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WEEKBLAD

Amsterdamse Districtsconferentie
fiet district Amsterdam belegde Zaterdag
22 September j J. zijn eerste conferentie
ter bespreking van de richtlijnen voor
de E.V.C. geldig tot aan l.et Congres.
Een letterlijk verslag is hier niet op zijn
pla'atsf. maar deze conferentie (die volgende week wordt voortgezet) is van
zo'n groot belang, dat we van mening
zijn er een kolommetje aan te moeten
wijden.
We kunnen gerust zeggen, dat het nog
nooit in de geschiedenis van de Vak
beweging is voorgekomen, dat verpleeg
sters naast transportarbeiders, kellners
naast metaalbewerkers, de werkers uit
de Overheidsbedrijven naast de nijvere
kleermakers, fabrieksarbeiders naast kun
stenarars, musici naast electriciens, grafische industrie-werkers naast de werker_
in de voeding- en genotmiddelenbedrijven
vergaderd hebben, om cie richtlijnen te
bespreken, langs welke de verschillende
bedrijfsgroepen zich te bewegen hebben
met het doel om tot inneriijKe versterking te komen van de Eenheidsvakeentrale. Als zodanig is deze eerste districtsconferentie van Amsterdam absoluut geslaagd!
Wil dat zeggen, dat er op een dusdanige
i'erentie geen versclul van mening
de verschillende richtlijnen?

Veraotwoontefcftc
redactetm
H. Diesbergen.

bij de organisatie en dat zij Is-ter zijn
ondergebracht in de bedrijfsgroepen, waar
zij thuis horen!
Maar goed! Per slot van rekening zijn
deze richtlenen juist bedoeld om bediscussieerd te worden. Geheel democratisch worden ze aan de conferentie voorgelegd. Zij kunnen ge-amendeerd, ze
kunnen veran'dard-, ze kunn«n aangevuld- of verkort worden.
Wanneer de conferentie alléén maar wil
bedenken, dat we allen één doel en één
be^is hebben en dat is de versterking
van de eenheid naar buiten, de vorming
vn een werkelijke algemene, strijdende
Vakbeweging en natuurlijk ook de eenheid naar binnen.
Wanneer de conferentie daarvan overtuigd is, wanneer ?.ij bovendien noch
weet, dat we haast hebben om onze organisatie-vorm inhoud te geven, wanneer zij tenslotte wil bedenken, dat we
spoedig ons algemeen Congres moeten
houden, dan zijn we er van overtuigd,
dat deze conferentie haar vruchten zal
afwerpen in het belang van de E.V.C.
en het gehele Nederlandse volk!
H. D.

Loonderving voor Dfstrfcts-

Natuurlijk

• dat. Het ;:ou zelfs uiterst vreemd
zin;, indien deze verschillen er niet beStCM1'

Het is duidelijk dat er van de tienduizenden werkers, die de Eenheidsvakcentrale in Amsterdam reeds heeft georganiseerd, er een groot aantal is, dat hoe1 van de absolute eenheid op vakvérenigingsgebied overtuigd, toch nog se
heel of gedeeltelijk vreemd staan togen
over de in de practijk door te voeren
organisatievorm.
Ket is, zoals de heer Blokzijl, de Landelijke voorzitter, zo prachtig zeide: „Wij
moeten in de eerste plaats gelijkluidende
richtlijnen hebben voor de E.V.C, in het
gehele land. Wij moeten de zekerheid
hebben, dat er in organisatieverband
overal hetze'.!
:urt. Wij willen geen
eenheid van V.u kerkhof, maa een eenheid met een vast omsloten doel. Het
moet niet zo zijn, ds t elke bedrijfsorganisatie zelf beslissingen neemt, want
dan zouden we geen eenheidsorganisatie
vormen. Dan zouden er, omdat er honderden bedrijven in het land zijn, honderden bedrijfsorganisaties zelfstandig begingen moeten nemen
W.j moeten samen beslissingen nemen.
Geen eenheid om de eenheid, maar
machtsvorming om de strijd voor soc.
economische belangen te voeren.
Wij moeten per bedrijf vertegenwoordigers kiezen van dat bedrijf, vertrouwensmannen, die de interne belangen te behartigen hebben, gekozen niet alleen
door de leden van ce E.V.C., maar door
aiif leden van het bedrijf."
Deze districtsconfereutie tintelde van levens':ust, van levensdurf' IV'eg zeide ronduit, wat men dacht.
En daarom nsmen ws het den spreker
ock niet kwalijk, die zeide:
„Deze richtlijnen verdienen ons aller
Maai' het was voor Ons een grote
teleurstelling] toen ve stuitten op een
artil.d, dat het bouwse, ineen dreigt te
doen storten...-"
Spr. bedot-kle artikel 7, dat luidt: „Elke
werknemer is individueel lid van <je
E.V.C." Voor hem en ïijn bedrijfsgrosp
een grote teleurstelling, om:ïat hij zich
de zaak anders gedacht had.
„Lid van de E.V.C., dus niet lid an de
bedrijfsgroep, waar nie:i thui hoort....
In dit Mlikpl vind* de «2nh ;d zjn
graf
" zeide spr. somber!
Dat is natuurlijk zeer donker Ingezien.
Spr. vergeet, dat de tienduizenden en
nog eens tienduizenden leden van de
E.V.C, zich persoonlijk gemeld hebben

,iling van gelden voor loonderving
van de Conferentie te Amsterdam, gehouden op Zaterdag 22 September, vindt
plaats, zodra er gelden vrijkomen van
de bank na de sanering.
Wij verzoeken daarom aan de gedelegeerden, di <> geld tegoed hebben, om hun
rekeningen zo spoedig mogelijk bij de
E.V.C., Hemonylaan 27, in te dienen.
HET WEKELIJKS ZEGELTJE
In cie week van l October tot en met
6 October moet het zegeltje in vakje 40
geplakt worden.

