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Bedrijfsorganisatie
De structuur van de E.V.C, is een gans
andere dan van de vroegere vakorganisaties. Het is daarom van het grootste belang, dat de leden van de E.V.C, goed
het verschil weten, temeer, nu er een
persbericht is verschenen, waarin de R.K.,
Christelijke en Moderne vakbonden bekend maken, dat zij hun organisatie om
gaan vormen tot bedrijfsbonden. Zouden
zij toch iets van de E.V.C, geleerd hebben?
Van de(kant van het N.V.V. is de wereld
ingeslingerd, dat de E.V.C, de vierde vakcentrale is. Afgezien van het feit, dat de
E.V.C. de eerste organisatie was die direct werd opgericht, zodra er een stukje
Nederland was bevrijd (Mynstreek) en
het dus niet de vierde maar de eerste
was, zeggen we dit, dat de E.V.C, geen
vakorganisatie is, maar een eenheid van
bedrij f sorganisaties.
Welnu de E.V.C, is dns opgebouwd uit
bedrijfsorganisaties.

Wat 'verstaan wij onder
bedrijfsorganisaties?
Met bedrijfsorganisaties bedoelen wij, het
bedrijfsgewijs organiseren van het gehele
personeel. Alle werkers van hoog tot laag,
van den Bedrij f singenieur tot den leerjongen, of nog duidelijker misschien, van
den Bedrijïsingenieur tot de werkvrouw
zijn in één en dezelfde organisatie geor>.le arbeidar uit de
•?k en-of werkplaats als de beambte
van het kantoor en de werker van de
technische afdeling. Dat alles bij elkaar
vormt een éénheid, vormt met elkaar de
bedrijfsorganisatie. Zowel de hoofd- als
handarbeiders dus. En uit deze éénheid
wordt een bedrijfsbestuur gekozen door
alle leden van deze bedrijfsorganisatie.
JVten kiest daarvoor natuurlijk de meest
bekwame en meest vertrouwde collega's.
Dit bedrijfsbsstuur behandelt en bespreektal ie zaken het personeel rakende. Wjj
ijveren ervoor, dat dit bedrijfsbestuur
ook medezeggingschap m het bedrijf
krijgt Plaatselijk en landelijk zijn de gelijkgerichte bedreven verbonden, door een
plaatselijk en landelijk groepsbestuur, dus
alle bedrijfsorganisaties van bouwbedrijven worden plaatselijk en landelijk verbonden, maar ook alle metaalbedrijfsorganisaties en de bedrijfsorganisaties van
overheidsbedrijven enz. En dat alles te•amen vormt d» E.V.C.
O* ziat du», dat dit heel feta ander» is
dan d* vroegere vakorganisaties, waarvan men in het bedrijf heel wat tegen
kwam. Zo bestonden er voor de oorlog
b-v. aan de Amsterdams* Scheepsbouw
organisaties van Metaalarbeiders, Houtbewerkers, Schilders, Transportarbeiders,
Handels- en Kantoorbedienden, Technisch
«n Opztehthoudend personeel. Waarschijnlijk heb ik er nog wel wat vergeten en
dat alles vijf- of zesmaal al naar gelang
er geloofs- of politieke richtingen waren.
Aan deze babylonische toestand is met
de E.V.C., met het stichten van bedrijfsorganisaties een eind gemaakt. Dat de
leden dit hebben begrepen, bewijst de
grote aantrekkingskracht van de E.V.C.
Thans lezen wij dus in de pers (Parool
3 Sept.) dat N.V.V, RJC.W.V. en C.N.V,
er toe over zullen gaan ook bedrijfsbonden op te richten inplaats van de
vakorganisaties. Hoe zij dit willen klaarspelen m de bedrijven waar de E.V.C.
al bedrijfsorganisaties heeft, zal ons benieuwen. Wij zijn er van overtuigd dat
de personelen zich niet meer zullen laten
splitsen. Alhoewel nog niet heel duidelijk, blijkt wel hun voornemen om verdeeldheid onder de personelen te brengen, want uit het stukje blijkt, dat dit
zal geschieden naar geloofs- en politieke
overtuiging. Er staat namelijk dat:
„Binnen de bedrijfstakken zullen de neutrale, katholieke- en christelijke bedrijfsbonden zich verenigen tot bedrijfsunies".

WEEKBLAD

Wij vragen ons dan ook aft „Hoe kan dit
ooit een bedrijfseenheid van het gehele
personeel worden?" Neen, vrienden wel
bedrijfsorganisaties, maar los van politieke of geloofsovertuiging. Eén eenheid in
het bedrijf. Allen zij aan zij, ongeacht
geloof of politieke overtuiging, gewerkt
aan je lotsverbetering. Geen verdeeldheid, niet naar richting, maar ook niet
om naast onze beweging nog eens een
andere bedrijfegroepering te stichten. Als
de heren van de oude vakbonden menen,
dat er bedrijfsorganisaties moeten komen
in de geest zoals wij die hebben opgezet,
welnu laten zij dan klaar en duidelijk tot
de werkers in Nederland zeggen, dat het
20 moet gebeuren en dit werk stimuleren.
Doen zij dit niet, dan zouden wij geneigd
zijn te veronderstellen, dat het bij hen
om wat anders gaat dan om de belangen
van het werkende volk.
H. J. B.
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Royalistischer dan de koning
In „Het Vrije Volk" van 22 Aug. verwondert de redactie zich er over:
„hoe de pers in Nederland reageerde
op de gebeurtenissen in de Rotterdamse haven. Terwijl er een krachtproef gaande was, waarbij de eerste
belangen van het Nederlandse volk op
het spel stonden en een regelrechte aanval werd ondernomen op de' regering,
liet zij na een duidelijk standpunt in
te nemen".
Tja, dat is inderdaad heel erg....
voor „Het Vrije Volk". Want instede
van te schrijven, zoals het doet, dat
de nieuwe pers in Nederland zich toch
eigenlijk anders behoorde te gedragen.
„Het Vrije Volk" bedoelt natuurlijk,
dat die pers zich, met haar, vierkant
achter de regering had behoren te
plaatsen — instede daarvan zou het
beter zijn dat hare redactie zich eens
afvroeg, of in die zo andere houding
van een belangrijk deel der Nederlandse
pers geen aanwijzing ligt dat zij „Het
Vrije Volk", met hare verdediging door
dik en dun, geheel op de verkeerde weg
is.
Wij voor ons nemen b.v. volstrekt niet
aan, dat diezelfde Ned. pers m zo
bijzondere mate op de hand van d«
E.V.C. is. Zeker, er zijn tekenen die er
op wijzen, dat bladen als „Het Parool",
„Vrij Nederland" en „Je Maintiendrai"
onze vakbeweging meer ernstig beginnen te nemen, tot het besef komen, dat
daar meer leeft dan aanvankelijk gedacht werd dat het geval zou zijn.
Maar in diezelfde bladen staan wij aan
critiek bloot, hetgeen we overigens volstrekt niet erg vinden.
Waar het echter nu wel om gaat is,
dat, o.a. genoemde bladen, t.o.v. de regering voldoende afstand bewaard hebben, om te kunnen zien, wat er gebeurt
Dat is met het „Vrije Volk" niet meer
het geval. Door de opname van drie
sociaal-democraten in' de regering, acht
ze zich zozeer gebonden, dat ze geen
afstand meer weet te nemen, acht zij
zich verplicht als de van nature aangewezen verdedigster van d« regering
op te treden.
Hetzelfde standpunt «lalt M inneemt
tAT. de kwestie N.V.V. of E.V.C., waarin
ze zich met eerstgenoemde zonder meer
vereenzelvigt
In het onderhavige geval, waar de
belangen van de regering en N.V.V. door
da „Het Vrij* Volk"-bril bezien, parallel schqnen te lopen, kon de houding
van dit V. .A wel geen andere zijn als
die welke wij uit haar publicaties kennen. En dat is, ronduit gesproken, een
werkers-, ja een volksvijandige houding, een houding tevens vol vooroorlogse leugens en bedriegelijke voorstellingen, waarmede aan de geest, die
de nieuwe tijd vraagt, onberekenbare
schade wordt toegebracht
Verschillende
andere bladen
hebben

Redacteuren:

zich terecht er voor gewacht, een zodanig standpunt in te nemen. Zij zijn
nog altijd, evenals wij trouwens, bereid
een regering met een uitgesproken vernieuwingsprogram,
bevattende
o.a.
maatregelen, die er toe kunnen strekken, de arbeid een waardige plaats in
het maatschappelijke bestel te verzekeren, te steunen.
En dat deze bladen, aan wier regeringstrouw niet te twijfelen valt, in de Rotterdamse staking niet de • zijde van het
Rotterdamse scheepvaartkapitaal, — als
de werkelijk belanghebbende, waaraan
het regeringsstreven, mede door de
schuld van „Het Vrije Volk" al te zeer
is verbonden geworden — gekozen hebben, spreekt boekdelen, en moest genoemd blad zeer te denken geven.
W^j zijn er van verzekerd, dat een
scherpzinnig man als onze ministerpresident, hier ongetwijfeld weet te onderscheiden en achten het volstrekt niet
uitgesloten, dat men in regeringskringen
met ons van mening is, dat „Het Vrije
Volk" zich royalistiscfeer dan de koning zelf gedraagt.
H.H.

