woningen, defecte bellen, kranen, lampen. Slecht gekleed, matig gevoed, zo
gaan we de winter tegemoet!
Een balans over drie maanden, met als
enige creditpost.... wederopbouw in 1946
en 1947. Een weinig prettig vooruitzicht!
H. D.

bouwen!
Op resten van het oude huis,
Dat ons eens woning bood,
Op puinhopen van oorlogsvloek,
Geweld en hongersnood,
Van onderdrukking en verraad
En Nazi-moordgedruis....
Op wrakstukken van 't kapitaal,
Daar bouwen wij ons huis.
We ploeteren met man en macht
En ijver..... ongekend,
Hoe w'ons ook haasten, nog
maar pa»
Zijn toe aan 't fundament.
Ervaring maakte ons gehard
En één van wil en geest:
Het nieuwe huis moet hechter zyitj
Dan 't oude is geweestl
We bouwen zelf... naar eigen
smaak,
Met eigen middelen ook,
Geharnast tegen wraak en hoon,
Reactionair gestook....
Zij vrezen 't bolwerk onzer macht,
Dat vordert met de dag...
Hun haat w ons een stimulans,
Hun leed is onze lach.

Zo bouwen w'acm ons levensdoel
En leggen steen voor steen,
Aan onze toekomst... 't
vterkershwis,
Met plaats voor iedereen.
Die mee tril bouwen en als 't moet
De vuisten balt en vecht,
Voor z'n geluk... ons nieuwe hnis
Bnssum groeit!
Van vrede... Vryheid... Rechtl
JAN MEERBEEK
Daar ook in Bussum de Eenheidsvakcentrale terrein wint en reeds verschillende
groepen, ojn. in het bouwbedrijf, het
melkbedrijf, de P.T.T. en van werkers in
overheidsdienst, werden opgericht, werd
ook hier ter plaatse de behoefte aan cen_
tralisatie gevoeld.
Overgegaan werd tot de samenstelling
van een centraal bestuur, waarin werden
gekozen: 2 vertegenwoordigers der bouwvakarbeiders, 2 der melkbezorgers, 2 van
P.T.T.-personeel, 2 van werkers in overheidsdienst en l onderwijzer. In de eerste bijeenkomst van het plaatselijk bestuur der E.V.C. vond verdeling der
functies plaats en werd het dagehjks
bestuur als volgt samengesteld: G. Th. F.
Hilkes, voorzitter, P. J. v. Ekeren, K.P.C.
de Bazelstraat 22, secretaris en Tj. Severein, penningmeester. Dit bestuur zal
voorlopig de werkzaamheden regelen, totdat meerdere groepen, waarvan de oprichting in een ver gevorderd stadium
is, zullen z\jn gevormd, waarna tot definitieve samenstelling van het plaatselijk
bestuur der E.V.C. zal worden overgegaan.

bedrijf geweest De vergadering zou op
Zondag plaats hebben. Hiertegen was wel
het bezwaar, dat vele bouwvakarbeiders
er dan niet aan zouden denken om te
verschijnen, wegens gebrek aan behoorlijke kleding, maar te verband met de
lange werkdagen, kon er niet toe overgegaan worden om de vergadering op een
avond van een werkdag te beleggen. Wij
beleefden dus toen het eigenaardige geval, dat de voorzitter een 'socialist, de
spreker voorzitter van de Rooms Katholieke organisatie was.
De vergadering was een groot succes en
voor die tijd zeer druk bezocht. Wel een
driehonderd bezoekers vulden het veel te
klcir.-s zaaltje. Het was er — om zo te
zegden — propvol. De grieven en misstanden in het bedrijf werden in verschillende toonaarden naar voren gebracht. Een groot aantal bouwvakarbeiders stortten hier hun gemoed uit. Er
werd met grote meerderheid besloten
over te gaan tot de stichting van een
organisatie van kalk- en steenbewerkers.
De meeste aanwezigen gaven zich als
lid op en de contributie werd vastgesteld
op 10 cent per week. Een voorlopig bestuur werd gekozen en het schip van de
nieuwe organisatie ging in zee. De verslaggever van het Rotterdams Nieuwsblad
ffaf een uitvoerig verslag van de veigaclering. Het leek wel alsof er een wonder
gebeurd was.