Wat is Uw mening?
Het Centraal Bureau voor Documentatie
verzoekt ons opname van het volgende:
In deze tijd van wederopbouw, nu verschillende problemen, waarbij u zelf min
of meer betrokken bent, zich voordoen,
stellen wij er prijs op ook uw mening
te horen, opdat deze mening doordringt
tot die personen, 'die met de leiding in
ons land belast zijn.
Het is de bedoeling van ons bureau aan
100.000 personen, uitgezocht uit alle bevolkingsgroepen en beroepen hun mening
te vragen over belangrijke problemen,
deze meningen samen te voegen en daaruit een zuiver beeld te verkrijgen, hoe
ons volk tegenover die problemen staat.
U kunt ook medewerken, beter gezegd,
uw mening is als onderdeel van de publieke opinie van het grootste belang.
Als u onderstaande gegevens invult en
u zendt het uitgeknipte formulieitje op
naar het Centraal Bureau voor Documentatie, Amalias+raat 3, Den Haag, dan krijgt
u in de toekomst bij voorkomende ge-legenheden een vragenformulier toegezonden, waarop u uw mening, uw wensen
en critiek kenbaar kunt maken.
Naam:
gehuwd:
Adres:
aantal kinderen:
Gemeente:
Geloof:
beroep:
politieke richting:
leeftijd
gemiddeld bruto-inkomen:
(hiervoor is opgave van een der onderstaande groepen voldoende:
.1: tot ƒ 1.400 per jaar
2: .f 1.400—-ƒ 2.000 per jaar
3: ƒ 2.000—ƒ 5.000 per jaar
4: ƒ 5.000—ƒ 10.000 per jaar
,r>: ƒ 10.000—ƒ 20.000 per jaar
6: f 20.000 en hoger.
Als u bovenstaand formuliertje niet wilt
uitknippen, dan kunt u het beste de gevraagde gegevens op een briefkaart schrijven en die briefkaart opsturen. Maar
doet u dat direct. Stelt het niet uit. U
hebt nu de gelegenheid om ook uw mening te laten horen. Vroeger kon dat
niet, nu gaat het wel, dus maakt er
gebruik van. Het is naast een groot algemeen belang mede uw eigen belang.

Weer prijsstijgingen aangekondigd
Alarmerende berichten over
d@ kolenvoerziening
De Vakgroep Detailhandel Brandstoffen
. Am; ierdam, deelde dezer dagen aan
de pers m<?de, dat, als er van overheidswege, niet zeer snel wordt ingegrepen,
de brandstoffenvoorziening hier ter stede
een fiasco zal worden. Want hoewel de
aanvoer van brandstoffen, gezien de omstandigheden, zeer bevredigend mag heten, is het met de transportmiddelen zo
slecht gesteld, dat van een bezorging
der brandstoffen voor de eerste bonnen
43 en 44 op korte termijn geen sprake
san zijn.
t is een alarmerend bericht. Dat betekent dat we weer een winter tegemoet
;aan, die koude zal betekenen in du:^enden gezinnen.
Wij kunnen van hier af niet bekijken of
'iet bericht juist is. Wat dat betreft ür;u!e:-en r;- de laatste tijd allerlei beichtcu i" de pers, die elkaar nogal eens
egcnsprekeii.
ï3en belangrijk vraagstuk is overigens
:>ok de andere b; andstoffen, zoals turf
en hout. Wat hebben we aan kolen,
wa* t.eer er geen hout is? Of moeten we
weer een sloopperiode tegemoet gaan,
'.oals in ds laagte winter, wcinr geen huis,
;'een bia.j, nieus meer veilig was? En
hè". >.vas ook verklaarbaar, ^r wo.s geen
"•o'it. er wave'i geen kolen!
'Vij zullen tijdig bij de bevoegde instanties over het een en ander ons licht
en en aandringen op maatr:i ' ïn
die afdoende moeten zij om een ieder

in Nederland te voorzien van de benodigde brandstof!
Een ander persbericht eveneens over de
brandstoffen meldt, dat de kolen maar
liefst met 70 cents per eenheid in prijs
verhoogd zullen worden.
Gas komt van 10 cent op 'iV/j cent.
De electriciteitsprijs is verhoogd .met
een halve cent per K.W. Petroleum wordt
vastgesteld op 18 cent per liter.,..
Zijn dat de prijzen, die aan zekere grenzen gebonden moeten worden, waarvan
de minister van Financiën sprak?
Is dat het ingrijpen van de regering inzake de prijsstop?
We kunnen niet fel genoeg protesteren
Legen deze „kleine" lasten, die alweer
op de schouders van de minst draagkrachtigen gelegd wórden!
Is dat de belofte van minister Vos, die
zeide, dat de regering ernaar streeft, de
verkoop van de gebruiksgoederen door
scherp gecalculeerde maximumprijzen mogelijk te maken.
We schreven vorige week al: eeu weinig
opwekkend beeld! En we zeggen het nu
weer!
En hieruit blijkt weer eens zoveel temeer, dat het. een groot gsbrek is, dat
het parlement niet op de normale manier
functioneert!
Dan immers zou de gelegenheid er beslaan om over tifcïs zaken te intorpjl'sren en de regering direct ter .
voordin;.1 te roepen.
D-eze verhogiag zal riet bevorder!'.:
voor de rust in de bedrijven. De gevolgen zijn voor verantwoording van de
regering.

1 October 1945

Reactie,...!
Weer gaat ee-

'u.

met gehaaste
[schreden
Door Tiet lage land, dat Holland
[heet.
Hij lokt en fluit en oribestreden
Wil hij maar voort en denkt: ..
[VERGEET.
Gij volk van deze lage landen,
Mijn stem, mijn naam, mijn duister
[kleed.
Verdeeldheid zaai ik uit mijn
[handenï
Ik breek de ketens, -waar gij
[eenheid smeedt.
Hij is de wachter rxm. het grauw
[verleden
Die om het geld ons land verried.
Hij trekt door dorpen, veld en
[stede»
Verdeel en heers, klinkt in zijn lied.
Oh, volk van deze lage landen,
Aanschouw den duivel, die opnievm
[gereed
WH tornen arm Uw vrijheid»[banden. ...|
De ditivél, die reactie heet'
JAAP VAN BERKEÏ

Uifstasting bij de
Arbeidsreserve
Op de werkobjecten Haarlemmermeer en
polder „De Toekomst" heeft de ,,Zwolse
Grond Mij" gepoogd accoordwerk in te
voeren.
Dit is eenstemmig van de hand gewezen.
De arbeiders accepteren geen accoordwerk.
Duidelijk kwam de arbeiders-vijandige
houding der Mij. tot uitdrukking, toen
ij de arbeiders op deze objecten van
het werk zetten.
Zij mogen wiet werken, tenzij ze de achterlijke, a-sociale instelling van tariefwerk aanvaarden.
Er waren reeds voorbereidingen gaande,
om hen, die een onvoldoende prestatk
leveren, af te voeren en aan Sociale Za<
ken over te leveren.
We komen op deze zaak terug.