OP DE GOEDE WEG!
Wij delen de werkers in de Amsterdamse
Arbeidsreserve mede, dat op Donderdag
27 September, des avonds 8 uur in Geb.
Frascati, een ledenvergadering zal worden gehouden. Onze afdeling is thans definitief ondergebracht bij de bedrijfsgroep
Bouwvak. Onze eigen aangelegenheden
worden evenwel uitsluitend door de mensen uit de Arbeidsreserve besproken. Wjj
verzoeken thans reeds genoemde, datum
vrij te houden.
Op dit ogenblik beschikken wfj over
ruim 80 vertrouwensmannen, die 38 werkobjecten vertegenwoordigen. Met deze
mensen wordt wekelijks, en wel op iedere
Donderdagavond, vergaderd. Bovendien is
er zeer nauw* samenwerking ontstaan
met de Federatieve Contactcommissia van
alle D.tr.W.-objecten m Noord-Holland.
We zijn op de goede weg.

Nogmaals....l
Wijl Nederland de zwaarste jaren
sinds z'n bestaan verduren moest,
ons volksgeluk door 't Duitse gajes
zo wreed en grondig werd, verwoest,
met Jod' TTc7itmy ... executies,
Die stroom van Hollands' besta
[bloed
en concentratiekampenkweUing,
vervolging...., roof van mens «m
[goed;
Geraffineerd verraad en laster,
gevangenschap en gijzeling;
verplichte arbeid voor je beulen,
echt moffise behandeling;
Vernielingen.... totale armoed,
de hongerzweep er zelfs nog bij;
wijl velen onder 't kruis bezwekeite:
vijf jaren nazi-slavemij.
Had ons zo zwaar beproefde
[Holland
ook nog z'n judassen in huis:
de brave Mussert-fari.zeërs
en ander minder zwart gespuis.
Gewetenloze goudaanbidden,
die zich verrijkten aan ons leed;
dat was het werk van landgenoten,
geteisterd volk... ., dat U dat wéétl
Schoon, schip, wanr ook en wie 't
[ook treffe,
Bewijs dat je nog nivver benti
Wïg kunnen ons geen toekomst
[bouwen,
zolang 't gespuis nog vrijheid kent,
't Is de ballast onzer samenlevingdat gebroed hoort in de fcnip.
Du» gr$p de bezem, S.VjC.-er,
verstaat je plicht.... Nogmaals:
ISchoon ScTitpf
JAN MEERBEEK

De toekomst aan de jeugd....
„De toekomst aan de jeugd" of „Wte de
jeugd heeft, bezit de toekomst" zijn eerbiedVaardige leuzen met grijze baarden,
door velen gehanteerd en misbruikt De
toekomst wordt tenslotte altijd het deel
van de jeugd, d« oudere generatie zal
langzaam verdwijnen, dat is de gang van
het leven en Je mens. Voor de jeugd
moet het er om gaan welke toekomst
zij zal bezitten.
De toekomst aan de jeugd
In de vorige eeuw met haar ontwikkeling
naar modern kapitalisme, twaalf tot veertien urige arbeidsdag voor de jongeren,
ondervoeding, medogenloze uitbuiting, een
troosteloos bestaan met een hoog sterftecijfer.
1914—1918
(
De toekomst aan de jeugd
Jeugd marcheert! Petroleum, kolen, ijzererts, katoen, goud en land wisselen van eigenaar.
Er komt echter niets in de handen van
de jeugd, die met millioenen ligt dood te
bloeden in de loopgraven en a;
prikkeldraad.
1929—1938
Een schommelend cijfer van twintig millioen werklozen, waarvan acht tot twaalf
millioen jongeren. De rest werkt, met de
angst in het hjf voor de sluipende werk-

loosheid, hi de nog draaiende bedrijven.
Het bereikbare ligt onbereikbaar ver, het
is voor jeugdige handen niet te grijpen.
Trouwen, zelfstandigheid, een eigen woning met zelf gespaarde meubels
niet»
van dit alles. Er is geen perspectief meer,
de werkloosheid is permanent. In die dagen brandt de vlam van een betere toakomst voor de jeugd zeer laag.
1939—1945
De toekomst aan de jeugd! Jeugd doet
haar plicht in de tanks, vliegtuigen en
onderzeeboten. Jeugd doet haar plicht,
saboteert, pleegt lijdzaam verzet, duikt
onder, vervalst, verstoort verbind
van den indringer. Zes jaar oorlog, mülioenen doden en de jeugd heeft zeker
niet het geringste aantal geofferd.
AUGUSTUS 1945
In een krant lees ik bij een nabeschouwing de volgende zin: „Wie da jeugd
heeft ,bezit de toekomst; de toekomst aan
de je'.
Wat na deze oorlog opvalt er; alleen
door kort.:'.
lerscheiden
wordt, is houding en wil van de jeugd
om. deze keer ds vicieuze cirkel te dooren zich inderdaad van een betere
toekomst meester te maken.

N. ». *.

k

kunnen verhinderen, d*t de werkende
klasse zich tot één groep, niet onder een
koepel, doch als een grote éénheid van
werkers zich samenvoegt?

Staking met een luchtje bij
EFA-PRODUCA

haar mnrrin" voor «ca betere samenle- Mïttioenen verspild
ving, waarbij aan het arbeidende volk
meer recht zou geschieden.
Wjj noemen ona «en sociaal-economische
organisatie; dit betekent toch ook, dat
De mijnwerkers slaagden
we met de geringste offers het grootst
mogelijke nut wensen te bereiken. De
Ondanks het ontbreken van vergader- vroegere verdeeldheid was oorzaak, dat
gelegenheid, gebrek aan papier en com- millioenen guldens werden verspild aan
municatie-middelen, zonder erkende lei- vaste uitgaven voor het hl stand houden
dende figuren, de Eenheidsvakcentrale der vakbondshuishauding.
beschikt niet over beroemde schrijvers Ook wij willen een behoorlijk vakbondsof sprekers, slaagden de mijnwerkers er apparaat, doch dit kan door eenheid in
in een Eenheidsvakorganisatie te stich- de vakbeweging minder kostbaar zijn en
ten, die het getal haalt van 12.000 leden. toch groter nut voortbrengen. Er is veel
De Centrale van Eenheidsvakorganisaties geageerd tegen de Eenheidsvakcentrale,
te Maastricht passeert reeds de 1900 le- er is weinig medewerking ook van de
den. De vroegere Maastrichtsche Bestuur, z.g. vernieuwers onzer samenleving.
ders Bond telde volgens haar eigen jaar- Wij stellen de vraag: „Is verdeeldheid in
verslag in 1938, 1465 leden. Het N.V.V. de vakbeweging noodzakelijk voor het
telt haar leden in het Zuiden van ons behartigen der belangen van de werkers
land met tientallen, het ledental der R.K. van Nederland?"
vakbeweging is voor ons nog altijd een En indien deze vraag niet kan worden
diep geheim. De R.K. Vakbeweging heeft bevestigd, dan begrijpen wij, dat het
de medewerking van de gehele R.K. pers, nodig is ons een bisschoppelijk verbod
haar sterkste troef is de suggestie, dat op te dringen en de boeman van het
uitspreken voor de R.K. arbeiders om communisme naar voren te schuiven.
de bisschoppen wel een verbod zullen De arbeiders hun taak is te zorgen, dat
lid te worden van de Eenheidsvak- de vorm der vakbeweging voldoet aan
organisatie.
zijn grondgedachte, nj. door saamhorigHet nazi-middel: „Dat hebben de com- heid van alle werkers, de vrijheid te vermunisten gedaan", wordt niet versmaad. zekeren en het recht te handhaven.
Is het arbeidersbelang gediend, indien de
J. A. HOFMAN
gesalarieerden uit de oude vakbeweging Maastricht.