Bijna 100 leden bii de
Rijksverzekermgbank
Op Maandag 13 Augustus werd in het
Corn. Broerehuis een vergadering voor
het personeel der R.VJJ. gehouden, teneinde tot de oprichting der Eenheidsvakorganisatie bij de R.VJ3. te komen.
De aanwezigen (pijn. 65) gaven zich
vrijwel unaniem op als lid der HLV.C.
Tot nu toe werd in het geheel een
kleine honderd leden ingeschreven.
Er werd een voorlopig bestuur gekozen,
bestaande uit 13 leden. Het voorlopig
dagelijks bestuur bestaat uit de navolgende leden: J. Wolthuis, voorzitter; 3.
Koremana, secretaris; Mej. N. Nol, penningmeesteresse; Th. A. Shjderink, 2e
voorzitter; G. V. de Mey, 2e penningmeester; E. *. Wermerskerken, 2e secretaris.
Ambtenaren, dfe zich eb lid wfflen opgeven, kannen zich wenden tot den
J. Koremans, Ruysdaelstraat 38 UI.

kalk- en steonbewerkersgilde voor mjjn
optreden in de openbare vergadering ter
verantwoording geroepen. De geestelijke
adviseur was ia die bestuursvergadering
natuurlijk ook aanwezig. Mij werd zeer
scherp de les gelezen. Tenslotte werd nuj
de eis gesteld, dat ik in de pers een
gedeelte van het ter openbare vergadering gesprokene zou herroepen en zo ik
dat niet wilde, dan zou ik als lid van
de RX. Volksbond geroyeerd worden.
Als bijzondere gunst werden mij 14 dagen
bedenktijd toegestaan. In mijn verdediging deed ik uitkomen, dat niet alleen
mijn gevoel, maar ook mijn verstand tot
mijn daad had geleid. Ik was tot de
overtuiging gekomen, dat wij met het
handjevol Rooms Katholiek georganiseerden, geen kans zouden zien ook maar
enige verbetering in onze toestand te
brengen. Bovendien v-as het dan nog altijd de vraag of het bestuur van de
Rooms Katholieke Volksbond bereid was
zijn sanctie te verlenen aan een strijd
voor betere arbeidsvoorwaarden. Men
was immers doodsbenauwd om in het
vaarwater der socialisten te komen en
accepteerden liever de barste maatschappelijke verhoudingen, dan dat men het
riskeerde om met socialisten of dat soort
lieden .vereenzelvigd t" worden. Ik deelde
het bestuur tenslotte mede, dat ik de m
vounr'zicht gestelde bedenktermijn niet
nodig had en niet wensto te aanvaarden.
Ik wer-ste lic! en voorna •> te blijven van
Ie neutrale crganisalie. Voor deze- halsUit de da R.K. Volksbond
• i . ï werd ik door het bestuur van
Voor mij had deze vergadering natuurlijk het lidmaatschap van d Rooms Kathonog bijzondere gevolgen. Ik werd door lieke V&iksbond vervallen verklaard.
(Wordt vervolgd)
het bestuur van het Rooms Katholieke
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Uit de Binnenbeuiivaart

Alweer de Heidemaatschappij

Een aantal arbeiders uit Rotterdam werc
uitgezonden naar LTselmonde om grondwerk te verrichten. Hen werd bij het
vertrek medegedeeld, dat het werk in
dienst van de D.U.W. (Dienst Uitvoering
Werken) uitgevoerd zou worden. Deze
dienst werkt onder de voorwaarden die
gelden in het Bouwbedrijf. Maar al spoedig merkten zij, dat ze weer in dienst
stonden van de Heidemaatschappy. Het
grondloon wqs oorspronkelijk 86 cents
per uur. Neen, zegt de Heidemaatschappij,
allen krijgen 76 cents.
Deze arbeiders werken al jaren in het
Bouwbedrijf en zijn geroutineerde grondwerkers. Het is vanzelfsprekend ,dat de
arbeiders zeer verontwaardigd zijn* over
deze vooroorlogse uitbuiterij.... Deze
arbeiders vragen om raad!