P. "W

Solidariteit
B strijd is onze strijd
Zoals wij reeds eerder berichten,
de Eenheidsorganisatie van Fabi'ieksar
beiders te Maastricht ƒ 100.- uil de ka
iv3n voor de stakende riclbe-.verkers
van Noordwolde.
Doch de Sënl'^dsmannen vonden dit n ie*
•••digend.
arbeiders moesten persoonlijk een
engen. En het was
onze vriend ...eulen van de Ceramique,
die het iuitia-.icf r,tcn oni niet oen lijst
te gaaa varken. En deze bestuurder
der I
van Fabrieksarbeid.
!jarOe " ~i."5.~ op h.iuJ.
Inderdaad een & :H l ^ rend resultaat.
Doch Ar.L.T i, liuin er. Herman — de
drie emb?H van de Enir — lieten dit
niet op zjf-h zittc-n en zamelden f 195.m. Het is
'..il op de andere fabrieken «tu inzameling is gehouden.
Die hebben c'us nog wat goed te maken.
Wij verzoeken da landelijke leiding van
de E.V.C, de bedragen, t.w. ƒ 430.-, aan
Noordwolde over te maken.
VEEN3TRA

Vakbeweging, Vrede en
Democratie
De eenheid van het Nederlandse werkende volk op het terrein der vakbeweging vormt de absolute voorwaarde
om "met volle kracht en energie mee te
kunnen werken aan het winnen van de
vrede.
Wanneer wij dit vaststellen, dringt zich
onmiddellijk de vraag op de voorgrond:
wat is het aandeel en wat zijn de beschikbare middelen van de vakbeweging
om aan deze zeer belangrijke taak haar
krachten te wijden.
Doch aan deze vraag gaat eerst nog een
alles omvattende vraag vooraf: is het
daadwerkelijk steunen van deze vredesactie in overeenstemming met het beginsel, dat de vakbeweging vrij moet
blijven van politiek?
Wij willen een poging wagen — om bezien uit het standpunt van de eenheidsvakbeweging — op deze vraag een antwoord te geven.
Wanneer men zegt dat de vakbeweging
•vrij moet büjven van politiek, dan wordt
daarmee bedoeld, dat politiek privaatzaak is, d.wjt. dat de organisatie zich
er niet mee in wenst te laten; en dat
de leden individueel vrij worden gelaten
om zich al of niet politiek te organiseren.

Partij-politiek? — Neen?

worden benoemd, of worden aangewezen
en waar dus geen sprake is van een
verkiezing uit en door — tot zijn recht
zal komen, zal de practijk wel zeer spoedig bewijzen.
/
Het valt buiten het bestek van dit artikel om 'nader in te gaan. op de betekenis van de bedrijfsorganisatie; op het
traineren van sociale problemen en de
_n aan te wijzen die daar de hoofdrol in spelen.
Doch wy willen er in dit verband op
wijzen, dat indien wij in het bezit waren
geweest van onze volledige democratische rechten, het Parlement weer behoorlijk had gefunctionneerd er een democratische groepering was geweest, die
deze materie aan de orde had gebreid
in het • Parlement en een beroep had
gedaan op alle mijnwerkers, om met aile
beschikbare middelen deze actie buitenparlementair te steunen, dat net dan cte
welbegrepen plicht van de mijnwerkers
en niet van de mijnwerkers aüet-u zou
zijn geweest om aan de eerste oproep
van het democratisch blok gehoor te
geven.
De resultaten van de gevoerde actie voor
<le bedrijf sdemocratie zouden er i^an
waarschijnlijk heel anders nebben uitgezien.
Wij menen hiermede een antwoord te
hebben gegeven op de vraag: wat is het
aandeel en wat zijn de middelen van de
vakbeweging om te komen tot de vrede
in de bedrijven, die -aan de wereld-vrede
vooraf dient te gaaa.
Maastricht.
W. VEENSTRA

sloten, dat er in de naaste toekomst een
platform gevormd zou kunnen worden
•van alle democratische groeperingen om
l^p.gs democratische weg onvervulde verlangens van de arbeiders — wij denken
aan bepaalde sociale problemen — tot
oplossing te brengen.
Indien een democratische formatie in
h parlement en regering gevormd wordt,
dan zal die van buiten af door de werkers moeten worden gesteund.
Want wanneer het gaat om de vitale belangen van dezen, dan spreekt het toch
vanzelf, dat de georganiseerde werkers
niet achter blijven en dat zij buitenparlementair de actie daadwerkelijk steunen. Er zullen er misschien zijn, die
beweren, dat dit meedoen aan politiek'
is, doch wij zijn zo vrij dit bij voorbaat
af te wijzen, Andat hiei' wordt samengewerkt met meerdere politieke partijen
en er dus geen sprake is dat een bepaalde partij-politiek wordt gesteund.
Zij, die het steunen van dergelijke buitenparlementaire acties door de vakbeweging bestempelen met het doen aan politiek, zijn óf tegenstander van de eenheid
óf zijn bang zich aan koud water te
branden.
De „Gazet van Limburg" bracht een tijdje geleden het bericht over de Bedrijfsorganisatie op de mijnen en stelde de
vraag of deze aangelegenheid toch weer ONDERSCHRIFT REDACTIE
op de lange baan werd geschoven.
De heer Veenstra haalt in bovenstaand
Het Mijnstatuut.
artikel een interessant probleem naar
voren, nj. de houding van de vakbeIntussen is door de afkondiging van het weging in de tijd van het parlement.
Koninklijk Besluit „Het Mijnstatuut" de Inderdaad, wanneer het parlement op
bedrijfsorganisatie — die opgebouwd zal de normale wijze tot stand zal zijn geworden op de volgende organen: 1. De bracht, zullen er ongetwijfeld groeperinMijn Industrie Raad; 2. De Ondernemings- gen in het parlement zijn, die de eisen
raden; 3. De Ringen; 4. De Vertrouwens- en verlangens van de georganiseerde l
mannen — in de Mijnen een feit gewor- werkers zullen steunen of zullen afwijden.
zen. Wij geven de lezers van Werkend
In hoeverre de medezeggenschap in deze Nederland de gelegenheid om over deze
organen, waarin de vertegenwoordigers zaak (kort en krachtig) hun mening te
óf uit een voordracht door den minister publiceren.

