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De regering zaait onrust
De vrijlating van de „lichte"
gevallen
De mededeling van minister-president
Schermerhorn, dat er binnenkort een
groot aantal lichte gevallen (kleine N.S.
B.'ertjes, Winterhulplieden en dergelijken)
vrij gelaten zullen worden, heeft een
storm van verontwaardiging doen gaan
door geheel werkend Nederland.
Lichte gevallen.... Mei 1943! Een straat
in Zuid. Kinderen spelen in een plantsoen. Toen nog christen, en jodenkir-dertjes.
Een N.S.B.'er, in burger, komt aan, pakt
de joodse kinderen eruit en ranselt ze
onbarmhartig af. Een licht geval!
Tramhalte Frederiksplein, hetzelfde jaar.
Het is er druk. Twintig, dertig mannen
en vrouwen wachten op een trammetje.
Onder hen, twee joodse landgenoten, zonder ster, die het er op wagen, wie weet
onder welke omstandigheden. Niemand
let er op. Daar komt een klein mies mannetje, vergezeld van twee grünen en wijst
de joden aan. Mee naar Euterpestraat en
verder
!
Een licht geval!
Aan de buitenkant van de stad woont
eer onderduiker. Hij is al maanden door
de buurt geaccepteerd. Het hele blok is
safe. Op het adres van de onderduiker
Wordt wat gedaan. Er wordt getikt, er
komen wel eens mensen; op bepaalde
dagen rhythmisch gedreun. Maanden
gaat het goed!
De onderduiker werkt voor de goede
vaderlandse zaak! Hij riskeert weer een
keer zijn leven, zoals zijn gastheer. Zij
weten het!
Op een nacht wordt geklopt en gebonst
op de deur. Grüne en zwarte politie,
auto's, schijnwerpers, gevloek, gescheld.
Huiszoeking, arrestaties, vuurpeleton!
Twee huizen verder woonde een „licht
geval". Niemand in de buurt wist het,
tot aan deze nacht!
Winterhulplieden, als spionnen! Bij de
Nederlandse Volksdienst dito! N.S.B.'ers,
W-A.-mannen, Landwachten, zij allen
vormden het lichte leger van lichte gevallen, die nu zeggen, wij wisten niet,
wij wisten niet, wij wisten niet....
Maar destijds wisten zij wel. Zij kropen
en slopen en kwelden; zij meldden zich
als eerste-klas verraders van hun eigen
landgenoten!
Lichte gevallen, geen leidende figuren,
maar
landverraders en mensenaanbrengers van groot tot en met klein.
En deze .lieden zouden weer op ons los
gelaten worden.
Zij zijn immers „lichte" gevallen, die
weer de goede weg gewezen moet worden!?
Wanneer dat werkelijk doorgaat, dan
lenr we binnenkort deze landverraders
in onze bedrijven. Dan kunnen ze
daar fungeren als bedrijfsspionnen en
verraders van de arbeiders.
Wij herinneren in dit verband aan het
geperfectioneerde
spionnage-systeem van
de Pu."1— v o o r de oorlog!
Dan kunnen deze ongure* elementen gebruikt worden als stakingsbrekers bij
eventuele loonconflicten.

P.T.T. in het Concertgebouw
Massa-bijeenkomst van Amsterdamse Postmannen, —
Een grootse avond. — • 18ÜQ leden in de hoofdstad,
— Sterke groei in het gehele land,
Een grootse avond. — Woorden te zwak
eigenlijk om uit te drukken, wat wij
gevoelden op deze zo droogweg genoemde „huishoudelijke" vergadering van de
Bond van Nederlandse P.T.T.-personeel
(B.N.P.T.T.), bedrijfsgroep Amsterdam.
Het Concertgebouw, stampvol. Vrijwel
alle 1800. leden waren aanwezig. Voor
de rest was de zaal gevuld met eregasten, delegaties uit het Zuiden, Oosten, Noorden en Centrum van het land.
Een grootse avond...
Niet alleen door de belaiigïoze medewerking van de Postharmonie onder
leiding van den heer A. S p e e t s en
het Postaal Mannenkoor" o.l.v. den heer
N. v a n der L i n d e n , die het hunne
er toe hebben bijgedragen tot het welslagen van deze avond.
Niet alleen door het gesproken woord.
Neen, ons ontroerde het feit, dat een
zo levendige eenheid bereikt kon worden.
Dat de werkers bij de P.T.T. elkaar gevonden hebben in onze organisatie, de
E.V.C. Een zo machtige demonstratie
van werkers, in één van de vitale bedrijven, die figuurlijk en letterlijk de
draden van werkend Nederland in handen hebben was e n i g ir de historie
van de Vakbeweging.
Op deze avond, Maandag 27 Augustus,
werd te Amsterdam, een eenheid van
het
P.T.T.-personeel
gedemonstreerd,
een eenheid, onverbrekelijk nu en in
de toekomst.
Deze avond was van het grootste belang voor het gehele P.T.T.-bedrijf in
Nederland.
Met deze demonstratie van macht
weerleggen wij meteen alle praatjes van
„andere zijde", zoals b.v. van het blad
„De Fabrieksarbeider", die in het laatste nummer schreef:
De berichten over het ledental (van de
E.V.C. — red. W.N.) dat in de duizenden loopt, zijn a. óf geweldig overdreven, of b. de leden van de E.V.C, geloven het wel en komen niet op de
vergadering.
Armzalige, jaloerse, onsportieve elementen, die scribenten van de machteloze
oude vakorganisaties.
De feiten spreken een andere taal. De
leden tellen we met tienduizenden, en
de vergaderingen lopen avond aan
avond, w a a r ook gehouden, meer dan
vol.
Ik heb de les van de
oorlog begrepen

Groot enthousiasme verwekte op deze
avond de mededeling, dat in Rotterdam
nu ook een flinke afdeling van de
P.T.T. opgericht is, met als hoofdbestuurder een katholiek, de heer O o m s .
Met een donderend applaus onderEr is geen plaats voor hen in de kampen, streepte men de woorden van den heer
O o m s , die bij zijn verkiezing als bezo luidde nu de motivering.
der afdeling Rotterdam, de
Maar er is ook geen plaats voor hen bui- stuurder
volgende klare woorden sprak:
ten de kampen.
Zo praat men in de bedrijven, in de hui- Ik heb de les, van deze oorlog begrezen, op de tram.
niet geseheiden, maar naast elkaar
De regering zaait weer eens onrust onder pen,
dienen we te staan in de strijd voor
de werkers! De regering is besluiteloos, lotsverbetering.
ontactisch, dilettantistisch. Ze staat ver
en vreemd van het werkende volk. Nieu- Kort en krachtig sprak de heer P awe verkiezingen en zo snel mogelijk, dat t i s t , voorzitter van
de
afdeling
is de oplossing.
Utrecht, die o.m. zeide: alleen al liet
H. D.
feit, dat deze zaal tot de laatste plaats

bezet is, bewijst, dat de E.V.C.-P.T.T.
geslaagd i s!
Hij beloofde dat de afdeling Utrecht,
aangemoedigd door het Amsterdamse
voorbeeld, zal trachten de hoofdstad op
de voet te volgen.

J September 1945

Officiële mededeling
i
Afd. Amsterdam
Wij maken er onze leden op attent,
dat in de week van 3 tot en met
8 September, de .zegels geplakt
moeten worden in vakjes no 36,
tevens doe ik een beroep op de
leden, wanneer de bode niet regelmatig verschijnt, en er achterstand dreigt te ontstaan, dit even
aan den penningmeester, Hemonyïaan 27, door te geven, opdat deze
de nodige maatregelen kan treffen.
Penningm. afd. A'dam.