We kregen Maandag 27 Augustus JJL bericht, dat er een staking zou zijn uitgebroken bij EFA-PRODUCA aan de OmvaL Men wenste, aldus het bericht, te
protesteren tegen de arrestatie van den
heer Malchus, directeur van de EfaProduca te Amsterdam en Efa-Corema
te Breukelen. Wij, die met de toestanden van het bedrijf op de hoogte rijn,
vonden dit bericht zeer ongeloofwaardig.
De heer Malchus is gearresteerd, ver.
dacht van collaboratie. Een zuiveringscommissie, uit personeelsleden bestaande,
had het doopceel van den heer Malchus
gelicht, waarna arrestatie volgde. Dit was
niet naar de zin van de bedrijfsleiding.
Wij geven hieronder een beknopt overzicht van de gebeurtenissen op die bewuste Maandag, waaruit blijkt dat er
van een staking, zoals „Het Vrije Volk"
en het „Amsterdams Dagblad" meldden,
geen sprake was,
Op Maandagmorgen verscheen er een delegatie bestaande uit 20 personen uit
Breukelen, van de Efa-Corema, met het
doel de zuiveringscommissia ter verantwoording te roepen, in verband met de
arrestatie van den heer Malchus.
De arbeiders, deel uitmakende van de
zuiveringscommissie, wtrden op hst kantoor ontboden om 7.30 uur vuor een bespreking, die de hele dag niet heeft plaats
gevonden.
Ondertussen werd aan de afdolmgschefe
gevraagd, hoe zij stonden ten aanzien van
de arrestatie. Wanneer men zich t
de arrestatie uitsprak, werden zij aangespoord om naar huis te gaan en te
staken. De meisjes van de montage werd
medegedeeld, dat zij- gerust naar huis
konden gaan. De stroom werd des morgens om 9 uur uitgeschakeld. Dit werd
geconstateerd om half tien in de draaierij,
slijperij, lasserij en stamperij. De stroom uitschakellng werd' ter kennis gebracht
aan het leidinggevend personeel, in zover
nog aanwezig. Bijna alle arbeiders waren
tot aan dat uur ge wc on aan het werk
gegaan en gebleven. Uitgezonderd het
leidinggevend personeel.
In de loop van de dag deed de waarnemende directie het voorkomen, r
te weten van bovengenoemde gang van
zaken.
Maar hoe 7't het dan met de volgende
..kleine" bijkomstig
Des
'jds aanxv:
een vers.
Amsterdams

vakorganisatie in het Zuiden
en ontwikkeling van
de E.Y.G,

:O» TOXurganisaOe in het Zuiden had
nooit die betekenis zoals in het overige
gedeelte van ons land; we konden niet
;. dat de aanhang der vakbeweging
in gelijke verhouding stond tot de Westepiovinciën.
JJ« confessionele organisaties hadden aict
het gewenste vertrouwen; voor de moderne vakbeweging was het verbod van
het episcaat een struikelblok om in behoorlijke omvang uit te groeien.
Meer dan 20.000 mijnwerkers bleven buiten de ryen der vakorganisatie.
Ook in de indusferie-centra als Maastricht
en Eindhoven bleef de aantrekkingskracht
ver beneden de maat. De onderlinge bestrijding der RJC. en Moderne vakorganisaties waren voor d« ondernemers een
•Is het war« geboden steun om op rechteloze wuza meer dan in het andere
gedeelte van ons land, de arbeidersver houdiiigen te beïnvloeden.

Het kan verkeren
De ouclerJuige strijd tussen de verschillend gekleurde vakorganisaties is thans
veramiera in een broederlijk samengaan.
Volgens hun eigen geschriften, staan zij
thans schouder aan schouder overeenkomstig eigen beginsel afzonderlijk georganiseerd en geleid,
lm tegenstelling met de vooroorlogse periode zijn de ondernemers en vooral het
overheidsgezag thans geneigd in overleg
te treden met de oude organisaties. Als
lieh hier een verandering heeft voltrokken, moet dit een oorzaak hebben. Deze
oorzaak 'a niet ver te zoeken.
Reeda tijdens de bezetting, doch vooral
ced«rt de bevrijding, werden in verschillend» bedrijven comité's opgericht door
de arbeiders om te komen tot een vorm
van organisatie, waarbij godsdienst of
politiek niet meer als leidend beginsel
by de doelstelling in de vakbeweging zou
worden aanvaard. De verwarring van
voorheen moest worden vermeden.
Bij de productie en de verdeling der
maatschappelijke voortbrenging zijn de
vraagstukken voor alle werkers van geliika aard. De conclusie was: als wij in
een bedrijf kunnen werken zonder onderscheid van godsdienst of ideologie, kunnen wij ook zonder bezwaar gezamenlijk
onze verlangens en noden aan de orde
stellen. Tijdens de bezetting was dit alles
vanzelfsprekend, de leiders der oude vakbeweging hadden geen kans hun volgelingen te wijzen op de z.g. verkeerde
regels van het spel. (Trouwens, waar
waren de „oude" vakbondleiders tijdens
de bezetting? Red. W.N.)
De eenheid van de arbeiders vond haar
geboorte tijdens de bezetting van ons
land. De Mei-staking in 1943 was de
eerste mijlpaal op weg naar de eenheid
van werkend Nederland. Deze staking
was een protest tegen de maatregelen der
Duitse bezetting en als protest is zij geslaagd.

Nieuwe Zweedse verrassingen

Na het wittebrood....
de groene Jumbo's
De stralende Augustuszor,' giet gloeiende
zomer warm te over het Hollandse landschap, waar doorheen ./eer in alle richtingen onze overvolle reizigerstreinen en
zware goederentreinen schieten. De herstelde verbinding met het Zuiden heeft
een krachtige impuls aan het spoorwegleven boven de grote rivieren gegeven;
Britse, Duitse en Nederlandse locomotieven gieren bestuurd door de bekwame
hand van den Hollandsen meester langs elkaar. En ginds, tussen Utrecht en Amersfoort glijdt de elegante Nederlandse Diasel-electrische trein, nog vol ingehouden
energie, om straks weer in machtige
snelheid slechts 2 uur 25 minuten over
het traject Amsterdam—Groningen te
doen....

gens de Walschaert-schaarbeweging. De
zandkist is onder een gemeenschappelijke
sierdom met de stoomdom op de ketel geïnstalleerd; tussen cabine en veiligheid is
é(e turbo-generator geplaatst. De 4700den
hebben een breda stalen vuurkist met
groot roosteroppsrvlak, die boven de achterste drijfas gebouwd werd; het valrooster wordt bij restaureren op de omloop bediend. De vuurbrug is gei:
uitgevoerd. De asdruk — buitengewoon
hoog voor een N.S.-machine — is 18 ton;
het dieristgewicht der locomotief is 736
ton. De remblokken sluiten om het gehele
wielprofiel; dus zowel wielband als flenz
worden geremd.