De partijpolitiek wordt dus door de
vakbeweging zonder meer afgewezen. Dit
standpunt onderschrijven wij volkomen.
Doch er kunnen zich vraagstukken voordoen, die de vitale belangen van de
arbeiders raken, en alleen langs staatkundige weg kunnen worden opgelost.
Willen wij de vrede winnen, dan dient
er eerst vrede te komen in de bedrijven,
die alleen tot stand kan worden gebracht
indien aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan. Dan dienen de instanties open
oog en oor te hebben voor de rechtvaardige verlangens van de arbeiders; dan
dient een aanvang te worden gemaakt
met de grondige zuivering van de top
der bedrijven en de verschillende instanties, die onder controle der overheid Uit de Houthaven
staan; dan dient een einde te worden
gemaakt aan het verwenste jaag-endrijf-systeem, dan dient ook voor de
industrie-arbeider een begin te worden
gemaakt met de verzorging der oude
dag; dan dient er een oplossing te worden gevonden voor alle sociale proble- In dit artikel willen wij het speciaal
hebben over het avond- en nachtwerk
in de Houthaven, Wij allen, in het
bijzonder de klein-houtwerkers weten
Productie naar behoefte.
wat het zeggen wil, ervaringen van
TCn wanneer aan al deze verlangens van voor de oorlog om van 3 uur des midde arbeiders ia voldaan — althans ernstig dags tot 12 uur des nachts op een open
bi die richting is gewerkt — dan dient dekschuit te werken. Onbeschut in weer
met bekwame spoed het productie-appa- en wind, in regen en in de mist of
raat op gang te worden gebracht; dan kou; 's winters schaften in de open
lucht, b\j gebrek aan behoorlijke eetdienen de fabrieken zo snel mogelijk op gelegenheid,
bij een temperatuur van
volle capaciteit te draaien; dan dient ver onder het
waarbij het
daarbij niet te worden uitgegaan van brood als. steen vriespunt,
het principe om zoveel mogelijk winst de kruik tot ijs.wordt, het drinken in
te behalen; doch dan dient het leidende
beginsel te zijn, dat de productie geba- Terwijl je om 12 uur op handen en
seerd moet zijn op de behoefte van het voeten over de schuiten, die spiegelglad geworden zijn naar de wal moet
Nederlandse volk.
Doch voor deze nieuwe geest in de be- kruipen en verder de haven uitschardryven zal het nodig zijn de medezeg- relt om verder om l uur thuis te kogenschap tot stand te brengen, zal de men, waar de vrouw op je wacht om
arbeider mede leiding moeten geven: je te verzorgen, dan naar bed om een
Technisch, Economisch en Administratief. uur of twee.
Wij stellen ons niet voor, dat aan al
vrouw weer op om 6.30 uur om de
deze verlangens en voorwaarden zonder De
kinderen te verzorgen. Een (slopend
meer zal worden voldaan. Hetgeen er leven.... !
tot stand zal worden gebracht, zal van
den arbeider zelf afhangen. De ondervin- Wij, houtwerkers, hadden al afgesproding opgedaan in de 11 maanden jia de ken, dergelijke werktijden nooit meer
bevrijding (de schrijver woont in het te aanvaarden.
Zuiden! Red. W.N.) heeft ons nu wel Wat is dan de reden, dat we toch weer
duidelijk aangetoond, dat de reactie aan de houtschepen werken in twee
loert en dat alleen strijd en nog eens ploegen z o n d e r protest van onze
strijd nodig zal zijn om de reactie, die kant?
de vrede in de weg staat, de kop in te
drukken.
Omdat we ervan overtuigd zijn, dat er
in de geteisterde gebieden een groot
Onvervulde verlangens.
gebrek is aan hout en wij meenden de
Doch gemakkelijk zal die strijd niet zijn, nieuwe regeling, die voor de zomeromdat deze reactionaire elementen mach- maanden nogal gaat (6—12 en 2—10 uur)
tige steunpunten hebben in al die be- niet te moeten tegenwerken!
langrijke instanties, die over het wel en
wee van ons Nederlandse volk hebben
Maar n u komt er een regeling voor
te beslissen.
K- zullen dan ook voorlopig wel enige de houtschepen, n.l. 8—5 en 5—2 uur.
verlangens van de arbeiders onvervuld Vooral voo de avotidspil is dat een
DJ ij ven, verlangens waarvoor wij dan pas grote verslechtering. Die moet midden
rnet al onze kracht kunnen werken, wan- in de nacht door de schaars verlichte
neer wij kunnen zeggen weer een vrij straten naar " • ais.
volk te zijn in het bezit van de volle Waar blijft de 50 pCt. toeslag voor
democratische rechten. Dan pas kunnen nachtwerk ? Of moeten wij blijven
cl. democratische groeperingen zich ten werken en a l l e s kopen voor de ƒ 32,
volle uitleven .11 name> het volk eisen die wij Zaterdags in het loonzakje krijgen?
datgene wat het volk toekomt.
Wy achten de mogelijkheid niet uitge- Wy menen dat het afgelopen moet zyn

Het moei afgelopen zijn mei
het twee-ploegensteSsel

met het twee-ploegenstelsel in de houthaven !