Wij zijn ervan overtuigd, dat de
Utrechtenaren daar in zullen slagen.
Nu reeds telt de bisschopstad een aantal leden, zo groot als nog niet ge- dikwijls met stormachtige toejuichingen
kend !
onderbroken.
Nogmaals memoreren wij de medewer„Bedrijfsschakel".
king van de Amsterdamse Postharmonie
Hier volgen nog enige flitsen van deee en het Postaal Mannenkoor, die het muavond....
gedeelte van deze avond zo
De bekendmaking van het nieuwe eigen zikale
meesterlijk verzorgden. '
orgaan van de B.NP.T.T.:
„Bedrijfsschakel", onder redactie van Een avond, die niet zal nalaten vruchden heer D. J. van Manen, de bekend- ten voor de verdere gang van zaken af
making van de oprichting of de groei te werpen.
van de afdtlingen Heerlen, Venlo, Roer- De avond stond onder leiding van dea
mond, Zwolle, Eindhoven, Breda, Til- heer de Vos, bestuurder van de Amsterdamse afdeling, die een uitmuntend
burg, Goes, Hilversum enz. enz.
Allen hoogtepunten van deze avond, organisator bleek te zijn. De afwikkewelke een periode van drie maanden ling van het programma vond onder
hard en intensief werken afsloot. Een zijn leiding een vlot verloop, terwijl
avond met beloften voor de toekomst ook zijn gesproken woord niet naliet
Ook de redevoeringen van de heren indruk achter te laten.
Groot-Roessink algemeen voorzitter van P.T.T.-ers, geluk gewenst met zo een
de B.N.P.T.T. en van den heer Koenen, leiding, met zulke harde werkers, met
secretaris van de Landelijke Leiding zo'n getrouwe, steeds groeiende schare,
der E.V.C, werden onder ademloze stilte strijdbare leden.
H.D.
aangehoord en beider redevoeringen

Staking van rietbewerkers
te INoordwolde
Op 14 Augustus j.l. brak te -Noordwolde
(Fr.) een staking uit onder de rietbewerkers, die op het ogenblik, dat we dit
schrijven, Maandag 27 Augustus, nog
voortduurt. Deze staking omvat ongeveer
150 man, allen georganiseerd in de E.V.C.
Reeds vanaf 5 Juli voerde de E.V.C, besprekingen met de fabrikanten, om de
lonen en arbeidsvoorwaarden te verbeteren.
Per 24 Juli heeft de E.V.C, zich gewend
tot het College van Rijksbemiddelaars,
doch tot op heden heeft de E.V.C, geen
enkel bericht van de bevoegde instanties
orrtvangen.
Dus ook hier, zoals in Rotterdam, na
weken en weken onderhandelen en wachten, was het geduld van de rietbewerkers
ten einde en werd het werk neergelegd.
Een paar kleine bedrijven, waar ongeveer
50 man werkten, stemden echter toe in
de gevraagde verbeteringen.
De afdeling van de Moderne Bond, die
ongeveer 40 leden telt, en die aanvankelijk ook staakten, hebben na besprekingen
met de Rijksbemiddelaar besloten het
werk te hervatten, óp voorwaarden, die
belangrijk afwijken van de eisen door
henzelf en door de E.V.C, gesteld.
In een druk bezochte vergadering der
E.V.C., waar het woord gevoerd werd
door de heren van Pïnssen en Joh. Mooij,
werd besloten de strijd voort te zetten tot
inwilliging van de eisen en erkenning
van de E.V.C.
De arbeiders, die de loonsverhoging wel
gekregen hebben, besloten deze verhoging geheel af te staan voor de stakers.
Dat is solidariteit.
Noordwolde bijt de spits af voor de
E.V.C, in Friesland.
De afdeling Noordwolde zal slagen en de
strijd winnen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat
de rietbewerkers daadwerkelijke strqd
voeren.
J. M.
Op de Vrijdag 24 Augustus gehouden
functionarissen-vergadering van de afdeling Amsterdam der E.V.C. werd ter ondersteuning van de stakers te Noordwolde, door de bezoekers en doar enkele bedrijfstakken ' ƒ 428.68 afgestaan. Een verdere steunactie wordt voorbereid!
V.

Protesten tegen de vrijlating
van N.S.B.-ers
Dat de verontwaardiging over de voor»
genomen vrijlating van N.S.B.-ers en
hun trawanten groot is, bewijzen de
vele protesten, die de werkers uiten in
de vorm van brieven en moties aan de
regering.
Hieronder volgt een samenvatting van
drie protestbirieven aan de regering van
arbeiders in Amsterdam, waarvan het
'grootste gedeelte in de E.V.C, georganiseerd is.
Zes honderd arbeiders (600), werkzaam
in het Bosplan te Amsterdam, een
stampvolle
functionarissenvergadering
van de afd. Amsterdam der E.V.C, gehouden op Vrijdag 24 Augustus in gebouw Du Beau, een voltallige vergadering van de Bond van Nedsrlandse P.T.T.personeel (B.N.P.T.T.) afd. Amsterdam,
bedrijfsgroep der E.V.C., protesteren ten
sterkste tegen de door de regering genomen en nog te nemen maatregelen
betreffende vrijlating van N.S.B.-ers Collaborateurs, profiteurs enz.
Wij zijn van mening dat slechts intrekking van de maatregelen, de rust in de
bedrijven zal doen weerkeren.

•

Fusie van Onderwijzersverenigingen
Aansluiting bij de Eenheidsvakeenirale gewenst
Wij ontvingen het eerste nummer van
het orgaan der „Samenwerkende Ama mso
On der wij zersverenigingen"
(S.A.O.V.), waarin de afdelingen Amsterdam van de A.G.O.V., de Bond van
Nederlandse Onderwijzers, de Vereniging
voor M.U.L.O. en het N.O.G. aan hun
leden bekend maken, dat zij tot een
samenwerking hebben besloten, die zij
de eerste stap noemen op het terrein
van de door allen in die bonden verlangde en noodzakelijk geachte eenheid.
Er is een werkcomité gevormd, samengesteld uit vertegenwoordigers dier organisaties, dat op de basis van een urgentieprogram aan de arbeid is getogen.
De uitnodiging tot het houden, van. de
bijeenkomst, waar dit werkcomité is samengesteld, is uitgegaan van het op de
eerste huishoudelijke vergadering na de
oorlog geheel nieuw gekozen bestuur
der afdeling Amsterdam van de Bond
van Nederlandse Onderwijzers.
ïn genoemd orgaan wordt de mening

t Vrgentieprogram
uitgesproken, dat de fusie der verscïulletxde
Onderwijzersverenigingen
niet
plaatselijk kan worden geregeld, doch
ten. slotte een zaak is van de algemene vergaderingen der organisaties.
In het urgentieprograro, dat het werkcomité heeft opgesteld, worden belangrijke wensen naar voren gebracht, zoals het opknappen en schoonhouden van
de schoolgebouwen; ijveren voor kleding
en schoeisel ten behoeve van de schooljjeugd en. het personeel; rechtsherstel
rrooar gedupeerde collega's; het uitgeven
van ééa orgaan; het uitschrijven van
gezamenlijke
vergaderingen; versterking van de band tussen school en
huis; «nz. (Tot onze spijt missen wij
de ook nu
nog belangrijke
eis
van schoolvoeding).
He* urgentteprogram is reeds met den
"Wethouder voor het Onderwijs besproken, doch van het resultaat daarvan
"wordt niets gepufojieeerd.
Zoals gezegd, men hoopt te komen tot
landelijke fusie en blijven de afdelingen dus voorlopig apart voortbestaan.
ABe belangrijke zaken, door de leden
bjj de afdelingsbesturen aanhangig gemaakt, zullen echter door de S-A.O.V.
worden behandeld.
Een samenwerking, als in Amsterdam
bereikt, wordt voorbereid en is reeds
doorgevoerd in verschillende andere
grotere en kleinere plaatsen in ons
land.
Uit het jongste oirgaan van de Bond
van Nederlandse Onderwijzers, „De
Bode" van 13 Juli, blijkt, dat te Sneek
reeds een fusie is tot stand gekomen
tussen de afdelingen van de Bond van
Nederlandse Onderwijzers en het Nederlandse Onderwijzers-Genootschap.
Op het moment, dat dit gepubliceerd
werd, was bij dit Hoofdbestuur van de
wordende samenwerking te Amsterdam
en overal elders blijkbaar nog niets bekend. Het bericht alleen over Sneek en
is over de fusie aldaar zeer ontstemd.
Men verschuilt zich achter het feit, dat
h,t Nederlandse Onderwijzers Genootschap en de Bond van Nederlandse
Onderwijzers toch eerst bezit moeten
nemen van kapitalen en gebouwen, die
meer dan een half millioen gulden vertegenwoordigen, om tot de conclusie te
komen, dat fusie vooralsnog niet mogelijk is, zij het wel wenselijk.