De machine is via een vouwbalg — die
in de geheel gesloten cabine stuiven
In de machineloods te Utrecht vinden we voorkomt — met de tender verbonden,
de nieuwste aanwinst van het Ned. loco- waaruit via een brede «flopende goot de
motiefpark, de krachtige, fraai gebouwde kolen toegevoerd worden.
Zweedse machines, die vorige week in
ons land arriveerden, te Rotterdam Feye- De loc. bediening is overzichtelijk, het
noord werden afgemonteerd, voor een uitzicht is, daar de luchtpomp links van
personentrein naar Utrecht reden en nu de ketel gebouwd werd, voor den machi— voorlopig — op 't tractiedepot Amers- nist up to date.
foort in roulering komen.
De tender, die op twee 2-assige draaistelDeze goederentreinloco's maken deel uit len loopt, kan 7 ton kolen en 22.5 kub.
De eenheid der arbeiders
van een bestelling van r>" stuks die door meter water bevatten en weegt dan 53.6
de Ned. regering te Londen, destijds ge- ton. Alle assen — zowel van machine als
De eenheid der arbeiders zal de voor- kocht werden. In de toe^imalige omstan- tender — lopen in rollagers.
delen voor de ondernemers beperken; digheden was het toch onmogelijk deze De machines zijn gebouwd door Nokab,
hij kan niet meer als lachende derde order na bij N.S. ingewonnen technisch d.w.z. Nydqvist en Holm A.D. te Trollmet de winst gaan strijken.
advies te plaatsen en werden dus zonder hatta.
Het ligt voor de hand, dat de onder- meer 50 sneltrein- en goederentreinloconemers de eenheid der arbeiders niet motieven gekocht, die zoveel mogelijk
kunnen beschouwen als winst voor hun aan de laatste eisen die de techniek stelt,
- j u . Hij is daarom thans bereid met moesten voldoen. Nu, in dit opzicht kwam
de oude organisaties te onderhandelen, er werkelijk wel wat bizonders voor de
ook ui is het personeel van zijn onder- dag, dat menig spoorman verraste. Voor
aangesloten bij de Eenheidsvak- de vele technisch georiënteerde spoor'
mensen die „Werkend Nederland" onder
aag van de ondernemers is -ver- haar lezers telt, geven we hieromtrent
.r, maar ook de propaganda der enige technische details. De nieuwe goe.iaties is er op gericht het dereiitreinmachines zijn opgenomen in de
••.•niemers te bevorderen. serie 4700; het zijn drie-cylinder loco's,
Onder «eer grote belangstelling
ons tegen, dat wij de ver- met vier i>ekoppelcle assen, D's dus; op
onze trouwe bondsmakker
he'iben wij do het staveiifranv -s !:rt i i t i j ï i e L.UI-'u-.'S ter aarde besteld. De
ije buL'fui'l.aik t(
direut-.ur. van het postkantoor, de
IHot
des is ronJ de '•
neer Walstra, sprak enii/e wcorloop dai
' i rei:;.':
vvaarin hij de grote toewij•v k
ireilfbaar is iCr
a'-nj en het Li• akter van
.s — k n ctit vir.d-ii \
den ovjiladene naar voren bracht
listi;,'' patent — fvn r.- c^lisïh.
l'aarna spri'k do voorzitter van
aangebracht, l!:: li-.-t onaan-jede HilverEumsn po.-itfanfare, die
dat i"= NI
r._nw .
-n minimum re"ewag
mn;
grote vera nooit moguUjk i
l de schuorsieen i? een
'ies,% dat de vereniging door het
toch Zt:pgen!
enorme schijnwerper — die evenals alle
overlijden van Moes ondervindt
praktisch geplaatste lampen en
in vai: mening, dat niemand anders
Als
laatste spreker trad de heer
dan de werknemers zelf. lantaarns eleetrisehe verlichting heeft —
de Boer, bestuurder van de Hil\d: erliter levert dit in verband
•"ut! eerde arbeider kon het
versumse afdeling van de Een••ontsein 40b zijn eigenaardige bet) iet begrijpen; hij
heidsvakcentrale op, die memotg geloven, dat deze vsr- zwaren op. I>e schijnwerper hïcft transreerde dat het postpersoneel aan
h wns gegroeid en paranten aan de zijkanten, waarin het
Piet Moes een trouwe makker
i i: moest worden ge- locomoticfnumnier gezet is. Olicverstuiverloren heeft.
vers zorgen voor de inwendig? smering
-óe vakcentrales ijverden ieder op der cylinders; de stoomverdelin-g is vol-

P. bloes uit Hilversum
overleden

.DÜCA. 'de heer Koning was reeds op 24 Aug.
op de hoogte gebracht van de komende
. artenissen op die Maandag, van ;
zijn aanweziïh
De heer v. Brugge, chef-inkcop, belde
ten overvloede het ,.Vrije Volk" op
deelde mede: „U spreekt met een arbeider van het bedrijf Efa-Produka; ik
meld u, dat er bij ona een staking uitgebroken is tegen de arrestatie van den
heer Malchus".
Bovengenoemde feiten zijn door vele arbeiders geconstateerd en bevestigd. Het
bestuur van de be
/ E.V.C,
heeft geëist, dat de waarnemende directie
de bovengenoemde dagbladen zou verzoeken een dementi te publiceren ten aanzien van de zgn. staking.
De arbeiders hebben geweigerd te staken, war'iii alleen gedwongen door bepaalde daden van de „leidinggevende"
personen, zoals strooraafsluiting, niet te
werken.
Het was een doorzichtig spelletje,
speeH door directie-ledan en „hoger"
personeel.
Ondertussen is er geen woord van dit
geval in cle twee reeds genoemde dagbladen verschenen.
A ari de !.
instantie is kennis gegeven van het v
'ie. Wanneer
de directie zoveel
!en
aan de verbetering van de sociale en
economische omstandigheden
van de ar> r iin o]i -;•-•
voor een collaborateur, dan zou liet er
beter uilzien.
Het li
'••) over deze zaak' ia
nog nj«
". II.

Lsdcnvergaderfcg t®
Nfëuwa Psfcaïa
De afdeling Nieuwe Pekela hié!d 25 A
j.l. in Café Alvering een ledenvergadering. De opkomst was goed.
De heer Klok zette zeer duidelijk de
kwestie rondom de Rotterdamse havenstaking uiteen.
De heer Breider bracht daarna verslag
uit van de vergaderingen in Groningen
en Winschoten.
Er volgde een zeer geanimeerde discussie. Ken ?r u leerzame bijeenkomst voor
de j-age afdeling.