Alleen dagwerk
Wij zullen bij uitzondering nog dit seizoen van o—5 uur en van 5—11 uur
werken, dan is de dagtaak gewoon en
het avondwerk 6 uur.
O. L een redelijke regelng, die het
vlugger lossen zeker zal bevorderen,
hoewel wij van mening zijn, dat wij
het in de toekomst alleen op dagwerk
en op de 40-urige werkweek moeten
houden.
In het buitenland werd reeds voor de
oorlog bij gewone daglossng vijf werkdagen van 8 uur gewerkt. Zaterdags
was sportdag en Zondag rustdag.
Wat mag de heren van de Samenwerkende Havenbedrijven de Scheepvaartvereniging Noord er toe bewogen hebben deze regeling samen te stellen ?
Het moet nu eens uit zijn met het
aanvaarden van allerhande verslechteringen; wij zijr verplicht te strijden
voor ons zelf, voor ons gezin, voor onze
toekomst, voor een redelijk en menselijk
bestaan.
Het mag niet meer voorkomen, dat
enkelen beslissen over het wel en wee
van allen.
Wij moeten actief blijven en waakzaam,
opdat de slappen en onverschilligen
ook daardoor worden geïnspireerd.
Ook de voorlieden, hetzij de ouden of
de lui die zich hiervoor vrijwillig hebben aangemeld, of zij die daarvoor zijn
aangesteld, roep ik toe:
Blijf aan
onze kant staan!
Dat hoeft jullie nog niet te weerhouden om je plicht te doen!
Kameraadschappelijk én als mens met
elkaar omgaan én in de E.V.C, én to
het bedrijf, dan tonen wjj het te menen met een betere maatschappij,
waarin het werken een vreugde wordt
HBa.

Heden overleed door een noodlottig
ongeval onze collega
CORNELIS BOELHOUWER

in de leeftijd van 53 jaar.
Door zijn arbeid en prettige omgang zal hij lang bij zijn superieuren en collega's in lierinnering
blijven.
Namens personeel
22-9-'45.
Blaufries.

''an een zenuwachtiger
directeur
en kaime arbeiders
Het was Donderdag 6 September.
wg een reeks vergaderingen achter t,
i in Roltei'aam voor d;
taaibewerkers, dat wij uitgenodig.i
den, door een aantal metaalbewerker:
uit de Klinknagelfabriek te Schiedam
om daar ter plaatse een uiteenzetting t
geven over het doel en streven der E.V.C.
Wij waren netjes op tijd, zoals onz;
gewoonte is, bij de aanvang van hei.
schaftuur aanwezig. Doch alvorens mei
onze uiteenzetting te beginnen, werd aa,i
den directeur van genoemd bedrijf verlot
gevraagd om in het schaftlokaal te mogen spreken.
Zeer correct dus!
Onze verwachtingen waren niet hoog
gespannen. En terecht!
Na verloop van 10 minuton kwam de
directeur, wit van woe^e, het schaltlokaal binnen rennen en begon op de
meest zenuwachtige wijze den man die
de arbeiders zou toespreken, uit te maken voor alles wat mooi en lelijk was.
Natuurlijk werd de E.V.C, ook niet vergeten. De heer-directeur was alleen al
door de aanwezigheid var. een E.V.C.bestuurder warm gelopen en van de
kook.
„De E.V.C., die de moed had de Rotterdamse havenstaking ta leiden, de
E.V.C, die o n r u s t kwam zaaien in z ij n
bedrijf, waar alles tot in de puntjes verzorgd was (volgens den directeur)".
En wij waren juist gekomen, omdat er
verscheidene klachten en grieven waren.
Toen de ai-beiders zich - in s c h a f t ij d buiten het bedrijf wilden begeven, om
te luisteren naar den spreker, steeg de
woede van den directeur ten top en
,,gelastte" hij het personeel zich in de
fabriek te verzamelen, omdat hij, de
dir>:teur, z i j n personeel iets te zeggen
had.
Hij wilde niets met de E.V.C, te maken
hebben en zou alles z e l f met zijn personeel regelen.
Als R.-Kath. jong werkgever moest hij
waken voor zijn personeel.
„Als jullie niet in de drie andere organisaties wilt, dan ook niet in de E.V.C.".
Het werd wol wat anders gezegl, maar
daar kwam het op neer.
De ar!>~irlers reageerden echter snde»o +
Een vakogranisatie, waar de directeur
zich zo zenuwachtig over maakte, was
zeker een organisatie, waarin het de
moeite waard was, zich te organiseren.
Velen gaven zich dan ook op als lid
van de E.V.C.
En dat had de zenuwachtige directeur
niet zo bedoeld.
Maar zo gaat het nu eenmaal
!

v. d. H.

HOE

Arbeldsschuwheld
wordt gekweekt

De laatste tijd wordt in het Westen des
lands een campagne gevoerd om arbeiders voor oogstwerkzaamheden naar die
streken van ons land te trekken, waar
een tekort aan deze arbeidskrachten la.
In Vlaardingen hadden zich een 25-tal
arbeiders voor deze werkzaamheden aan
het arbeidsbureau gemeld, alwaar hen
werd medegedeeld, dat heff bjj aanvaarding van dit werk een basisuurloon van
65 cent zou worden uitbetaald.
Vol goede moed vertrokken deze arbeiders naar het plaatsje Fries in Drenthe,
alwaar zij bij aankomst ondergebracht
werden m schuren, waar de wind lustig
doorspeelde en waar wat stroo was uitgespreid, waarop kou worden geslapen.
De eerste werkdag kwam een baas van
de D.U.W., die de arbeiders naar een
aardappelveld geleidde en aldaar togen
zij, met het uitzicht van een betrekkelijk
behoorlijke verdienste aan het werk.
Wie schetst echter hun verbazing en verontwaardiging toen hen de volgende dag
door de baas werd medegedeeld, dat luj
na opmeting had uitgerekend, dat zjj
18 cent per uur hadden verdiend?
Toen zij protesteerden werd hun medeg'ieeld, dat zjj niet in uur-, maar in
accoordloon stonden, waarna besloten
werd, mede omdat zij allen naar beste
kracht hadden gewerkt en er dus geen
droog brood voor hen te verdienen was,
de koffers te pakken en te vertrekken.
Na veel omzwervingen werd eindelijk
ergens onderdak gevonden. Het is ons
niet bekend of deze arbeiders Vlaardingen inmiddels weer hebben bereikt, maar
wel, dat zij zich wel tweemaal zullen bedenken, voordat zij nog eens in een dergelijke val trappen. Voor velen ook een
les om zich door organisatie in de E.V.C,
tegen dergelijke behandelingen te wapenen.