Een oud wijsje
Van de Eenheidsvakcentrale heet" het,
dat deze „hier en daar in het land" van
onderen op komt en grotere versnippering betekent. Wij kennen de spraak en
de wijs en behoeven daar in dit verband niet op in te gaan
Het spreekt vanzelf, dat wij de eerste
stappen op de weg naar de eenheid van
.harte toejuichen.
Wij spreken het vertrouwen uit, dat
het niet bij deze eerste stappisn zal blijven. Er zal niet alleen gestreefd moeten
w»*-den naar samensmelting met alle
piet-confessionele organisaties van onderwijzend personeel, maar ook naar
fusie met de Chr. en R.K. OnderwijzersTCrenigingen, daar de belangen van personeel en leerlingen van de Openbare,
R.K. en Chr. scholen toch parallel lopen. En aangezien deze belangen ten
nauwste samenhangen met die van de
gehele werkende bevolking van Nederland, zal men, zodra een landelijke
i'usie tot stand is gekomen, zich moeten •pi.slui*=.n b'i een landelijke centra-

le. Naar onze overtuiging zal dit alleen de Eenheidsvakcentrale kunnen
zijn, waarbij zich reeds tienduizenden
en nog eens tienduizenden hand- en
hoofdarbeiders, arbeiders uit de Arbeidsreserve en de hoogste ambtenaren,
ongodsdicnstigen en katholieken en
christelijken, hebben aangesloten.
Het Hoofdbestuur van de Bond van Nederlandse
Onderwijzers meent, dat
slechts een „minimaal aantal confessionele werkers" zich bij de E.V.C, heeft
langesloten.
Wij raden dit HJB. aan, om wat dit betreft, eens zijn licht op te steken in
het R.K. Zuiden, bij de crhistelijke vissers te IJmuiden enz., in de havens te
Rotterdam en Amsterdam, bij het verplegend personeel, in de fabrieken, enz.
Wij besluiten met onze beste wensen
voor de eenheid van organisatie van het
onderwijzend personeel.
S.V.

BEVRIJDING!
De regering moet ten aanzien van de E.V.C, een reële
politiek voeren....
Er is wel geen stad, geen dorp, geen
gehucht, hoe klein dan ook, waar niet
re'eds bevrijdingsfeesten zijn gevierd.
Overal door het land wil men deel hebben en uiting geven aan de vreugde, die
OEB bezielt, nu we weer vrij zijn, nu
van ons is afgevallen de zware druk
waaronder we zo lang hebben moeten
leven.
Het is goed aan deze uitingen deel te
lemen, het zou dwaas zijn en ongepast
zich hier opzettelijk buiten te houden.
Het is echter ook goed er zich bij dit
alles op te bezinnen, dat dit vrij zijn
voor ons, werkers, nog slechts een beperkte betekenis heeft.
Zeker, ook wij zijn bevrijd van vreemde
overheersing en dit is, het zij nog eens
herhaald, belangrijk genoeg en de moeite,
de zorg, de strijd én de offers, die het
gekost heeft, meer dan waard.

Werkers en regering
De economische overheersing, de overheersing van het kapitaal over de arbeid
echter, blijft vooralsnog. Voor wat ons
land betreft, zijn er hoopvolle tekenen,
er op wijzende, dat meer dan voorheen
gestreefd wordt naar het geven van een
met hare belangrijkheid overeenkomende
plaats aan de arbeid in het maatschappelijk bestel. In de jongste regeringsverklaring zijn vele passages gewijd aan
de verheffing van de arbeid en de dragers daarvan.
Wat daar als evenzovele voornemens
door de regering medegedeeld wordt, is
ons uit het hart gegrepen.
Wij willen de regering, bij het vervullen
van de hier opgenomen taak, gaarne en
van harte steunen. En als wij dat zo
zeggen, zijn we ons heel goed bewust,
dat deze steun binnen afzienbare tijd wel
eens nodig zou kunnen zijn.
Reeds is bij verschillende gelegenheden
o.a. bij het Rotterdamse conflict, gebleken, hoe werkgevers zich schrap zetten,
óók als het er om gaat overigens rechtvaardige eisen der werkers in te willigen.
Het is dwaas te menen dat de kapitaalbezitters, bij de opbouw van het land,
het daarvoor benodigde geld voetstoots
zullen geven, zich niet zullen verzetten
tegen nationalisatie van daarvoor in aanmerking komende industrieën.
Het is volstrekt niet ondenkbaar, dat
daarbij de regering zó tegenover de kapitaalbezitters zal komen te staan, dat
ze zal moeten bukken of heengaan, indien het haar niet is gelukt voor haar
streven steun te vinden bij andere groepen in het land.
Zij zal moeten kunnen steunen op brede
lagen van werkers om de aanvallen, die
ze ongetwijfeld te verduren krijgt, te
kunnen weerstaan. Zij zou de eerste regering niet zijn, die viel, doordat ze te
laat besefte ten dezen opzichte iets verzuimd te hebben.

Economische overheersing
Het is derhalve voor een de werkers
welgezinde regering van zeer grote betekenis, niet alleen te weten dat die werkers op haar rekenen, maar ook dat zij
op de wsrkers kan rekenen.
Wij menen nu in alle bescheidenheid
dat onze E.V.C, reeds thans een macht
is, waarmee in dit verband rekening moet
worden gehouden. Een beweging die in
een kort tijdsbestek zo om zich heengrijpt als hier het ^eval blijkt te zijn,

Massa-vergadering te Deventer Stemmen en
Donderdag 23 Augustus belegde de afdeling Deventer der E.V.C. een openluchtmeeting, waar niet minder dan
4000 manenn en vrouwen aanwezig waren. Voor Deventer een ongekend aantal
bezoekers.
Na de opening door den voorzitter, die
eerst de gevallenen voor vrijheid en
recht herdacht en de groei van de afdeling memoreerde, kreeg de heer Koenen secretaris van de Landelijke Leiding
het woord. Onder ademloze stilte luisterden de duizenden bezoekers naar de
eminente rede van Koenen, die nogmaals
de Rotterdamse kwestie besprak en een
uitvoerige uiteenzettig gaf over de gevoerde besprekingen met de regering en
de Scheepvaartvereniging Zuid.
Een paar muziekcorpsen luisterden de
meeting op.
Een uitstekend geslaagde bijeenkomst
van de krachtige afdeling Deventer.
Sdrs.

die in zo*n korte tjjd uitgroeide tot de
grootste vakcentrale des lands en alle
kenmerken in zich draagt van te zijn een
beweging, die vooralsnog zal blijven
groeien, een zodanige beweging kan riet
meer aan de kant geschoven worden.
Noch door de oude vakverbonden, hoeveel moeite deze zich daarvoor ook geven, noch door bedrijven, overheidslichamen of overheidspersonen.
Niet alleen dat dit niet kan, het is bovenal niet goed het te proberen. Zeer zeker niet van overheidswege.
De regering heeft tot taak de krachten
van het volk samen te voegen, te coördineren, niet ze te scheiden. Zij moet ze
weten te leiden in dé voor het land meest
gewenste bedding, zeer zeker, maar dat
zal moeten geschieden met behoud van
het eigen karakter dier krachten. Zij
moet verhoeden dat ten deze spanningen
ontstaan, die nimmer tot iets goeds kunnen leiden. Zij moet, óók t.o.v. de E.V.C.,
ja juist fco.v. deze, reële politiek voeren.
Wü werkers van de E.V.C. wensen vrij te
zijn m het kiezen der wapens, die ons
ten dienste staan in de economische strijd.
Wij hebben generlei behoefte aan het
wapen der staking, indien wij op andere
wijze tot een redelijk vergelijk kunnen
komen.