BI

len in plaats van kleding, stenen of'glazen jeeps inplaats van kopjes en schotels!
Ia du haven kunnen de havenkapitalisten
de schepen naar het buitenland dirigeren,
D» werker* van Nederland hebben in de wanneer dat in hun kraam te pas komt
(zie havenstaking Rotterdam!)
afgelopen vijf jaren, tijdens oorlog en bezetting, d* zwaarste, drukkendste lasten Productie-commissies
gedragen. Zg hebben alle* geofferd; met
de nationalisatie i» het vanzelfspred« Mei-dagen in 1340 begonnen, toen Dij
kend dat daarbij de werkende bevolking
ze in het leger heftige weerstand boden ook invloed moet kunnen uitoefenen op
aan de binnenrukkende Nari-rovers, ver- de gang van zaken. De zgn. productiedergaande met het ondergrondse verzet, commissies waarin de vakbonden (dus
ook de E.V.C.) de ondernemers en de
«•toewerkende aan de sabotage-groepen, vertegenwoordigers
van de regering zitdeelnemende aan de grootse acties en ting hebben, lijken ons onmisbaar.
•takingen (Februari-staking 1941 en de Nationalisatie zonder meer, dus onder
Mei-staking 1943 tegen de deportage staatstoezicht, staatsbeheer of s.taatseigendom brengen zonder dat de arbeiders zelf
Tan krijgsgevangenen) overgaande in het een leidende rol spelen bij het bedrijfs«ftille verzet tegen de Arbeitseinsatz, tot beheer is van nul of gener waarde.
Wij willen toezicht houden op de nieuwe
en met de bevrijding van Mei 1945.
ordening in de productie'!
En daarna
De oorlog gewonnen hebbende, het fas- Ook bij de eis van de nationalisatie hebcisme verslagen, stonden de werkers in ben de arbeiders een wapen nodig. Het
Nederland aan het begin van een periode wap:n van de eenheid!
De eenheid is een onmiskenbare kracht!
Tan opbouw!
Die eenheid ia slechts te vinden in een
Zo had het tenminste moeten zijn.
algemene, strijdende Vakbeweging.
Het is de hoogste tijd!
Opbouwt
Nederland verkeert in nood!
Daaronder verstaan wij een nieuwe de- Alles wat in de drie en halve maand
mocratie, waaraan de werkers een actief na de bevrijding „verbeterd" is, is te
danken aan hulp van buiten (zie levensaandeel hebben.
Hun aandeel in de vestiging van de middelen, de weinige kleding, schoeisel,
nieuwe democratie, niet alleen op poli- geneesmiddelen enz.)
tiek, maar ook op sociaal-economisch ter- Natiunalisatie als eerste stap in de richvnn een geordend bedrijfsleven.
rein.
Opbouw niet als een holle phrase, maar
Democratie van het bedrijfsleven!
Het is niet toevallig, dat ir.> dit verband als levende werkelijkheid!
H. r
'ook in het buitenland, in Engeland,
Frankrijk en België de Rationalisatie op
de programma's staan van de vooruitstrevende groeperingen en de vakbeweZe horen bij ons
ging.
Bij de Engelse verkiezingen was het de
Ze
horen
bij ons, de jongeren, die
Labour-partij, die de nationalisatie; van
door de oorlogsomstandigheden
het mijnwezen en de zwaiv
; op
feitelijk nooit met de. vakbewehaar programma had staan, met volledige
ging in aanraking zijn gekomen,
medewerking van de Engelse TI
en die ook thans nog niet inUnion (\'.
!~ig).
zien van welk groot belang orgaIn Frar.-krijk zijn belangrijke industrieën
;;e juist voor hen is.
(v/aarvan de 'eiders gecollaboreerd liaciZe horen bij ons, de ouderen, die
den) genationaliseerd.
teleurgesteld in het vertrouwen
In België zijn in de eïssn van het A.B.
ij in hun oude vakbonden
V.V. (Algemeen Be-lgisch Vakverbond) de
.ien te mogen stellen, zich
•malisatie van sleutel
en
niet dadelijk weer bij -een
bankwezen in li?t programma op:ïer:onu-uwe beweging kunnen aansluimen. De A.B.V.V. is de Eenheidsvakbaten.
^'5, waarin allo vakueweiren bij ons, ja ook zij, die
••'ijseerd zijn, ook de moderne
zich weer aansloten bij de vioevakbeweging, bïhïtlve een kleine groep
organisaties, omdat hen de
van christelijke arbeiders.
eenheid van alle werkers nog
niet tot een brandaiid verlangen
Waarom Nationalisatie?
is ceworden en zij nog niet ben, dat alleen zo, de reactie
Nationalisatie, om een einde te maken
een afdoende halt kan worden
aan de heersende chaos in de voornaamtoegeroepen.
ste bedrijven.
Zij allen horen bij ons. Want we
Toen in Engeland in 1940 een noodtoezijn
Eenheidsvakbeweging. Dat
stand ontstond, toen ie slag bij Duinkerwil zeggen, ieder die mee wil
ken verloren was, toen de Nazi's meewerken aan de verheffing van
dogenloos Engeland plat gooiden, toen er
het levenspeil der werkers, in
een chaos dreigde te ontstaan, greep de
onze rijen welkom is; ongeacht tot
Er.^else regering in en stelde een aantal
welke politieke partij of kerkebedrijven onder staatstoezicht!
lijke richting hij of zij behoort.
Op het ogenblik heerst er in Nederland
Maar dat wil niet zeggen, dat we
een dergelijke noodtoestand. Of zijn de
nu maar op die eenheid moeten
toestanden in de Rotterdamse haven b.v.
gaan wachten. Integendeel, die
niet van dien aard, dat °r van hogerhand
eenheid vraagt van ons allen
grepen moet worden?
juist inspanning. Al die bedrijfsZijn de havenkapitalisten de aangewezen
genoten die nog niet in onze
personen om een dergelijk vitaal bedrijf
'E.V.C, zijn georganiseerd moeten
te beheren in het belang van het Nederbezocht, moeten bewerkt worden.
landse volk?
Hiervoor is niet noöig, dat men
Hen interesseert alleen maar de winst,
met iedere niet aangesloten collega,
met opzijdezetting van alle andere beurenlafige debatten moet gaan
langen.
houden over het wel of niet
goede in de Eenheidsvakcentrale.
Zü zijn het die maling hebben aan de
Daarvoor is uw tijd te kostbaar.
voedselpositie van Nederland (wij denWant in die tijd ziet U zeker
ken aan de geheel onnodige uitsluiting
kam een aantal andere collega's
van enige weken terug)!
lid te maken. Want h»t streven
énkele groot-kapitalisten beheren of lienaar eenheid en naar het afbrever gezegd b
de havenbedrijven.
ken der scheidsmuren tussen de
Enkele groot-industriëlen beheersen de
arbeiders is algemeen. Dagelijks
iustrie, ten bate van wie? Niet
komen aan ons afdelingsbureau
v; het Nederlandse volk.
verzoeken binnen om propagan'• voor de deur! Werkend
da. Reeds hadden wij meer leden
L, Kinderen en
kunnen l>e!.bcn, muien we over
_•••.•
1

INationalisatie

'

van de grond! Of gelooft
de ;
" dn bodem in Nfand gehaald wordt, wat er in zit?
In het kort is de zaak als volgt:
Dat in de voornaamste bedrijven en industrieën op het ogenblik winst gemaakt
wordt, winst die uitsluitend in de zakken
vloeit var.' enkelen. Dat kan nooit in het
belang zijn van de Nederlandse bevolking. Winst dus in de eerste plaats en de
intensieve productie ten bate van het algemeen op de tweede plaats.
Voorbeelden: vlaggedoek en luxe artike-

>>? U
allen een ':
U
fich.

;>, cf meldt Tl

soonlijk cvsn a?n ons
bureau: Honionyiaan 27, wimr U
inschrijfformulieren
en verdere
gegevens zullen worden verstrekt.
Want al mag dan het resultaat,
wat we tot nu toe hebben bereikt, veler verwachting verre
overtreffen, we zijn nog niet waar
we zijn moeten. Uiteindelijk geldt
ook hier: Ze horen allen bij ons.
Afd. Hotel-, Café- en
Restaurantbedrijvcn.

De E.V.C. en de
Incassobank
De wil om zich te organiseren was vóór
da oorlog bjj de bankbedienden niet
groot Dat thans, na vijf jaren van onderdrukking en ellende, vele bedienden de
noodzakelijkheid van organisatie gaan inzien, stemt tot voldoening, temeer, daar
zij bovendien zelf tot de conclusie zijn
gekomen, dat alleen eenheid van organisatie tot het beoogde doel kan leiden.
Een treffend voorbeeld hiervan ia ongetwijfeld bij de Incasso-Bank te constateren.
• •
In ruim één maand tij ds hebben zich
daar ruim 150 bedienden verenigd in de
Eenheidsvakbeweging, zonder dat hiervoor propaganda vaa buitenaf nodig was.
Deze collega's hebben daar onderling de
E.V.C, tot stand gebracht, omdat zij allen
er van overtuigd waren, dat eenheid in
organisatie, ook voor de bankbedienden,
slechts tot verbetering van hun sociaaleconomische belangen kan leiden.

Geen splitsing
Geen splitsirjg dus naar godsdienstigeof politieke overtuiging, geen klasseverschil voor de werkers In eenzelfde
bedrijf, maar allen één in het streven
naar een menswaardig bestaan, hetgeen
tevens het bedrijf, waarin men werkzaam
is, ten goede zal komen.
Maar vóór alles is het nodig, wfl de
bediende zijn rechten doen gelden, dat
hij mét zijn collega's in één bond, organisatie, of hoe men die wil noemen, verenigd is. Dit is nodig om eventuele rechtvaardige eisen kracht te doen bezetten.
En wat nu te zeggen van hen, die all<£
in het werk stellen om deze éénheid te
voorkomen of te benadelen? Zijn het de
ondernemers, die bang zijn hun te grote
macht tegenover een éénheid van werknemers te verliezen? Misschien wel, maar
dan meestal nog indirect!