r
in

Rond de staking te Noordwolde
Sedert begin Juli hebben de rietbewerkers, georganiseerd in de afd. Noordwolde der E.V.C., besprekingen gevoerd
met de Rietmeubelfabrikanten en is er
in principe besloten, onderstaande lonen en arbeidsvoorwaarden in te voe-

tg

onze bedoeling mag zyn. Het is mijn
mening, dat wij in de eerste plaats moeten opkomen voor de slechtst betaalde
arbeiders, om verbetering in hun lonen
te brengen, desnoods ten koste van de
allerhoogste lonen.
Dan zijn er nog vele arbeiders die in de
afgelopen periode reeds loonsverhoging
hebben gehad en voor de 25% niet meer
in aanmerking komen en anderen, die
in die jaren periodieke verhogingen kregen, die ze waarschijnlijk ook in normale
tijden zouden hebben gehad. Door de
25% zouden deze periodieke verhogingen
te niet worden gedaan.
Het 1 is mijn conclusie dat de lonen stuk
voor stuk moeten worden herzien en
geen uniforme verhoging moet worden
gevraagd en gegeven. Hierbij zullen de
arbeiders slechts gebaat zijn.

diezelfde dag is een bespreking gehouden, waaraan deelnamen enkele fabrikanten en vertegenwoordigers van het Arbeidsbureau te Leeuwarden en Wolveg.
en afd. bestuurders van de Moderne
Meubelmnkersbond, waar besloten is not,
dezelfde week te vergaderen met den
Lonen. Rijksbemiddelaar te Leeuwarden. Vóór
dien zijn de modern georganiseerden (een
Leeftijd 16 jaar
25 cent per uur 40-tal) aan het werk gegaan, op bedoelde
S iï
bijeenkomst is men tot een bepaald loon» • *17• ' »
»»
n
H
n 18 „
55 „ „
„ accoord gekomen, dat wat de lonen be„ 19 *
70 „
treft, vrijwel gelijk is aan die der E.V.C,
„ 20 jaar en ouder 75 et. per uur. doch de sociale bepalingen zijn stukken
minder.
Sociale bepalingen. — Vacantie 14 dagen
per jaar, in de eerste week van Augustus Inmiddels hebben een T-tal fabrikanten
en de Kerst- en Nieuwjaarsweek; doorbe- met ruim 60 arbeiders, de eisen der E.V.C ONDERSCHRIFT REDACTIE
taling Christelijke feestdagen; 50 pCt. va- ingewilligd en staken nog ruim 80 leden
cantie- toeslag, welk bedrag zal worden
ld over een 10-tal bazen, bij een Er is over het vraagstuk „loon- en prijs•verrekend in het te verstrekken vacan- 3-tal werkgevers ligt hut werk gehee regeling" zeker nog veel te zeggen. Onzerzijds hebben wij reeds in or»3 numtie-zegel.
stil.
Over 1945 zal echter gelden, de bestaanDE VJTKERINGEN mer 23 van 17 September j J. onder de
kop „Over lonen en prijzen" onze mede regeling, njn.l. een week vacantie;
naast de verstrekte vacantie-zegels zal Tot op heden is de E.V.C., tot geen enkele ning daarover gezegd.
2 pCt. van het verdiende loon aan de bespreking uitgenodigd. Wekelijks is er Wij kwamen in dat artikel tot de stelwerknemers als vacantietoeslag worden een bedrag aan steun nodig, groot ruim ling: „Een loonsverhoging zonder dat
koopkracht erdoor verhoogd wordt,
verstrekt.
1400 gulden, wij zijn nu de 5e stakings- de
heeft geen of op zijn hoogst een betrekZiekte- en ongevallengeld zal bij wijze week ingegaan.
van voorschot door de fabrikanten wor- Het steunbedrag voor de eerste week was kelijke waarde."
den verstrekt.
voor gehuwden ƒ 17.50, kostwinners ƒ 15 Verder schreven wij: „De prijzen moeten
Dé wachtdagen en de 20 pCt. loonderving en ongehuwden ƒ 10 per week. Boven- naar beneden en aangepast worden aan
zullen worden betaald ! (.Mits in geval dien worden een 3-tal gehuwden, onge- de lonen, die nodig zullen zijn om straks
van ziekte in hst bezit van een medische organiseerden met ƒ 15 gesteund. Een het gehele distributiepakket te kopen.
verklaring !) Deze regeling wordt geacht 2-tal weken, hebben we uitgekeerd ƒ 20 Vaste, muurvaste, door de regering vast8 Juli '4ö te zijn ingegaan.
voor gehuwden, plus ƒ 1.50 kindertoeslag gestelde prijzen en lonen, waarvan alle
Deze loonregeling is 24 Juli 1.1. opgezon- en is de uitkering voor de ongehuwden en levensmiddelen, alle vaste lasten, alle
den, via het Arbeidsbureau te Wolvega kostwinners gebracht op resp. ƒ 12.50 en kosten van het levensonderhoud betaald
J.M kunnen worden."
aan het College van Rijksbemiddelaars te ƒ 17.50 per week.
En tenslotte: „Democratische ordening
Den Haag, tevens aan den Rijksbemiddeis de steunactie ingezet en van het bedrijfsleven, doorgevoerd op
laar te Leeuwarden en het Militair Gezag Inmiddels
hebben de stakers te Noordwolde de loonpolitiek zowel als op prijzenpolitiek
te Drachten. De Rijksbemiddelaar te reeds
verantwoorde bedragen in, ons or- terrein. Geen loonsverhogingen in het
Leeuwarden, is bovendien nog verzocht gaan, ontvangen.
Een bewijs, dat de sta- wilde weg, geen prijsverhogingen, maar
op de korst mogelijke termijn om een kers op de volle steun en sympathie van prijzenstop."
bespreking,
de werkers in Nederland kunnen blijven Wij zijn het niet den inzender eens, dat
een uniform doorgevoerde loonsverhoging
Van geen enkele instantie is echter be- rekenen. (Redactie W.N.).
tot onzuivere verhoudingen kan leiden
richt ontvangen, zodat 13 Augustus de
en daarom de lonen mede naar de bestaking is ingegaan. De afd. van de Mohoeften moeten worden herzien.
derne Bond, die 14 dagen na de E.V.C. Stemmen en stemmingen.
ook looneisen had gesteld, is op genoemde datum o o k in staking gegaan, doch