Overleg
Wij zijn bereid tot overleg en r.og eens
overleg, indien ergens arbeidsvoorwaarden moeten worden herzien. Wij zijn bereid door ons te stellen eisen te toetsen
aan het algemeen belang. Wij zijn bereid
onze vakstrijd te stellen onder de normen der gerechtigheid.
Maar zolang het grootkapitaal in handen
van particulieren is, die het aanwenden
ten eigen prof ij te en tegenover de arbeid
staan, zo lang zullen we onze gerechtigheidseisen moeten steunen en doorzetten
met macht. Bij die machtsaanwending
kunnen wij, in uiterste instantie daartoe
gedwongen, het wapen der staking nodig
hebben, terwijl bovendien het bezit van
dit wapen op zichzelf reeds een zodanige
preventieve werking uitoefent, dat alleen.
daardoor reeds het gebruik er van minder nodig is.
Wie besef heett van deze dingen, wie
het vlees kent, dat men met vele Nederlandse werkgevers nog in de kviip heeft,
laat werkend Nederland in het bezit van
dit wapen. Hij weet dat het vrijelijk beschikken over dit wapen, in een van zijn
verantwoordelijkheid bewuste vakbeweging, meebrengt, dat het slechts aangewend wordt, wanneer dit bittere noodzaak wordt, om der gerechtigheidswille.
H. HENNINK

W. v. Zadelhoff overleden
Op 22 Augustus werd tengevolge
van een noodlottig ongeval bij de
firma Jan Dekker te Wormerveer,
onze vriend en medelid de heer W.
van Zadelhoff, in de leeftijd van
46 jaar, uit het volle leven weggerukt.
Op 25 Augustus had op de Alg.
Begraafplaats te Wormerveer de
teraardebestelling plaats. Verscheidene bloemstukken 'dekten de baar.
Aan het graf werd gesproken door
den WelEd. heer A Dekker, medefirmant der firma J. Dekker.
Namens het personeel door den
heer J. Emont. Een zwager dankte
voor de betoonde belangstelling.

Stemmingen

Democratie en
Eenheidsvakcentrale
Staat de Eenheidsvakcentrale op een democratisch standpunt?
Wij willen dit eens nagaan. Door e^n
toegepaste democratie worden de werkers in het bezit gesteld van rechten en
vrijheden. De meerderheid van het Nederlandse volk bestaat uit arbeiders en
deze wensen geen dictatuur van een gezag, die bestaat uit een kleine minderheid
uit de bezittende klasse.

Vrijheid van denken
Wanneer dus de arbeiders een democratische regeringsvorm wensen, dan verwachten zij, dat daaruit voortvloeit de
noodzakelijkheid van vrijheid van denken, spreken en handelen!
Natuurlijk alles in de meest rechtvaardige zin var: het woord en alles ten gunste van de meerderheid van het Nederlandse volk. Daaruit vloeit verder voort,
dat zij bereid zijn alles wat nadelig is
voor het werkende volk, met alle middelen te bestrijden.
In Nederland is de bevolking voor een
groot gedeelte gelovig, een ander gedeelte
ongelovig en weer een ander gedeelte
zelfs onverschillig!
Komt nu bij een zo gemengde bevolking
de democratie niet in gedrang? Zeer zeker niet!
Elke groep kan zijn vrijheden benutten,
wanneer ze slechts in dienst gesteld warden van het algemeen belang, met waardering voor eikaars mening en levensbeschouwing.
Hier valt dus al direct in het oog, dat
we voor het fascisme geen enkele vrijheid wensen, daar dit genoegzaam bewezen heeft, ten nadele van ons volk te
zijn.

De reactie bleef
Het fascisme is verdwenen, de reactie
nog lang niet! Deze steekt haar kop op.
Ook voor deze reactionaire kringen wensen wij geen vrijheden, die ons wederom
in het slop van voor 1340 -wiUeu drlugeu.
Wanneer wij dan ook een democratische
regering wensen, moet er voor deze kringen geen plaats meer zijn.
Immers: een democratische
regering
steunt op de meerderheid van het volk!
Hoe staat nu de E.V.C, tegenover deze
opvatting van de democratie?
De E.V.C, is er bij de wil van tienduizenden en tienduizenden werkers! Het
grootste gedeelte van werkend Nederland is samengebundeld in de E.V.C.
De E.V.C, speelt dus, door de macht die
zij vertegenwoordigt, ook een rol ten
aanzien van een blijvende vrede en vrijheid. Omdat de werkers georganiseerd
tot een eenheid, de vrede en de vrijheid
wensen! Eenheid, geen gekrakael, geen
persoonlijke belangen en belangetjes.
Ons niet meer uit elkaar laten slaan
door het verdeel- en heerssysteem van
de bezittende klasse, die daar voorheen zo een prachtig gebruik van heeft
gemaakt.
Gelovigen en ongelovigen streden tezamen tegen de mof; waarom zouden we
dan niet in dezelfde formatie kunnen
strijden tegen de reactie? Waarom dan
niet samenwerken voor het gemeenschappelijk belang van de Nederlandse werkers .op sociaal-economisch terrein. In
de strijd tegen den bezetter gaven noch
de gelovigen, noch de partijlozen, noch
de partij-politieken iets van hun principe
prijs! Maar we hebben den mof dwars
gezeten en uiteindelijk mee helpen verslaan!
En op dezelfde wijze, dat we volkomen
democratisch, eikaars principes eerbiedigen in de oorlog tegen den bezetter, op
dezelfde wijze eerbiedigen wij eikaars
godsdienstige of politieke overtuiging in
de E.V.C. En #.0 kunnen we ook in het
volle leven eikaars overtuiging eerbiedigen. Democratie op brede grondslag!
Waarom kan er niet een regering komen
met zo een brede democratische grondslag. Het werkende volk wenst zich zo'n
regering, op dezelfde wijze, als zij zich
een democratische E.V.C, gekozen heeft.
Een regering, die de E.V.C, niet erkent,
nog niet, die ons geen kwartiertje spreektijd door de radio toestaat, en onze tegenstanders wel, dat is geen democratische regering.
De regering kan, wat de democratie betreft, nog wel iets van de E.V.C, leren,
laten we hopen dat zij dit doet!
Cr.

Nieuwe wegen
(Slot)

>

In de nummers 15 en 16 van ons orgaan
„Werkend Nederland" hebben we de
groei geschetst van de E.V.C.; we hebben
de moeilijkheden aangetoond, die onze
jonge organisatie ondervond; we hebben
in die artikelen bewezen, dat wij recht
tot bestaan hebben.
Maar ook hebben we geschreven over de
verderliggende doelstelling van de E.V.C.
We hebben geschreven, dat we bereid
zijn het offer van onze organisatie te
brengen, mits de andere Vakcentrales
dit ook doen om te komen tot één werkelijke, ondeelbare Vakorganisatie op de
basis van een gemeenschappelijke sociaaleconomisch program.
Wij hebben vastgesteld, dat bij de wens
om te komen tot een algemene Vakcentrale, de liefde niet van een kant kan
komen. De liefde moet ook aan andere
zijde aanwezig zijn.
Wat de werkers betreft, wig toonden aan,
dat zij hvj tienduizenden de weg naar
onze organisatie gevonden hebben.
Maar we schreven reeds op 23 Juli jJ.:
„Ondanks de E.V.C. bestaan nog altijd
de drie oude Vakverbonden".
En in die Vakverbonden zitten nog altijd
duizenden leden!
En die leden wensen eigenlijk ook niet
anders dan zich te organiseren in een
eenheidsvakorganisatie. Maar
worden
weerhouden door allerlei overwegingen.
Zjj worden ook weerhouden door de valse voorlichtingen die de oude vakverbonden geven.

ervaringen, geschoolder, bewuster nog
van onze kracht!
De staking in Rotterdam en wat daarna
gebeurde, heeft ons niet alleen in het
middelpunt van de belangstelling geplaatst, maar is aanleiding geworden tot
een herziening van de houding van verschillende groepen tegenover de Eenheidsvakcentrale.
Zelfs de houding van vrije pers is een
weinig veranderd!
Samenvattend is de zaak nu zo, dat
voortaan rekening gehouden zal worden
met de Eenheidsvakcentrale.
Het katholieke blad „Christofoor" d.d.
4 Augustus schrijft ojn.:
„Wij menen, dat een algemene vakbeweging in Nederland mogelijk en noodzakel»k is."
De programs der vakbewegingen lopen
practisch parallel. De nood van het ogenblik, de ontreddering van het sociale
leven, vraagt dwingend om een hechte,
eensgezinde vakorganisatie.