Nog niets geleerd
Neen, het zijn in hoofdzaak nog zovele
werknemers, die alles doen om de éénheid van vakorganisatie te breken en te
verhinderen. Zijn het georganiseerden of
niet-georganiseerden? In de praktijk is
gebleken, dat het beiden zijn. Zijn het
ongeorganiseerden, dan zal het misschien
in het algemeen tegen organisatie zijn.
Zelfs gedurende deze vijf donkere jaren
hebben velen van hen nog niets geleerd!
De noodzakelijkheid van organisatie kan
hen echter altijd nog bijgebracht worden.
Maar nu de bij verschillende organisaties
aangesloten collega's! Velen van hen menen zich het recht te kunnen toeëigenen,
de eenheidsvakbeweging aan te vallen en
naar beneden te halen. En de wijze,
waarop zij dit doen, toont veel overeenkomst met de manier, waarop vele satellieten van het nazi-dom hun propaganda
voerden, n.l. andersdenkenden te bewerken met het bekende „bolsjewistische
spook". Een ieder, die tegen de nazi's
was, werd voor een „bolsjewiek" uitgemaakt.

Verkeerde argumentatie
Een dergelijke strijdwijze hebben de „anti-E,V.C.'ers blijkbaar overgenomen.
„De E.V.C, is communistisch", is het
eerste, laatste en enige argument, wat zij
tegen de eenheidsvakbewegir.'g kunnen
aanvoeren. Dat zjj zich hiermede belachelijk maken en tonen, dat bij hen andere
drijfveren hen nopen dergelijke dingen
te zeggen, zien zij zelf blijkbaar niet in.
Hoe kunnen zij het n.l. verklaren, dat
thans ongeveer 150 collega's lid zijn van
de E.V.C., terwijl er nog velen, hoewel
nog geen lid, absoluut welwillend tegenover de eenheidsvakbeweging staan?
Heeft het communisme op de IncassoBank zich plotseling zó uitgebreid? Immei-s neen! Al deze leden en sympathiserenden voelen de noodzakelijkheid van
eenheid in de vakbeweging, zonder te
vragen naar godsdienst of politieke overtuiging van hun collega's!Van da meeste leden weten wij trouwens
.lf n).- i, hou z-a pridsdienstlg of politiek
jn, En wat doet dit trouvVerd er naar onze gods;e overtuiging getoen wij tijdfins da .bezetting actie
moösteit voeren om den mof te benadelen?
Natuurlijk niet! Slechts met vereende
krachten konden en kunnen wij nog iets
tot stand brengen. En dit zouden wij, nu
bet gaat om de belangen van de gehele
werkende Nederlandse bevolking niet
mogen doen? Ons verenigen?

De wijze, waarop gjj meent tegen de
E.V.C, te moeten ageren, de argumenten,
die gij daarbij aanvoert, beledigen meestal uw collega's en halen uzelf trouwens
omlaag!
De katholieke, protestante en socialistische collega's voelen zich gegriefd door
uw plompe uitlatingen van „communisme". Zjj voelen niets voor het communisme, zijn nochtans lid van een Eenheidsvakbeweging, omdat daarin, wij moeten
het steeds weer herhalen, nooit over politiek of godsdienst wordt gesproken, doch
alleen over onze economische belangen bfl
de instelling, waar wij werkzaam zijn.
Ons geestelijk en politiek leven manen
wij op een andere plaats te kunnen en
moeten belgden.

Geen persoonlijke
overwegingen
En wat moeten -wij verder denken van
den georganiseerden collega in wiens
eigen vaan „eenheid" staat geschreven
en toch de E.V.C, te lijf meent te moeten
gaan? Wordt hq in zijn oordeel niet beïnvloed door de bestuursleden van zijn
organisatie, die slechts uit persoonlijke
overwegingen tegen de E.V.C. van leer
trekken en zich niet ontzien daarvoor
van de meest minderwaardigo methode
n.l. de laster gebruik te maken?
Stellen deze bestuurderen zelfs nog na
deze vjjf jaren van ellende eigen belang
boven algemeen belang en weten tij
daarvoor ook nog velen van hun leden
tot deze strijdwijze over te halen?
Dat deze laatsten zich voor dergelijke
practijken laten gebruiken, is zeer te
betreuren!
Hebben ook zQ dan oog steeds niets geleerd?
t-H.

Herdenkingsochtend
in Carré
D» aal in theater Carré -wm Zondagochtend 2 September stampvol met !»den van de afdeling Gemeentóujk Vervoerbedrijf, ter bijwoning van de ochtend
ter ere van de stakers 1941 en de illegale werkers. Tevens waren daarb§ uitgenodigd vertegenwoordigers van mB»
Overheidsbedrijven te Amsterdam.
De heer Louwinger, voorzitter van 6»
afdeling Overheid opende, de
komst en na een inleidend woord
den onder indrukwekkende stilte ds gevallenen tijdens de bezetting herdacfct.
De heer Blokzijl, voorzitter Tan de
voorlopige Landelijk» Leiding der KV XX,
voerde daarna het woord en heette ta
een korte, maar krachtige rede de aanwezigen welkom.
Bijzonder veel instemming oogstte da
volgende spreker, Dr. Smenck, die ta
de bezettingstijd zoveel voor het Overheidspersoneel gedaan heeft. Dr. Smendt
sprak over het vertrouwen dat de
Overheidsmannen m hem gesteld hadden, een vertrouwen dat ook omgekeerd t>8 hem aanwezig was en hoopte
dat dit in de toekomst zo zou blijven.
Daarna was het woord aan de artistea
van deze ochtend. Zowel de conferencier, de heer K. Manders, als Sylvain
Poons en zijn medewerkers en niet in
de laatste plaats de guitaar-band „De
Vrolijke Vagebonden" droegen er het
hunne toe bij, deze ochtend te doen
slagen.
Rest ons nog te vermelden, dat de
heer Wunnink, directeur van Carré, de
zaal belangeloos aan de E.V.C, had afgestaan, waarvoot ook op deze plaató
een woord van dank.
Een protestmotie tegen de voorgenomen
vrijlating van N.S.B.-ers en collaborateurs, werd door de aanwezigen aangenomen en opgezonden aan de regering.
Een uitstekend geslaagde ochtend, die
dank zij, we mogen het hier wel even
memoreren, den heer D. Luksemburg,
secr. van de afd. Gemeentelijk Vervoerbedrijf, bij de bezoekers in dankbare
herinnering zal voortleven.
OPGELET!

Volgende week zetten wij de publicatie
van ons feuilleton: „Voorheen en '^. ••
door K. A. de Klerk, voort.
Gevraagd;

Jongste bediende (mnl.)

ongeveer 16 jaar. Aanmelden Nieuwe
Keizersgracht 61, bij afdeling Metaal
der E.V.C. Voor directe indiensttreding.

De vergadering voor Kantoorniachinsmonteurs vindt plaats op Woensdag
Denkt na!
12 September in het Corneüus Broerehuis, Ksïte Leidse dwarsstraat bü het
Kom, gij tegenstanders van tic E.V.C., Leidsepïcin.
denk nog eens na, alvorens gij verder
Belangrijke Agenda
actie wilt gaan voeren tegen de E.V.CJ

LAFDELINGSNIEUWS.
Haar een Landelijke
Organisatie fan
Bouwvakarbeiders

Ledenvergadering Reiniging
Woensdag 29 Aug. '45 hield het personeel
Reiniging een ledenvergadering in „Frascati". In deze vergadering kwam de wens
voor een algemene vrije Zaterdagmiddag
naar voren; het personeel heeft het
steeds als een onrecht aangevoeld, dat
juist bij de Reiniging, als enig Overheidsonderdeel, nooit een vrije Zaterdagmiddag is gekend.
Er werd een protestmotie gezonden naar
minister-president Schermerhorn en naar
verschillende dagbladen, o.a. „Het Vrije
Volk", „Het Parool" en „De Waarheid";
over de vrijlating der N.S.B.-ers, waarin
geëist werd, dat het gehele rechtsapparaat
moet worden ingeschakeld voor een snelle
berechting. Ook werd met aandrang naar
voren gebracht dat er spoedig loonsverhoging moet komen. Zo het nu is, kan
het niet langer; wij moeten of prijsverlaging of loonsverhoging.
De heer Schenkman, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, is als secretaris van de Reiniging onder dankzegging
van bestuur en leden voor het vele omvattende werk, dat hij voor de E.V.C,
heeft gedaan, afgetreden. Wij hopen dat
de heer Schenkman nog vele jaren van
zijn pensioen zal mogen genieten.
In de illegaliteit werkten wij met twee
besturen. Een voor de Reiniging en een
voor de Vuilverbranding; nu zijn wij