LQONREGEUMG EN
PRIJSSTIJGING

Veraatwoordmg

steuniijsten

HILVERSUM EN NOORDWOLDE VAN
DE BEDRIJFSGROEP BOUWVAK
AMSTERDAM
LtfstNo.
Lijst No.
58 ...
ƒ 76.50
56
...... ƒ-.- 82.38
60 ...
57
...... - 14.50
69 ...
- 2150
59
...... - 29.50
80 ...
66 ......
- 26.—
82 ...
_ 4750
79
...... . 32.'—
- 95.50
84 ...
81
...... - 56.75
83
...... - 98.—
85 ...
- 56.52
86
...... - 23.55
- 35.50
87 ...
88 • • • • • • - 16.60
- 6759
- 20.—
- 11.—
94
...... - 41.—
96 • • • * • • - 13.25
•Hl

*••**•

••••»»

...... - 16.—
...... - 29.50
..... % - 48J2
...... - 3710
...... - 17.—
...... - 3050
•«•••«
...... _ 1950
...... - 39.50
...... - 12.—

95
97

- 650
100
, - 51.50
103 * • * • • • - 4550
105 *•••*• _ 20.75
- 1250
107
109 . » . . * . -18,-

111

113
115
117
121
123
125
128
130 ......
132
134
136

88,2950
41.75
42.50
44.50
2950
25.—
2550
2550
13.—
138
2550
140
2250
142 ..._
40.65
144 ...... • 1150

146
148
- 80.35
150
- 3550
153 . . « • • • *" 8,—

Bomen
Vorige opgave

- 52.63

Jl

93

102

Ini
J-W±

106
108
110
112
114
1 1\S
Ho
122
124

•**•*•
•••••«
•**»•«
•*•••*
*«•••«

126 • * • «-•* 129 .~«, -

5050
2050
3650
3450

131 .,»»».
133 ......

135 ......

-. 3550
>- 22.—
- 2950
- 13.50
p- 84.75
- 4150
. 4450
151 ._.. - 20.—
l*Ji

•*«»••

139
......
141
......
143
......
145 ..... .

'f 2429.74
ƒ 207555

—
ƒ450529
J. SPAARWATER, eecr.-penn.
Wij ontvingen nog de volgende afdracht:
Personeel fa. Ketjen: f 32.87 — ƒ 2825
Personeel Hotel-Café-Restaurant f 9750
E.V.C. Bioscoop en Theater .... - 102.50
E.V.C. Den Haag
- 62.50
E.V.C. Den Haag Bouwvak .... - 88.71
E.V.C. Hoofddorp
- 3057
E.V.C. Grafische Vakken
- 64.74
CoOecte ledenvergadering Bouwvakken
Rotterdam ƒ 52.59.
M. B.

De E.V.C, feij het Bureau voor
Sociale Zaken

Door den licesr A. Broawcï, ser.r. der vakgroep Kleding en Textiel der E.V.C.,
werd het volgende artikel ingezonden,
hetwelk wij om zijn actualiteit zovee! Reeds 120 leden aangesloten
mogelijk onverkort plaatsen, en van comDe grondslagen van onze E.V.C. aid.
mentaar voorzien.
Gem. Bur. v. Soc. Zaken rjjn gelegd. De
Sinds de bevrijding wordt er, zowel resultaten die bereikt zijn in de korte tijd
door de arbeiders als door vakbonds- nadat voor het eerst ons manifest ter
bestuurders regelmatig gesproken over oprichting onder het personeel verscheen,
loonsverhoging. De noodzakelijkheid hier- :ijn zeer gunstig te noamen.
van behoeven we niet nader aan te to- Uit de vaste kern van ons ambtenarennen. Ieder weet dat lonen en prijzen lang corps zijn thans pl-m. 120 lid van onze
niet met elkaar in overeenstemming zijn. E.y.C.
Willen we echter voorkomen dat loonsverhoging prijsstijging ten gevolge heeft,
is een succes, dat duidelijk doet uitdan kunnen we niet volstaan met te komen, dat ook de ambtenaren hoge verzeggen dat prijsverhoging verboden moet wachtingen koesteren ten aanzien van
worden, maar moeten we er tegelijkertijd Senheid van organisatie. Wij kunnen dan
voor zorgen, dat de lonen niet bovon een ook uiterst tevreden zijn. Niettemin mobehoorlijk bestaanspeil uitgaan. (? red.) jen wij hierbij niet blijven stilstaan.
Dit wil natjmrlijk niet zeggen, dat ik het Niet eerder zullen wü rusten dan wanmet de gerechtvaardigde eisen tot loons_ neer het merendeel van onze collega's
verhoging niet eens zou zijn, maar wel ;ot de E.V.C, is toegetreden. Om dit
lijkt mq de tot heden gevolgde weg niet -/& bereiken, moet een ieder van ons
de juiste.
zich inspannen tot het uiterste. Wij hoWe zien thans een algemene tendenz om ien binnenkort weer een vergadering
de lonen met 25% te verhogen. Dat dit -e beleggen. Vrienden, wekt belangsteltot zeer ongewenste consequenties kan ing bij hen, die nog geen lid zijn van
leiden, moge blijken nit het volgende onze Organisatie en neemt hen mee
voorbeeld:
naar deze vergadering. Daar kunnen
Bij de Spoorwegen 'worden nog Ionen uit- zij persoonlijk kennis nemen van het
gekeerd van „zegge en schrijve" 18 gul- ware karakter der E.V.C.
den per week. Er zijn echter ook em- rVij moeten binnenkort ons 200ste Kd
ployé's, die 125 gulden per week verkannen schrijven.
dienen. Nu BOU een loonsverhoging met Dat kan, want er is veel interesse voor
Ï5% voor de eerste categorie een weke- de E.V.C. Men verlangt wat anders dan
lijkse verhoging van ƒ 4.50, voor de laat- de oude sleur, die bij zovelen teleurste echter een van ƒ 3125 per week stelling heeft gewekt. Ook zij, die ontaetekenen, hetgeen ongeveer 7 maal zo- moedigd zijn en hun vertrouwen in
veel is. En dit terwijl de laagstbetaalden irganisatie hebben verloren, moeten uit
zoveel meer behoeften hebben. Indien dit run apathie worden gehaald en overnu andersom was, zou er volgens mij van uigd worden, dat de E.V.C, een daadeen verbetering in sociaal opzicht ge- werkelijke organisatie is. Het V, bestuur
sproken kunnen worden. Thans kan het zal in nauwe samenwerking met de
niet anders San verslechtering zijn, mede eden een program van actie opstellen.
door het feit, dat de lonen nog verder 3aarom verzuime ook niemand van u
uit elkaar komen te liggen, hetgeen niet onze vergaderingen bij te wonen. Het