Wanneer de redactie dat vastgesteld heeft
zou men denken, dat erop zou volgen
of dat er aan voorafgegaan zou zijn, een
verklaring dat de E.V.C, dan de organisatie is, die mede die eenheid zou kunnen
bewerkstelligen, omdat in cle E.V.C. reeds
katholieken, christelijken, modernen en
neutralen georganiseerd zijn.
Zo ver is de redactie van „Christofoor"
nog niet, ondanks het feit, dat zij even
eerder constateert, dat „het N.V.V. niet
op gang komt, dat het R.K.W.V. „goed
gaat" in de provincie en dat men „niet
ontevreden" is in de grote steden, om
dan verder te schrijven:
De huidige organisatie van de „oude"
vakbeweging is een knap stuk werk. Zij
leeft
echter niet bij de arbeiders. De arKoersv erandering
beiders voelen haar niet als h u n beweging. Raad van Vakcentralen en Stichting
Maar desondanks voelen de oude be- van de Arbeid gaan niet de arbeiders
stuurders dat het zo toch niet lang kan voor, maar alleen de bestuurders.
duren. En ze veranderen hun koers
Ze komen ook op eenmaal met de ge- Niet zonder de E.V.C.
dachten van.... een eenheidsvakorgarjsatie. Maar dan één zonder de E.V.C. Dat het katholieke blad dan nog durft
Bewust en dikwijls ook onbewust geven te schrijven over „ondemocratische" terze op ons af. Maar ze vergeten één ding reurmethoden, die de E.V.C, toepast, gaat
en dat hebben we ook reeds geschreven ons een beetje te hoog.
in ons nummer van 23 Juli (Nieuwe Wvj gaan daar ook niet op in, nog niet,
Wegen I) n.l.:
maar we geloven dat de katholieke ar„Zij (dat zijn de oude vakverbonden) beiders in de E.V.C, daar wel anders
zullen genoodzaakt worden, niet door ons, over denken. Wij willen alleen in opmaar door de harde leerschool van de bouwende zin aanknopen bij wat het
practyk ons te erkennen als een machtig Katholieke Blad, dat per slot van rekelichaam, als een belangrijke factor op het ning de nieuwere stroming in de oude
katholieke beweging vertegenwoordigt,
terrein van de vakverenigingspolitiek".
zeer terecht opmerkt over de algemene
En zo is het ook gegaan. Er is het een vakbeweging, waar het dus ook een voor_
en ander gebeurd, de afgelopen weken. stander is. Een nieuwe algemene vakDe reactie, de regering, de oude vakbon- beweging zonder E.V.C, echter, is ten
den, zij allen waren in één front, in slag- enenmale onmogelijk, dat moet Christoorde opgesteld en gingen tot de aanval foor goed begrijpen.
op de E.V.C. over. Zij hoopten de Een- Wij zijn ten allen tijde bereid, om met
heidsvakcentrale terug te kunnen drin- de redactie van Christofoor daarover
gen, ze hoopten een bres te kunnen slaan van gedachten te wisselen, hetzij in de
in onze gelederen. Het tegendeel is ge- pers, hetzij op een openbare vergadering.
beurd. Wij zijn versterkt uit de strijd Ook bij de moderne bond» is er blijkbaar
gekomen, gestaald en gehard, rijker aan iets aan het. veranderen. Wij allen ken-

VAN VOORHEB! EN TIL'
door
.K. A. de Klerk
(4

Ik werd dus voorzitter van onze ni«uwe neutrale organisatie. Het laat zich
aan de hand van het vooral;
licht begrijpen, dat we voor een hoop
moeilijkheden stonden. En dat we hard
moesten werken eveneens. En het organisatie-werk moest bijna uitsluitend
op Zondag geschieden. De lezer weet,
in de week moesten we 13 uur per dag
werken. Alleen de propaganda kon
op de werken van man tot man gemaakt worden. D.w.z. voor zover dat
mogelijk was, aangezien een groot aantal arbeiders niet alleen afwijzend,
maar zelfs v ija n d i g tegenover ons
stond. Daarbij kwam natuurlijk ook de
tegenstand der patroons.
Wij bleven _ elkaar echter trouw en deden wat wij konden om onze leden op
te voeden en trachtten voor hen en
voor de andere ^ arbeiders verbetarmgsn
op maatschappelijk en sociaal gefoied te
verkrijgen.
Al spoedig moesten we echter ondervinden, dat onze leden nog niet erg
'ic-kvast waren. Velen bedankten na
"ikele weken als lid en een ander ge'.eelte liet helemaal niets meer van zich
'.ioren. Dat kwam door het volgende:
Onze secretaris had op een huishoudelijke vergadering eens een korte rede
gehouden over het socialisme....
Verscheidene leden waren hierdoor zo

ontsteld, dat zij hals over kop bedankten.
Ook de vrouwen waren in d i e dagen
dikwijls een hinderpaal en weerhielden
de mannen, terwijl er natuurlijk ook waren die geen dubbeltje k o n d e n of
w i l d e n missen.
Daar konden ze immers in d i e dagen
twee b o r r e l s voor kopen! ?
Het gevolg was, dat we met een vijftigtal kameraden bij elkander bleven, waarondar zeer goede en harde werkers. Deïcn hadden al enige kennis opgedaan en
successen geboekt, hetgeen hen de kracht
gaf om te blijven volharden.

In het land

nen het blad „Het Vrije Volk", dat een
bijzondere hetscampagne gevoerd heeft
tegen de E.V.C. Niets was het blad te
doL Onjuiste berichtgeving; insinuaties,
daarmede werden kolommen van het
Vrije Volk gevuld!
Maar zelfs het Vrije Volk is bezig, gedwongen door de practijk, haar koers te
veranderen. Het blad schrijft op Maandag 20 Augustus jJ.:
De eenheidsvakcentrale toegelaten tot het
normale overleg, treedt op als een vierde
organisatie, die thans nog meer dan voorheen, overbodig is geworden. Inplaats
van grotere eenheid is grotere verdeeldheid geschapen- Dit is een onbevredigende toestond, waaraan, in het belang van
de arbeiders, een eind moet komen. Wij
hopen, dat de stap, door de eenheidsvakbeweging gedaan en die een einde
maakte aan het conflict in de Rotterdamse haven tevens de eerste stap moge zijn
op de weg die tot herstel van de verbroken eenheid kan leiden.
Ons ontbreken op het ogenblik de meningen van de N.V.V.-bestuurders. Wij
ontvangen geen Vakbewegingsblad van
het N.V.V, hoewel dat aangevraagd is
(of geven ze geen blad meer uit?) Dus
nemen we het Vrije Volk, dat het voor
de oorlog ook was, als spreektrompet
voor de Moderne Vakbeweging,

Het Vrije Volk constateert
Het Vrije Volk constateert dus ook, dat
er een eenheid op vakbewegingsgebied
nodig is. Dat zjj daarbij de E.V.C, als
vierde organisatie en dus als overbodig
bestempelt, moet het Vrije Volk weten.
In de practijk heeft de E.V.C. getoond
dat zij er is en dat zij nodig is. Dit in
tegenstelling met de Moderne Bond, die
er ook is en onnodig blijkt te zijn, dit
aan de hand van de feiten.
Nieuwe wegen.... Het is inderdaad na
het ogenblik om nieuwe wegen in te
slaan. Nieuwe wegen op vakverenigingsgebied!
Er is géén stroming m Nederland
die durft te ontkennen, dat de E.V.C, een
machtsfactor is. En het is niet zo, dat
wij de wind in de zeilc.i hebben, zoals
Christofoor nog opmerkt, maar wij groei_
en, omdat wij het in de E.V.C, verstaan
hebben, het vertrouwen te winnen van
het grootste gedeelte van het werkende
volk. Iets dat niet meer gezegd kan
worden van de andere vakcentrales.
Welke enorme vooruitgang zal de volkomen eenheid op vakverenigingsgebied
zijn! Op zo'n vakvereniging loopt de reactie zich te pletter. Met zo'n instrument
tot de beschikking van geheel werkend
Nederl. zullen wij ook zonder het stakingswapen te gebruiken verbeteringen af weten te dwingen. Dan zal de werkende
klasse, op sociaal en economisch terrein
één blok moeten vormen. Dan zal er
geen tweede, derde of vierde vakcentrale
meer zijn, maar één grote, machtig-sterke
vakbeweging, die allen en alles omvat.
H. D.