Hoe staat het niet de werktijden in de
JBicnenbeurtvaart?
Vóór de oorlog werden er zeer lange
werktijden gemaakt; de oorzaak zo vertelde men ia die dagen, was de crisis en
de dodende concurrentie, maar met dat
alles voerden de oude vakorganisaties
weliswaar wat papieren acties, maar tot
een regeling, die voor de arbeiders verbeteringen inhield, kwam het nooit.
Het woordje „Ordening" en • nog eens
„Ordening" was die dagen niet van de
lucht. Na de bevrijding organiseerde een
groot deel van het binnenbeurtvaartperBoneel zich in de Eenheidsvakcentrale,
•wat een doorn in het oog der reders
was. Toen men bij de diverse reders om
de 25% loontoeslag vroeg, kreeg men ten
antwoord, dat er met de drie oude organisaties wel onderhandeld ZOT worden. RAADGEVING
De arbeiders wilden alleen maar dat er Wij zouden hen aanraden eerst een beonderhandeld zou worden met de E.V.C., spreking aan te vragen met de uitvoeri maar de reders onder leiding van de ders van het werk. Een commissie uit de
; firma Koppe gaven niet thwis en ver- grondwerkers moet die besprekingen voe, telde dat ze vroeger toch zo prettig met ren. Zorgt ondertussen dat aHe arbeiders
(«U; oude organisaties, hadden onderhan- werkzaam in het bedrijf georganiseerd
worden in de E.V.C.
Treedt in overleg met' de afdeling BouwjOp 25 Juni barstte er dan ook een con- vakken van de E.V.C, te Rotterdam, die
t flict los in de Binaenbeurtvaart en toen eventueel in deze handelend op kan
, de reders zagen dat hun arbeiders zich treden,
j achter de E.V.C. schaarden, kozen ze Hoe groter de georganiseerde macht, hoe
eieren voor hun geld en gaven na l dag sterker de arbeiders staan tegenover de
! en twee uur de 25% loontoeslag. Over ondernemers. Zendt verder een deputatie
'deze toeslag was door de bestuurders der naar het Gewestelijk Arbeidsbureau en
i E.V.C. al dagen met de reders en het vraagt uitleg hoe het mogelijk is, dat de
i M.G. onderhandeld, dus deze actie moet Heidemaatschapprj, die verdwijnen zou,
i! dan ook volledig aan de halsstarrige hou- weer op de proppen is gekomen.
ding der reders geweten worden. De Wanneer jullie aangenomen zijn op uur1
werktijden zoals ze door het personeel loon, dan moet ge zorgen dat het uur(tijdens de oorlog gesteld waren, zowel op loon uitbetaald wordt en zijt ge niet
'de wal als varend, waren gunstig bq verplicht te werken in accoord.
l die •van voor de oorlog. Voor het wal: personeel 43 uur en * voor het varend
Rotterdam leeft
[personeel 52 uur. Nu komt de rederij
Koppe 27 JuU jl doodleuk met dienst- N« wij tussen de golven van actie 'der
. order no. 5 met de mededeling aan het havenarbeiders door, even de tijd vin•varend personeel, dat op haar diensten den, willen wij ook onze stem in ons
gewerkt moet worden:
orgaan laten horen. En datgene wat wjj
.Amsterdam-Lemmer plm. 71 u. p. week laten horen, is hoopvol voor onze organisatie m Rotterdam. Mocht soms de
'Amsterdam-Zwolle
„72
„
mening bestaan, dat wij in Rotterdam
Amsterdam-Zwartsluis „ 70
„
alleen aandacht besteden aan de havenAmsterdam-Deventer
„ 76
„
dan moge het volgende het
Dan zqn er nog diensten die nog wel niet arbeiders,
bewijs zijn, dat alle bedrijven hier bij
genoemd worden zoals de z.g. Twente- ons
de aandacht hebben. Grootse propadienst met een werktijd van plm. 86 uur ganda
wordt door ons gevoerd in tal
en nog enkele andere: Amsterdam-Aro- van bedrijven.
Wij organiseerden de perhem-Nijmegen: w. De diensten Rotter- sonelen van de volgende bedrijven:
dam-Arnihem w. De z.g. Zaanse dienst Kaufman's huidenhandel, Ver. BlikfaAmsterdam-Arnhem-Nijmegeu de Waal af. brieken Hillegersberg, Debee CartonnageMen doet of er geen vuiltje aan de lucht Eabrieken, Lenos' Scheepsreparatiebedrijf,