Het bestuur van Afd. Bouwvak Amsterdam beeft zich tot taak gesteld contact
tot stand te brengen met de plaatselijke
bedrijfsafdelingen uit de bouwbedrijven.
De bedoeling ia tot een landelijk contact
te komen. Wij moeten weten, waar we
aan toe zijn wat de organisatie van de
bouwvakarbeiders betreft; we nemen aan,
dat er in vele plaatsen afdelingen zijn,
dat er al een groot aantal bouwvakarbeiders in onze E.V.C. zijn georganiseerd,
maar hoe de groei en vorderingen precies
zjjn, dat weten we niet.
Er komen juist voor de bouwvakarbeiders
onder de gegeven omstandigheden bepaalde moeilijkheden naar voren en om
daaraan tegemoet te komen, moeten allen
goed geïnformeerd zijn, waar wij wel en
nog geen afdelingen hebben.
De Amsterdamse bouwvakarbeiders b.v.
•werken in grote getale buiten hun gemeente, zij worden in plaatsen te werk
gesteld, waar oorlogshandelingen hebben
plaats gevonden. Nu zou het voor de
goede orde wel aan te bevelen zijn, dat
•wy beschikken over de secretariaten in
de lande, zodat bij eventuele voorvallen
of gebeurtenissen onze mensen zich dii»ct in verbinding kunnen stellen met
da organisatie ter plaatse. Daarenboven
ia het nodig, dat wij in overleg treden
ta-v. van lonen en arbeidsvoorwaarden
in het land, waaruit we dan tenslotte een
overzicht krijgen, wat ons zettr zeker van
pas komt om tot Landelijk* regelingen
te komen.
Ook vermenen wfj dat het goed Ja, dat
in die plaatsen waar wel een plaatselijke
E.V.G. is, waarin naar we veronderstellen
dan ook wel bouwvakarbeiders zijn georganiseerd, wordt overgegaan tot het Rotterdam
stichten, van zover mogelijk, in een afdeling
Bouwvak. Gij kunt van ons op de grootst
mogelijke medewerking rekenen, voor wat
betreft propaganda en eventueel sprekers.
Dus, vrienden in het land, we gaan werken tn deze richting; contact zoeken en
vastleggen, met het doel zo spoedig mogelijk te komen tot een landelijke confe- Door de transportacties in Rotterdam is
de vorming van de E.V.C, voor de merentie.
De kosten van deze voorbereidende werk- taal-industrie wat achterwege gebleven.
zaamheden worden door afd. Amsterdam Deze achterstand wordt nu ingehaald.
betaald, met dien verstande, dat zij later De eerste vergaderingen, waar wij met
verhaald zullen worden op onze Lande- de metaalbewerkers hebben gesproken
lijke organisatie van Bouwvakarbeiders. over „Wat is en wil de E.V.C." en „Wat
U stelt zich dus met ons in verbinding, verstaan wij onder Bedrijfsorganisaties",
geeft ons inlichtingen betreffende uw zijn geweest en reeds enkele vergaderinledenaantal, enz. daarvoor kunt u zich gen voor verschillende bedrijven, waar
wenden tot KV .C. afd. Bouwvak, Hemo- meteen over is gegaan tot het vormen
nylaan 27 .Amsterdam-Z.
van bedryfsbesturen.
M. B.
Het belangrijkste van deze bijeenkomsten
DIENST UITVOERING WERKEN
was, dat wij goed begrepen werden en
Daar d« werker» in de Rijks D.U.W. ge- er grote animo voor onze ideeën bestond.
organiseerd worden in de Bouwvakorga- En hoe kan het ook anders. De Rotternisatie, verzoeken wjj tegelijkertijd hier- dammers, die ia het verleden zo dikwijls
over gegevens te verstrekken. Voor de hebben ondervonden welke nadelige gejuiste behartiging van de belangen van volgen de verdeeldheid heeft gehad op
deze arbeiders is het goed, indien we hun arbeidsvoorwaarden, voelen, dat de
bekend zijn met de toestanden in de ver- vorm van l»edrijfsorganisatie, zoals wij
schillende plaatsen, het aantal arbeiders hen die hebben voorgesteld en waarbij
•wan de D.U.W. Arbeidsreserve, Werkver- zij georganiseerd kunnen zijn, onverschilntfaning enz, die in de Bouwvakorgani- lig geloof of politieke overtuiging, hen zo
sterk maakt als nodig is, om hun versaties opgenomen- zijn,
langens tegenover hun ondernemers te
verdedigen. Zij begrijpen dit, omdat zij
AAN ALLE SECRETARISSEN DER weten dat hun ondernemers ook allen
E.V.C. BEDRIJFSGROEP VOEDING- georganiseerd zijn in één en dezelfde orEN GENOTMIDDELEN IN HET
ganisatie van werkgevers en zjj zijn beGEHELE LAND
reid om daar een voorbeeld aan te nemen.
WAARDE MAKKERS,
Langs deze weg roept de bovengemelde De eerste vergaderingen waren goed. Een
bedrijfsgroep, Afd. Amsterdam, U op, reeks van anderen staan op de agenda.
om te komen tot het landelijk contact. Wij komen bij alle bedrijven. De sneeuwAls zelfstandige afdelingen werken wij bal rolt en wordt steeds groter. Na enop heden nog geheel los van elkaar en kele vergaderingen begonnen de aanmelis het noodzakelijk om gegevens om- dingsformulieren reeds binnen te lopen.
trent arbeidstijden rn J e n : n , die hl di- Rotterdammers, zorgt dat we de stroom
verse takken van dienst gelden, onder- moeilijk kunnen bijhouden. In Rotterdam
ing uit te wisselen, opdat wij een glo- en omstreken werken duizenden metaaliaal overzicht kunnen samenstellen.
bewerkers, zijn een legio metaalbedrijven.
'en e e r s t e aan de hand daarvan een En wij willen het gehele personeel, bij
oonschaal in het leven te roepen over deze bedrijven werkzaam, organiseren in
iet gehele land, die voor arbeiders in de E.V.C., afd. Metaalbedrijf. Lukt ons
soortgelijke bedrijven op hetzelfde peil dat, en het moet lukken, dan vormen wij
gebracht wordt.
een onweerstaanbare macht, die zeker in
T e n t w e e d e uniform vastgestelde staat zal zijn de belangen van de werarbeidstijden en gelijke sociale verhou- kers uit de Rotterdamse Metaal-Industrie
dingen.
voor een menswaardig bestaan te verweTen d e r d e inzage te krijgen over zenlijken.
het organiseren van bedrijven die in
meerdere plaatsen winkels en fabrieken Rotterdamse werkers uit het Metaalbehebben op eenzelfde schaal.
drijf, werkt mee aan dit belangrijke werk.
Gaarne ziet de afd. Amsterdam alle Üteit uw werkkracht
-ir voor de
mogelijke inlichtingen tegemoet aan het organisatie en helpt bij de prop
adres van haar secretaris.
voor éénheid van organisatie, voor het
De Afd. Amsterdam Bedrijfstak bedrijfsgswijs organiseren van alle persoVoedings- en Genotmiddelen, nelen.
H. J. B.
Hemonylaan 27, Amsterdam-C.

tot
gaan. Door de drukke werkzaamheden
van den heer Böning aia penningmeester
van het Stedelijk bestuur van de overheid en om het dagelijks bestuur afd.
Reiniging over buitendienst en Vuilverbranding te verdelen, heeft de heer BÖning genoegen genomen met een functie
als commissaris.
Het bestuur Reiniging riet er als volgt
uit: Voorzitter: H. Bruintjes, Charlotte
de Bourbonstraat 43 u; Secretaris: G.. F.
Mulder, Elzenstraat 31 huis; Penningm.:
J. H. Scholten, Flamingostraat 20 huis;
toegevoegd H. Böning, Bos, Mens, Breuker, Dane en Schmidt.