Deze vooruitgang werd echter door vele
bouwvakarbeiders
niet
gewaardeerd,
omdat zij er financieel maar zeer weinig
op vooruitgingen.
Wij stelden echter in onze propaganda
altijd verkorting van de arbeidstijd voorop, zelfs al moesten wij daarvoor een
financieel offer brengen.
In het algemeen ondervonden wij in 'die
tijd niet veel last van de patroons, enkele
uitzonderingen daargelaten.

Ook toen hetze van de pers
Het was ook in die dagen de pers, waarvan wij de meeste tegenstand ondervonden. Allerlei schunnige artikelen werden
tegen ons gericht. „Verkorte arbeidstijd
betekent meer kroegbezoek", schreven
de heren van de pers in die "dagen.
Zij wisten echter dat meer vrije tijd
voor de arbeiders de gelegenheid opende zich te scholen en om hun organisaties te versterken.
En zo gebeurde het ook. Het ledental
breidde zich meer en meer uit! Het moreel der arbeiders werd beter en ook
werd de tegenstand van de vrouwen
minder.
Er werd jaarlijks een congres gehouden,
waarop alle afdelingen vertegenwoordigers zonden. Daar werden huishoudelijke zaken behandeld, d^ propaganda
werd besproken. Natuurlijk werd ook de
actie tot verbetering der arbeidsvoorwaarden niet vergeten. Er werd zelfs een
program van actie opgesteld,
-sgjoop oup jo JBBC uaa fiM uaqqaq 02
werkt, stapje voor stapje en voetje voor
voetje schreden wij voorwaarts

Er waren intussen ook op enkele andere
plaatsen in het land dergelijke organisaties opgericht, o.a. te Amsterdam,
Delft, enz., en wij besloten dus met deze
organisaties contact te zoeken! Met als
resultaat, dat na enkele m a a n d e n een
Landelijke Bond van Kalk- en Steenbewerkers werd opgericht.
Door deze bond werd een maandelijks
propaganda-blad uitgegeven. Verkoopsprijs was vijf cent. Er werd met dit
blaadje door de leden goed gewerkt en
gecolporteerd en dit miste zijn uitwerking niet.
Meer afdelingen werden opgericht en de
bestaanden breidden zich langzaam uit.
Vooral Amsterdair gaf in deze een goed
voorbeeld.
Wij hadden inmiddels in Rotterdam weten te bereiken, dat het loon met 2 cent
per uur werd verhoogd en dat de arbeidstijd op 12 uur per dag werd gebracht. Vooral dit laatste was voor ons
van z-er grote betekenis; wij kfegen .wat Een kink in de kabel
meer vrij a tijd om aan onze e i g e n zaalte werken.
Het was weer de afdeling Amsterdam,

Rotterdam

Binnenbeurivaarf geen
paradijs
Dat het ook bij de binnenfoeurtvaart
geen paradijs is, moge blijken uit het
feit, dat er machinisten zijn, die voor
55 uur werken een loon ontvingen van
ƒ 32.98, voor een werkweek van 79 u**ï
ƒ 36.58 en voor een werkweek van 84
uur f 36.59. In dit laatste geval ontvingen zij dus slechts l cent voor de
5 uren, die zij meer hadden gewerkt.
Dit is nog slechts een kleine greep uit
de grote groep van de binnenbeurtvaartproleten. Hoevelen zijn er nog, die
nog minder ontvangen, bij nog langer arbeidstijd. Deze makkers moeten toch be_
grijpen, dat hier ook voor hen, dringend
verbetering moet komen. Hieruit is toch
duidelijk gebleken, dat de oude erkende ?
organisaties geen verbeteringen van betekenis voor hen hebben kunnen bereiken. Zij zullen moeten gaan inzien, dat
zij slechts dan wat kunnen bereiken,
wanneer zij zelf de hand aan de ploeg
slaan, inplaats van hun belangen te leggen in handen van die bestuurders, die
in het verleden hun volkomen onbetrouwbaarheid hebben bewezen. Ook zjj horen thuis in onze Eenheidsorganisatie,
naast ons in de strijd.

Rederij Stanfries
De Eenheidsgedachte groeit, zij wordt
een levendig beginsel onder grote groepen van arbeiders. Dit blijkt uit het feit,
dat b.v. een flink gedeelte van het personeel der Rederq Stanfries, zich bg
onze bond aansloot. Daarnaast hebben
wij gedeelten van de personelen van de
Ned. Stoomboot Rederij, fa. Braakman,
van der Schuyt, te Winkel en Oomes
en van der Boom, naar onze organisatie
zien komen, of althans een grote sympathie
daarvoor
aan
den
dag
zien treden. Dat geeft hoop voor de
toekomst. Hierin ligt de mogelijkheid
opgesloten, dat de E.V.C. aan haar doel
zal beantwoorden. Daarin ligt ook de
mogelijkheid, dat de arbeidersklasse haar
Eenheid vinden zal op een basis, vrjj
van politiek en godsdienst, die de kracht
zal vormen, om van het kapitalisme af
te dwingen, de voorwaarden, die noodzakelijk zijn, om de arbeiders een bestaan ta garanderen, waarin een behoorlijke dosis levensgeluk en levensvreugde
zal zijn, vrij van de slopende zorgen,
als gevolg van de armoede, die hen besluipt. Kameraden op de Rijn en Binnenvaart, toont Uw bereidheid, laat ook
Uw stem horen overal waar U fcyi, opdat ook Uw thans nog aarzelende makkers hun weg tot de Eenheid zullen vinden.

Voor één algemene,
strijdende Vakbeweging
welke de meeste vooruitgang boekte.
Toen kwam er echter een kink in de kabel. Op een der landelijke bijeenkomsten
werd een voorstel ingediend om actie te
voeren voor g e l ij k e lonen voor a l l e
bouwvakarbeiders. Dit voorstel ondervond veel tegenstand en werd ten slotta
verworpen; de tegenstellers zetten echter hun actie ter plaatse door en zo kregen we dus onenigheid in eigen rijen.
Het gevolg was, dat de zaak uiteenspatte en ieder op eigen inzicht ging WCTken. De zgn. vaktrots welk? toen heeista
was hiervan de grootste oorzaak; de geschoolde arbeiders voelden zich hoger
geplaatst dan de ongeschoolden, de stucadoors voelden zich meer dan de metselaars en deze laatsten waanden zich
meer dan de opperlieden enz.
De goede kameraadschap werd verbroken en de ene vakgroep na de andere
trok er tussen uit en richtten Zelfstandig
organisaties op. Deze zouden zich als
v a k-organisaties bij de bond aansluiten. Dit heeft echter maar kort geduurd.
De zelfstandige organisaties begonnen c!e
een na de ander een eigen bond op te
richten. Men zag toen een metselaarsbond, een opperliedenbond, een stucadoorsbond, een steenhouwersbond. Van
de grondwerkers en heiers waren in die
dagen nog geen organisaties. Iedere bond
werkte dus op eigen terrein en naar
eigen inzicht. Elke bond gaf zijn eigen
vakblad uit per maand. De propaganda
werd wel goed gevoerd.
Achteraf bekeken meen ik dat het besluit tot het oprichten van zelfstandige
vakbonden wei goed is geweest v o o r
d i e t ij d !
Politieke geschillen had men toen nog
gelukkig niet.
(Wordt vervolgd).