fa. Dat betekent, dat als het varend per- Diergaarde Blijdorp. Grote delen van:
soneel het aanvaardt, dat het walperso- 3alvanische . Industrie, Koots Expeditieneel binnen korte tijd ook haar uren Dedrijf, Nijman's Goederenvervoer, van
verhoogd zal zien.
end en Loos, delen van Rijn- en BinVoor twee weken terug voer de „Velona" nenvaartpersoneel, Overheidspersoneel en
van de rederij „Jansen'a boten" in een zovele anderen. Grote propaganda-acties
•week plm. 120 werkuren en ontving voor zijn aan de gang onder het personeel
haar passagiersvervoer op Den Bosch der grote scheepswerven, onder Hotel-,
een hoog bedrag. Ook de rederij v. d. Café- en Restaurant-personeel, Bataafse
Boom uit Rotterdam haalt nog van deze enz. En dit is begrijpelijk. Er is een zekekunstjes uit, terwijl men nog vaak ar- re aarzeling ta.v. de oude organisaties.
beiders in de wachtgeldregeling heeft Onze taak is het aan deze arbeiders duiSlopen. Nu zijn de reders en de oude delijk te maken, dat onze Centrale niets
! vakorganisaties bezig een nieuwe lande- daarmee gemeen heeft, maar dat zij de
lijke regelir^g te maken, maar de aibei- strijdorganisatie wil zijn van, voor en
iders in de binnenbeurtvaart eisen, dat door de arbeiders zelf. En deze taak
i hun organisatie, de E.V.C., voor hen een wordt door ons ernstig verstaan. Toch
'landelijke regeling maakt op de basis runnen wij in de bedrijven ook vaak
%an de 48-urige werkweek voor het wal- constateren, dat vele arbeiders dit reeds
ipersoneel en 52 uur voor het varend nog niet tot de definitieve stap van aan•personeel, met een loon- en ploegen- lebben ingezien, dat zij reeds tot klaar•terkte zoals die door de S.H.B. in Am- leid daarover zijn gekomen, maar alleen
1
sterdam is gesteld. Het klein-havenbe- sluiting zijn gekomen. Het bleek dan
drijf op dezelfde arbeidsvoorwaarden als ook, dat zij na een korte propagandahet Groot Havenbedrijf, zowel in loon als rede van onze zijde, voor de zaak, hun
in werkuren. De werkers in de binnen- eigen zaak waren gewonnen. Er is duibeurtvaart willen niet meer naar de sla- delijk voelbaar, de drang, zich te verventijd terug, maar willen wel mede hel- :etten tegen het terugvoeren naar de
pen aan de opbouw van hun land en er toestanden van vóór 1940. De E.V.C.
voor werken ook, maar wensen daarvoor sluit daarbij aan en dus kan het niet
een vergoeding die redelijk is.
anders, of de werkende bevolking van
Tevens verzoeken wij alle kapiteins die fiotterdam, zal binnen afzienbare tijd
nog met hun gezinnen aan boord wonen, laar eenheid in onze organisatie vinden,
zodra er woningen komen, zich aan de omdat daardoor alleen de macht gewal te vestigen, opdat hun kinderen ook vormd kan worden tegen het drijven der'
een behoorlijk onderwijs zullen genieten reactie. De E.V.C, is de wilsuiting van
de arbeiders zelf, daarom' zal zij slagen
en een betere jeugd zullen hebben.
Vrienden uit de gehele bïnnenbeurtvaart n haar ondernemingen, daarom zal zij
organiseert je in één grote en machtige slagen in haar srteven, de arbeidersklasse
vakorganisatie. Wat ons voor de oorlog op te heffen, uit haar positie, van de ontverdeelde is door deze verschrikkelijke rechten, de uitgebuitenen, maar haar de
plaats te geven, die haar rechtens haar
oorlog te riet gedaan.
Weg met de fouten uit het verleden. aandeel in de productie toekomt.
Weg met de verdeeldheid. Weg met de Daarom zal de E.V.C, groeien tegen alle
laster en leugens in, daarom _zal ,_de
onzichtbare scheidingsmuren.
Treedt allea toe tot de eenheidsvakcen- eenheid van de arbeidersklasse zich bintrak.
K. R. nen haar rijen manifestere»