De argeloze Woïff
De heer C. Wolff, voormalig voorzitterpenningmeester van de voormalige Federatie van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers, is „bezield door de wens om
de Eenheid (met een hoofdletter) van
de vakorganisatie in de gezamenlijke
tabaksbedrijven te dienen".
Hij meende van deze bezieling niet
beter te kunnen getuigen dan door tot
fusie over te gaan van de voormalige
Federatie met de voormalige Nederlandse Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond en de aldus ontstane organisatie aan te sluiten bij het N.V.V.
Van de Eenheidsvakcentrale had de
heer Wolff nooit gehoord.
De arbeiders in de sigaren-industrie
echter wél, en daardoor is het verklaarbaar, dat toen de heer Wolff de
sigarenmakers uitnodigde toe te treden
tot de Eenheidsvakorganisatie, de heer

gende personen: Slebos, Bosch, T.
Daalder, Wiggers, Jansen en Sauerbrij.
In een nadere bekendmaking zullen de
diverse functies vermeld worden.
A. BOSCH, Secretarie

Van allerlei

uit de Metaalindustrie
De eerste aanloop was
een succes

doelde dn d»
industrie.
De laatste» Ipeftfaa In ét
dat zij zich door toetreding, tot de
ganisatie van den heer Wolff, aanslote»
bij de E.V.C, Thans blijkt htm, dat 4
lid van het N.V.V. zijn geworden.
Een aantal arbeiders wendde zich am
tot de E.V.C, en zij deelden ons bondig
mede: „Wolff heeft ons bezwendeld".
Daar wij evenwel nooit aan de argsx
loosheid en goede trouw van onze medemensen wensen te twijfelen — zelfs ato
het ons moeilijk valt — hebben wjj den
heer Wolff met een vriendelijk briefj«
uitgenodigd in een E.V.C.-vergadering
van sigarenmakers op 17 Aug. te Am-i
sterdam, om zqn, in een door hem ba-*
legde vergadering geuite standpunt»
dat hg zijn organisatie via het N.V.V.
naar de E.V.C. zou dirigeren,
uiteen te zetten.
Helaas! niet alleen mochten wfl dea
heer Wolff in bedoelde vergadering niet
begroeten, wij ontvingen zelfs geen
enkel antwoord op ons vriendelijk
briefje.
Ja, en nu is het evenzeer verklaarbaar,
dat bij ons de vraag op komt: of do
heer Wolff inderdaad argeloos is
?
In elk geval staat het voor ons vast,
dat tot het behartigen van de belangen
der arbeiders hl de Tabaksindustrie,
nodig is een Eenheidsorganisatie en niet
een organisatie die Je „eenheid" slechts
als lokaas gebruikt, tot het „vangen
van leden".
13. V.

leden bij Werkspoor

Nederlandse

Dokmaatscliappij

Propaganda-bijeeiikoinsi in het
Zonnahuis

Hoe is het mogelijk, onze bedrijfsafdeling Zaterdagmiddag 18 Augustus hield d«
is amper opgericht, of we hebben het bedrijfsgroep Nederl. Dok van de E.V.C.
1000ste lid ingeschreven. In 3 maanden een propaganda-vergadering, die uitstetijds is ons ledental van 318 opgelopen kend geslaagd mag heten.
tot 1000. En nog zijn we niet tevreden. Bij het Nederl. Dok zijn op het ogenblik
Nog zullen onze contactleden in de di- 600 leden ingeschreven. Een goed resulverse- afdelingen en werkplaatsen hun taat.
s op moeten roepen tot r j meer
;
_iur van
activiteit. Nog honderden nemen een afwachtende houding aan. Overtuigt deze de afdaling Metaal en zette 01 een zeer
mensen van de noodzaak, dat het ook uitvoerige beschouwing de MC stand-.
hun plicht en belang is zich aan te slui- koming van de E.V.C, en de huidige
ten. Hoe groter onze eenheid, hoe sterker stand van zaken uiteen!
Een vlotte discussie
we staan.
. ,-ïd:
Er was ons voorspeld, dat de havensta- Het bestuur is
king in Rotterdam zijn stempel zou druk- Voorzitter: P. Vrome, 2e van 3*'inclenken op ons ledental in ongunstige zin. straat 91 III; secretaris: H. J. Nooter,
Ier:
Maar ondanks de tegenwerking door het Semarangstraat 10 III: pe;
,\iat 1(2 III;
nog niet erkennen van onze organisatie, C. Swart, van Be>'
ondanks dé tegenwerking van de rege- 2e voorz.: P. J. Fitters, 3e Oosterpa -k-ring en ondanks de verkeerde voorlich- straat 59 Dl; 2e secr.: J. Has, Adelaarsting in enkele bladen, konden we de weg 70; 2e penningm.: J. Schabracq, Anafgelopen weken nog 67 leden inboeken. dringastraat 26 huis; comm.: C. Krijnen,
Landsmeerderdij k 43, Landsmeer; comm.:
Wat zegt ons dat?
Dat onze organisatie fa opgebouwd op J. B. van Duren, Vrolijkstraat 373 III;
een fundament, dat alle schokken en tril- comm.: H. Beyn-en, van Bossestraat 96 III.
lingen gemakkelijk opvangt, zelfs zo goed, Zij die zich opgaven als lid, doch nog
dat een atoombom practisch geen vat op steeds niets hebben gehoord, worden verzocht zich wederom op te geven bij boons zou hebben.
venvermelde bestuurders.
Dus mannen, op naar de 1500.
H. J. N.
Het bedrijfsbestuur bestaat uit <le volBij de Drajca

Vijftig IN.S.B.-sters in het bedrijf?
Het zal een ieder duidelijk zijn, dat de
betrokken arbeiders bij de Draka zeer
verontwaardigd waren, te vernemen dat
de directie landverraadsters in haar bedrijf te werk wilde stellen, zij het dan
ook afgezonderd van de anderen.
Dit punt werd op een bespreking met de
directie aan de orde gesteld.
In deze bespreking motiveerde de directie
haar daad door er op te wijzen, dat via
de normale Arbeidsbemiddeling geen arbeidsters te krijgen waren. Alhoewel wij
de indruk hebben dat het vraagstuk van
hfet loon hierin ook een woordje meespreekt, is het juist dat het zeer moeilijk
is de nodige arbeidsters bereid te vinden
te gaan werken in soortgelijke bedrijven
als de Draka.
Maar hoe moeilijk dit probleem ook Is,
nooit en te nimmer zullen wij mogen toestaan, dat er N.S-B.-ers(sters) in fabrieken of werkplaatsen te werk gesteld worden. Er is overeengekomen tussen de
directies en het bestuur van de plaatselijke Metaa.' .fdelirïg der E.V.C, dat de
kwestie van de N.S.B.-sters drie weken
Kort zal worden. Wij hebben diennde ook een onderhoud gehad met
de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Middels deze instelling zal

men ook al het mogelijke doen om te
bereiken, dat zich meisjes en jongens
zullen aanmelden TOOT de Hollands»
Draad- en Kabelfabriek.
ONDERSCHRIFT REDACTIE
Deze zaak is niet eenvoudig op te lossen.
Daarvoor is nodig, niet alleen een aantrekkelijke beloning voor het werk, maar
daarvoor ia evenzeer nodig, dat de sociale
voorwaarden aanzienUjk verbeterd woirden. Laten we verder de zaak open en
eerlijk stellen. De meisjes en jongens, die
natuurlijk willen werken, hebben daartoe
geen gelegenheid, omdat zij kort en goedgeen kleren hebben. Geen schoenen, geen
werkkleding en onvoldoende vervoer. En
het is ook zo, dat ze voor het handje
geld dat ze dan zullen verdienen, alleen
maar de eerste nodige levensmiddelen
kunnen kopen. Maar van een weeksalaria
kan een arbeider of- arbeidster geen pak
kleren kopen, geen textiel, geen schoenen enz.
Deze artikelen dienen er zo vlug mogelijk
te komen. Dat zou een enorme stap
voorwaarts betekenen. Dan zal men echter een regering moeten hebben, die wal
minder praat, maar wat meer doet. Aankopen hi het buitenland 3s op het ogenblik d« enige goede en directe