LAFDELINGSNÏEUWSj
De invloed van de E.V.C. bSJ de
Arbeidsreserve
goede resultaten voor
de werkers
Onze afdeling groeit gestadig. Meer dan
de helft van de werkende kameraden in
de Arbeidsreserve zijn reeds georganiseerd in de Eenheidsvakcentrale. Hoewel
er een onvolledig voorlopig bestuur is,
dat bovendien vaak aan wijzigingen onderhevig is, omdat men tracht zo spoedig
mogelijk uit de Arbeidsreserve weer in
zijn eigen beroep te komen, kan men
toch niet zeggen dat dit bestuur de zaken
maar op zijn beloop laat.
Er zijn iedere week zeer geanimeerde
vergaderingen met de contactcommissies
der verschillende werkobjecten en bedrijfstakken, waar de toestanden op het
werk besproken worden. Door bestuur
en vertrouwenslieden worden regelmatig
klachten en wensen van de arbeiders
aan de leiding der Arbeidsreserve voorgelegd en verdedigd. De vakantieregeling
met een toeslag van 80% loon is voor
een niet gering deel aan de drang van
de E.V.C. te danken, hoewel direct vastgesteld moet worden, dat deze regeling
Biet geheel bevredigend is. Wij zijn ervan
overtuigd, dat onze vacantieregeling in
1946 aantrekkelijker zal zijn. Het vraagstuk van de vacantie wordt reeds thans
ter hand genomen, naast een aantal andere belangrijke punten, zoals werktijdverkorting en prijsverlaging of loonsverhoging. De voorbereidingen voor een
groots opgezette actie zijn reeds begonnen.
Aan de leiding der Arbeidsreserve en
aan B. en W. van. Amsterdam zijn uitvoerige brieven met klachten en grieven
uit de Arbeidsreserve opgezonden. Te
zijner tijd komen wq hierop terug.
Ook de inwendige versterking van onze
afdeling en de uitwendige groei heeft de
volle aandacht van het bestuur.
Wij kunnen onze leden de verzekering
geven: er komen openbare vergaderingen
om leden te winnen; en er komen leden-
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Een goed voorbeeld
Een simpel persbericht: de Amsterdamse
Timmerlieden-Vereniging in vergadering
bijeen, besluit zich aan te sluiten bij de
E.V.C.
Zo staat het er, en zo is het inderdaad.
Zij zijn naar ons toegekomen, naar afd.
Bouwvak en wij roepen hun van deze
plaats een hartelijk welkom toe.
Was deze A.T.V. groot, had zij veel leden, neen! Ruim tachtig. Maar dat neemt
niet weg, dat deze tachtig timmerlieden
de weg naar de eenheid hebben gevonden, wat zeker nog door andere bestaande kleine groepjes nagevolgd dient te
worden.
Het besef dient bij een ieder te komen,
dat zijn of haar plaats in de E.V.C. is.
Wij weten dat er nog vele duizenden zijn,
die een afwachtende houding aannemen,
dat er nog velen zijn, die er nog niet
toe kunnen komen zich in de rijen van
de strijdende E.V.C, op te laten nemen.
Juist omdat we het zo goed weten,
dringen we er met des te "meer klem
op aan, treedt in onze rijen en strijd met
de E.V.C, voor een betere toekomst. Als
het besluit van de A.T.V. er toe bij mag
dragen, de velen on- en verkeerd georganiseerden te wijzen op het feit, dat
hun plaats bij ons is, dan heeft het ook
zijn propagandistische waarde.
M.B.

Oprichting E.V.C. ArtillerieInrichting
Een wenterscomHe van de arbeiders der
Artillerie-Inrichting (Hembrug) heeft
reeds enige tijd geleden het initiatief genomen om te komen tot de oprichting
van een afdeling der E.V.C.
Zaterdag 25 Augustus vond te Amsterdam in geb. De Brakke Grond de oprichtingsvergadering plaats. 95 o/0 van de
aanwezigen gaven zich als lid op.
Het werkerscomite verdween op deze
vergadering om plaats te maken voor
een voorlopig bestuur, waarvan de secr.
de heer J. Nieuwmeyer is.

Van Alkmaar begint de
victorie. — September
ledenwinmaand
Hoerwei onze afdeling gestadig groeit zullen wij toch trachten ons ledenaantal
minstens te verdubbelen. Daarom luiden
wij de klok en zullen in de maand September een ledenwinactie houden als
nooit tevoren. Begin September zal de
bode u een circulaire, waarin de verdere
bijzonderheden staan plus 2 aanmeldingskaarten doen 'toekomen. Het is dus de
bedoeling, dat ieder lid ook werker voor
de E.V.C, wordt, dus .dat ieder lid twee
nieuwe leden in onze organisatie brengt,
Onze actie zal worden ingeluid met een
grote openbare vergadering, waarvoor we
een hoofdbestuurder als spreker zullen
uitnodigen. Deze vergadering zal nog nader worden aangekondigd. Kameraden
bereid u vast voor op deze grote actie.
Zet u reeds schrap en begint reeds propaganda te maken. Zet allen uw schouders er onder en wij twijfelen er niet
aan, of onze actie zal slagen, immers....
Van Alkmaar begint de Victorie.
Namens de propaganda-afdeling:
C. MOLLEVANGER

vergaderingen om orde op onze zaken te
stellen, een definitief bestuur te kiezen
en een flinke groep werkers bijeen te
krijgen voor propaganda en actie. Speciaal onder. de vele wachtgelders stellen
wij ons voor het woord van de E.V.C.
te brengen.
Er moeten echter nog vele praktische en
organisatorische kleinigheden geregeld
worden, die juist in de huidige tijdsomstandigheden bij een zo snel groeiend
lichaam als de E.V.C, veel tijd en werkkracht vragen.
Houdt u evenwel gereed, binnen niet al
te lange tijd zal het voorlopige bestuur
een beroep op uw medewerking doen.
Het begin is er: in de vacantieweek zijn
30.000 manifesten onder de wachtgelders
verspreid. En spoedig zal men meer van
ons horen.
Het voorlopige bestuur
Zaandam
der afdeling Arbeidsreserve

Nieuwe generator bij het G.E.B.
Dat het G.E.B. alles in het werk stelt
om licht te brengen in de duisternis
wordt zeer gewaardeerd. En wij kunnen
de verbruikers nu de heugelijke mededeling doen, dat het gelukt is onze energiebron te versterken. De vooroorlogse
lichtgevende installatie hebben wij rijp
moeten verklaren voor de oudijzerhoop.
De centrale is geheel opnieuw opgebouwd
daar vermolming zich deed gelden.
Besprekingen (vrij van bureaucratie) en
harde moeilijke arbeid van een zeer groot
deel van ons personeel hebben er reeds
toe geleid, dat bij velen een licht opging.
Een prachtig resultaat na jaren van Duits
gebrul: Licht ausü
Het spijt ons te moeten mededelen dat
aan het G.E.B. lieden zijn, die de lichtgevende installatie ix>g steeds op een
Duitse manier bedienen en daarbij alle
pogingen in het werk stellen om de verduistering te kunnen handhaven.
Het komt ons gewenst voor deze elemen-,
ten, deze nog steeds Duits ingestelde uitvoerders zo spoedig mogelijk een duideik Hollandse handleiding voor te leggen.
Want wij kunnen niet gedogen dat men
nze nieuwe centrale door verkeerd aangeleerde gewoonten verminkt,
ie nieuwe bijgezette generator hebben
wij dan ook zorgzaam geïnstalleerd,
vfog even het schema nazien voor de
uiste aansluiting en dan.... draaien!!
>e constructeurs hebben terdege rekening gehouden met de vorm en de eis
des tijds.
Het nuttig rendement van deze machine
moet zeer hoog zijn, hetgeen zal leiden
tot een nog grotere stuwkracht voor de
hele centrale.
Deze generator is geplaatst door de allerbeste en giootste onderneming in Nederland. Op het 9apaciteitplaatje staat tevens
de firmanaam, welke u beslist even moet
noteren.
PERS- EN PROPAGANDA-COMMISSIE
E.V.B.
afdeling G.E.B.
Secr.: J. de Roos, Maasstraat 184 bel. Z.
Pennmgm.: L. Zuiver, Turnerstraat 5 3 Z.
v. E.