Hfóegeniberg

Willekeur bfj de
Blikfabrieken
Bij 3e Ver. BHkfabriefcen, Hfflegersberg
hebben wq nagenoeg het gehele personee
georganiseerd. Na een gehouden personeelsvergadering z§n da verschillende
klachten en grieven geformuleerd en
naar de directie opgestuurd, met hè
verzoek ons een onderhoud toe te staan,
om deze zaken te bespreken.
Wie schetst onze verbazicg, toen wij van
de directie uit Amsterdam het antwoord ontvingen, dat de Metaalbond
niet bereid was met ons te onderhandelen, zolang de E.V.C. niet was erkend door
de..„ Stichting van de Arbeid. Misschien kunnen deze heren de opvatting
zijn toegedaan, dat de Stichting van de
Arbeid het beslissingsrecht heeft, over
het al of niet erkennen van arbeidersorganisaties. Onze mening is echter een
andere. Deze heren tappen uit een verkeerd vaatje. Wij stellen de za.:en anders. Niet zij bepalen of zij ons erkennen, maar wij bepalen of wij hen erkennen en dan zeggen wij: Wij erkennen deze
Stichting niet, omdat de arbeidersklasse
zelf op geen enkele wijze gekend is in de
tot standkoming van dit instituut. De
heren ondernemers zullen daarmede in
de toekomst dus rekening mee moeten
houden. Zij moeten spreken met de
eigen gekozen vertegenwoordigers van
de arbeiders en verder met niemand.
Heren werkgevers, wanneer het U ernst
is met de opbouw van ons land, herzie
dan uw houding, want eerstdaags zult
U daartoe door de arbeiders toch worden gedwongen.

Alkmaar

Hoogstraten s Conservenfabrieken
Op Woensdag 15 Augustus kwam het
personeel van de N.V. W. Hoogenstraaten's Conservenfabrieken bijeen in Café
Bakkum, ten einde tot oprichting te komen van een bedrijfsorganisatie. De uitgenodigde spreker had op het allerlaatste
moment afgezegd, doch de heer Koomen,
voorzitter D.B. Afd. Alkmaar, was bereid
gevonden hè twoord te voeren. Koomen
leeft in een vlot en enthousiast betoog
aet wezen van de E.V.C, en in het
aijzonder van de bedrijfsorganisatie uiteengezet.
Na een kort historisch overzicht gaf hrj
een beeld van de voorbereiding en oprichting van de E.V.C. Vervolgens zette
lij op duidelijke wijze de structuur van
de E.V.C, uiteen, waarna hij de aanwezigen opwekte zich allen aan te melden
als lid van de bedrijfsorganisatie Hoogenstraaten,
enige vragen en discussie werd besloten de bedrijfsorganisatie op te richten, waarbij zich twee-derde van het
personeel als lid aanmeldde. Het bestuur
werd gekozen en bestaat thans uit W.
Vluurlink, voorzitter, tevens afgevaardigde DU., K. Molenaar, secr., L. Zwaan,
penningmeester. Het secretariaat is gevestigd: Comanstraat 45, Alkmaar.

Uit de Bouw

Amsterdams Bestuur
gekozen

eigenliQk tot de competentie wtn «en ledenvergadering behoren.
Er is nl beslist, dat er tot de eerstroigende ledenvergadering twee bestuurder*
vrij gemaakt moeten worden, om hei
vele werk voor onze organisatie te doen.
Dit besluit zullen wij op de eerstvolgende ledenvergadering toelichten.
De leden worden daar natuurlijk In da
gelegenheid gesteld, om dit besluit al
of niet te bekrachtigen,
Wij zijn er van overtuigd, dat de leden
vertrouwen, dat wij deze maatregel hebben moeten doorvoeren op grond van de
noodzakelijkheid.
Door het toetreden van de meubelmakers
tot onze afd, is een vertegenwoordiger
van deze groep bjj het bestuur gevoegdj
met name Croese.
Rest ons nog mede te delen, dat om»
afd_ groeit als kooL
Wij schrijven onophoudelijk nieuwe leden
m. Gaat zo door, kameraden ledenwervers, dan kan het niet anders, of onze
organisatie zal een belangrijke plaats in
gaan nemen in de strijd van de Amsterdamse Bouwvakarbeiders.
M. B,