Alkmaar

Havenarbeiders in actie
Reeds geruime tijd kregen de Alkmaarse Havenarbeiders 50 pCt. toeslag voor
zware arbeid, immers hun bedrijf is een
van de fcwaarsten. Nu kwam er plotseling eens een inspecteurtje van de Distributiedienst op bezoek om te controleren of zij die 50 o/0 werkelijk wel nodig
hadden. Hij moest werkelijk erkennen,
dat dit zo was, maar wie schetst de verbazing van de Havenarbeiders toen ze
na korte tijd vernamen, dat die 50 o/0
was ingetrokken.
Het Bestuur van de bedrijfsgroep Havenarbeiders der E.V.C. ontketende
hierop een felle actie bij de desbetreffende instanties, met het goede gevolg
dat ze de 50 o/0 weer terug hebben. Ze
hebben echter meteen nog meer bereikt;
ze wisten n.l. nog 16 paar schoenen en
j S stuks werkkleding in de wacht te
slepen, hetgeen heel best van pas kwam.
Goed zo, mannen, weer een go,ed yucces!

Wat wil Albert Heyn?
Op 31 Mei reeds heeft een bedrijfskem
der E.V.C, opgericht in de Albert
Heijns fabrieken een verzoek gericht aar;
de Directie om erkenning met tevens
het verzoek het ontspanningslokaal ts
mogen gebruiken voor hun vergaderingen
daar het grootste gedeelte van het personeel georganiseerd is in de E.V.C.
Op 18 Juni en 13 Juli wordt dit verzoek herhaald, terwijl in het schrijven
van 18 Juni wordt verzocht eea loonsverhoging voor te bereiden van 25 o/0
op een grondloon van 30 gulden, tevens
het verzoek om personen boven de 65
jaar te vervangen door jongere krachten.
l Juli antwoordde de Directie dat er
geen termen aanwezig waren om het
Ontspannings Lokaal af te staan en gaf
hij de raad zich aan te sluiten bij een
der andere organisaties.
Op de andere schrijvens werd geen taal
of teken gegeven, en op verzoek van
deze E.V.C, kern, heeft het Bestuur deiUnie van Fabrm. bedrijven ook een
schrijven verzonden, met het verzoek om
tot erkenning van de E.V.C. over te
gaan, en tevens een verzoek om het bestuur der Fabrm. bedrijven een onderhoud hoe te staan, om deze zaak recht te
zetten. Tot nog toe geen antwoord ontvangen
Wat wil Albert Heijns Directie?
Vragen zij ook aan de klanten die in
hun winkels kopen of zij de E.V.C, zijn
toegedaan?
Hecht zij meer waarde aan een eenpansmaaltijd in haar Ontspanningslokaal, dan
een vergadering van eigen arbeiders in
eigen lokaal? Wat voor richting doet
niets ter zake, allen strijden voor sociaal economische verbeteringen, en dan
kan een directie niet. dwingen, in welke
vakbond een arbeider zich organiseren
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Twee belangrijke
vergaderingen
De afd. Metaal Amsterdam van da
E.V.C, hield afgelopen week twee zeer
belangrijke vergaderingen en wel één,
voor Automonteurs en Rijwielmakers ea
herstellers en één voor Electriciens,
AUTO EN RIJWIELBEDRIJF.

3e eerste vergadering voor het auto en
rijwielbedrijf was vrij goed bezocht en
er was een goede stemming. Monteurs
verklaarden, ons, „dat er nog nooit te
voren een vergadering voor deze branche was geweest, die zo goed bezocht
was". Moge we dit als het resultaat
va-* de „eenheidsgedachte zien!
Allereerst werd de bedoeling van de
E.V.C, uiteengezet en daarna werd het
program van actie voor deze industrie
besproken. Na een kleine discussie over
het actie program, konden we deze vergadering beëindigen, in de vaste overtuiging goed werk voor de org.
van dit personeel gedaan te hebben. Velen
gaven zich als lid op en met diegenen,
die reeds bij ons georganiseerd waren,
liebben we thans reeds een groot deel
van deze werkers georganiseerd. Thans
allen de schouders er onder, mannen.
Dan is er iets van te maken wat voor
U van veel betekenis zal blijken te zijn,
ELECTRICIENS.

Cok met dit belangrijke onderdeel uit
de metaal-industrie hebben we een
vergadering gehad, om de gedachte van
de E.V.C, ingang te doen vinden. Deze
verg. was minder goed bezocht wat ia
hoofdzaak te wijten zal zijn aan het
feit, dat men in deze branche
heel t
moeilijk de werkers kan bereiken, ala
men niet over hun adressen beschikt.
Toch was deze vergadering goed. Er
wal een uitstekende geest en .er vond
een geanimeerde discusie plaats over het
program van 'actie. Het bedrijfsbestuur
uit deze groep kan aan het werk gaan,
nu zij weet, dat haar werk door de
werkers uit dit bedrijf gedragen wordt
De belangrijkste bedrijven zijn bij ons
georganiseerd waaruit het voorlopige bedrijfsbestuur is gekozen.
Vrienden er ligt een belangrijke weg
voor ons open, alle -Jcrachtem bijgezet in
het belang van de bedrijfsgenoten en
het bedrijf. Wij zullen later zien, dat
met „eenheid m het bedrijf" meer te
bereiken is dan met de oude verdeeldheid. Op ieders medewerking wordt gerekend.
H.JB.
RECTIFICATIE.

In het artikel „Landelijk Verband tussen plaatsel. afdelingen der E.V.G.-Metaal" staat onderaan: Nwe'Keizersgracht
6; du moet zijn Nwe Keizersgracht 61,

Fabriekmatige bedrijven
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Naar aanleiding van een oproep uM
Maastricht om. tot vorming te komen
van een landelijke organisatie van Fabrieksarbeiders, melden wij hieronder ons
Bestuur dat op Woensdag 15 Aug. jl
voor een jaar is gekozen,
A. van Betuwe. VoorzitterJCrugerstraat M
Zaandam.
Districtsvergadering
J. van Halderen. Penn. Notenlaan l B,
Zaandam.
Zaanstreek
J. H. de Jong. Secr. Poortstraat 5 ZaanZaterdag 11 Augustus vergaderde het dam.
District Zaanstreek om het oude Districtsbestuur op te heffen en een nieuw „Werkmanskracht" Krommenie
democratisch gekozen Streekbestuur te
verkrijgen. In zijn openingswoord me- Het personeel der Coöp. „Werkmansmoreerde de aftredende en niet herkies- kracht", Krommenie wil in contact kobaar zijnde voorzitter, hetgeen sinds ons men niet georganiseerde werkers in het
legale optreden tot stand is gebracht en Coöp. bedrijf. Zij vraagt om adressen,
bracht dank aan allen die hier hun aan- deze te zenden aan het kantoor der
deel toe hadden bijgedragen. Hierna hield E.V.C., Wormerveer.
Hoek Lindenlaan-Wilgekade.
J. van Wijngaarden een inleiding over
de organisatie Zaanstreek
De groei in de Zaanstreek is nog steeds
groot en geheel Noord-Holland moet Zaandijk
duchtig worden bewerkt. Vervolgens
werd overgegaan tot het vormen van een
Streekbestuur. Voor de Bouwvakken
Contactcommissie arbeiders
Zaanstreek, G. Schonen; voor Metaal J.
W. Neelen; voor Hout, C. van OostenD.U.W.
brugge; Levensmiddelen, Jb. Kaat; Chemische, J. v. d. Wetering; Grafische, H. Opgericht werd de Federatieve ContactVet; Papier, F. Al, Overheid, J. Brou- commissie in Noord-Holland, van de arwer; Textiel, C. Jongeneel, terwijl Pur- beiders werkzaam in de werkobjecten
merend voorlopig toegevoegd, vertegen- van de dienst Uitvoering Werken te
woordigd zal zijn door D. Struwing en Alkraaar. D.U.W.
Uitgeest door A. Spijker. A. C. v. d. Het bestuur is als volgt samengesteld:
Louw is als penningmeester van rayon E. J. Landweer Johan, Beverwijk, voorz.;
Noord-Holland ook aangewezen als pen- J. Waagmeester, Zaandam;, 2e voorz.;
ningmeester van de Zaanstreek. Het S. Dijkstra, Zaandijk, secr.; H. A. Wosdagelijks bsstuur wordt als volgt geko-. sendorp, Amsterdam, 2e secr.; P. Spruit,
zen, J. W. Neelen, voorz.; C. van Oos- Uitgeest, penn.; Kokelink, Assendelüt,
tenbrugge, secretaris en A. C. v. d. 2e penn.; P. de Reus, Velsen-Noord,
Commissaris.
Louw, penningmeester.