Uit de Metaal

Landelijk verband tussen de
plaatselijke afdelingen
der E.V.C.
Te Amsterdam is een voorlopige leiding
gevormd, die tot taak heeft, contact tot
stand te brengen, met dé plaatselijke bedrijfs-afdelingen uit de metaalbedrijven.
De bedoeling is om tot een landelijk
verband te komen. Het is noodzakelijk
om elkaar op de hoogte te houden van
de vorderingen, die gemaakt worden
met de groei van de bedrijfsorganisaties,
in het metaalbedrijf. Nodig is het voeling met elkaar te houden betreffend»
de lonen en arbeidsvoorwaarden op de
verschillende plaatsen, maar bovenal is
het nodig om tot landelijke regelingen
te komen.
Deze voorlopige leiding stelt zich voor,
eerst zoveel mogelijk contact tot stand
te brengen, om daarna, echter zo spoedig mogelijk, tot een landelijke conferentie te komen.
Reeds hebben vele plaatseEjke bedriürsafdelingen zich tot ons gemeld met opgave van ledental e.d. Het komt ona
echter voor, dat nog in verschillende
plaatsen metaalarbeiders georganiseerd,
zijn, waarover wij nog geen bericht hebben gehad. Ook is men nog niet op alle
alaatsen gekomen tot het stichten van
aedrijfsgroepen bij de plaatselijke E.V.G.
Voorzover dit nog niet is geschied, verwachten wij van den secretaris der pl_
S.V.C, opgaven van ledental der metaalgroep en uit welke -bedrijven deze leden
georganiseerd zijn. Zo kunnen we tot
vaststelling van het geheel komen.
De voorlopige landelijke leiding is n»;uurlijk bereid om ter plaatse de beaulpzame hand te bieden bij de propa-i
ganda, om tot de grootst mogelijke uitjreiding te komen. Het is voldoende ora
ons dat te laten weten. Wij van onze
tant zullen U met alles, de landelijke
metaalgroeperingen betreffende, °P de
joogte houden per circulaiïe, vandaar
dat het nodig is, U zo spoedig mogelijk
met ons in verbinding te stellen.
Wendt U daarvoor tot .H. J. Bartels,
Nieuwe Keizersgracht 6, Amsterdam-C,
Vrienden, we zien met belangstelling
spoedig informaties van U tegemoet.
H. J. B.

De Eenheidsvakorganisatie va» het Gemeentevervoerbedrijf (Tram) biedt aan
laar leden een Kunst-ochtend aan, ter
Op Donderdag 19 Juli 1945 vond in ere
van de stakers 1941 en illegale werHandwerkers Vriendenkring een lecers op
denvergadering plaats.
Op deze vergadering is een bestuur
Zondag 2 S®pt@mker 1945
gekozen, dat als volgt is samengesteld:
ML Boellaard, voorzitter; B. Weggelaar,
in gebouw „Carré" — Amstel
secretaris; J. Spaarwater, penningmeess morgens 9J5 uur — Zaal open 9 uur
er.
Verder zijn er als bestuurders gekozen: Vlet medew. v. Gezelschap K. Manders,
M. Vlaar, v. d. Kuil, v. Gelleköm, Böver, waarbij SYLVIAN POONS en de band
„DE VEOLIJKE VAGEBONDEN"
ïessels, Timmer, Farber, Siemer, A.
Stijger, J. v. d linden, H. Hulsebos en
H. Arkels.
Op deze vergadering hebben wij de BEDRIJFTAK METAAL
agenda niet kunnen, afwerken, reden BEDRIJF TOKKEK
waarom het bestuur binnen korte tijd
weer een ledenvergadering bijeen zal
roepen.
STu is het echter zo, dat wij er niet in
lunnen slagen een zaal te huren. Dit is ledenvergadering welke gehouden wordt
niet te wijten aan zaalafdrijving, maar )ij Cornelras Broerehuis, Korte LeidscheIw.straat, bij Leidsche Plein a.s. Dinsdag
a-.-i overbelasting.
Als gevolg daarvan heeft het bestuur 28 Aug., 's avonds 8 uur.
op zijn laatst gehouden bestuursverga- Belangrijke agenda. Opkomst dringend.
dering besluiten moeten nemen, die
Het BedrijfsbestuuT Fokker