Internationaal Vakvereniginqscongres te Parijs
Op Dinsdag 25 September is te Parijs het Internationale Vakverenisfingscongres
begonnen. Léon Jouhaux, secretaris van de grote Franse vakbeweging, opende
Congres niet een belangrijke rede, waarop wij nog nader terugkomen, evenals
trouwens op het gehele verloop van deze internationale bijeenkomst.
Van de Eenheidsvakcentrale zijn enige hocfclbestuurocrs op dit Congres officieus
aanwezig.

VORDERING VAN EEt!
AUTOPARK
N.S.B.-eis liepen vrij ïn en uil
Het gaat zo nu en dan raar, toe ii.
Amsterdam. Er is felle strjjd gevoeru
tegen de N.S.B.'ers. Middels de Oranjezender tijdens de bezetting heeft men
nimmer verzuimd erop te wjjzen, wat
voor verachtelijke elementen dit waren.
Zeer veel arbeiders hebben deze mededeling au serieux genomen en hebben
alles gedaan om hun afschuw tegen
deze mensen te doen blijken.
Door de oorlog ia er ontzettend reel
in Nederland vernield. Overal roepen
de autoriteiten om opbouw en maken
zij bepaalde groepen er een verwijt van,
niet voldoende oog voor de opbouw te
hebben, omdat door hun nog geen 100%
arbeid geleverd wordt.
Beide feiten zyn juist. D« N.S.B.'ers r$n
verachtelijke elementen en opgebouwd
moet er worden. Wij zijn het met deze
punten dus met de voormalige en tegenwoordige regeringsinstanties eens.
Wat ons echter buitengewoon vreemd
voorkomt, ia dat wat deze instantie»
aan de ene kant beweren en pogea
op te zetten, aan de andere kant ontkennen en verwerpen. Wat te zeggen
b.v. van het feit, dat in een bedrijf
„Autopark", waar een veertig 4 vijfenveertig man werkten, plotseling „stop"
gecommandeerd wordt, omdat de marechaussee daar een paar wagens moet
onderbrengen, die overal ondergebracht
kunnen worden. Het gehele personeel
wordt ontslagen en staat dus op de
bikkels. Waarom dit bedrijf plotseling
vernietigd moet worden en de mensen
uit hun werk gestoten, is iedereen een
raadseL Maar wat te zeggen van het
feit, dat gelijk met de komst van deze
marechaussee's als personeel een aantal
N.3JB.'ers meekomt, die zogenaamd in
dat bedrijf [komen werken (wagens
schoonmaken, grond vegen enz.) bezit
nemen van het nchaftlokaal, wat met
veel moeite en inspanning door de
monteurs, werkzaam in dit bedrijf, in
elkaar gezet was, daar maaltijden gaan
gebruiken, zoals d* daar werkzame
monteur» na de oorlog nog niet hebben
gehad, terwijl deze monteurs zelf genoegen konden nemen met op eea fcistj*
te zitten of op een treeplank van de
auto'a om hun droog stukje brood te
nuttigen. De volgend» dag mochten deze
monteurs nauwelijks meer de garage in
om hun spullen te halen, terwijl de 3Lg.
gevangen N.S.B.'ers vrij in en uit liepen, stonden te telefoneren en op hun
dooie gemak een sigaretje rookten. Het
is te begrijpen, dat deze situatie voor
de monteurs van Atrtopark onbegrijpehjk is. Net w> onbegrijpelijk als d*
kennisname van bet artikeltje „Geïnterneerde landverraders vieren feest" van
Maandag 17 September m het dagblad
,Trouw" over het N-SB.-feest te Harderwijk m d* onmiddellijke omgeving
van het zwaargetroffen Putten. Het is
te hopen, dat we spoedig een regering
krijgen, die een einde weet te maken
aan zulke stuitende vertoningen.
H. J. B.
ia bekend: 's avonds rijdt er nog geen
tram en de afstanden zijn lang, maar
laten dit geen hinderpalen zjjn. De belangen, die besproken moeten worden,
wegen zwaar en een ieder vaa onze
leden moet zijn stem in het kapittel
hebben. Wij zullen niet meer en niet
langer vergaderen dan nodig is; laten
wij derhalve allen medewerken tot zakelijke besprekingen te komen. Iemand
van onze dienst noemde ons smalend
„de Naamloze Vennootschap". Met dergelijke opmerkingen cijfert men onze
organisatie evenwel niet weg. Integendeel, de E.V.C. zal een organisatie met
gezag zijn en men zal dit straks moeten
erkennen. Onderschatting van de E.V.C.
is zelfbedrog; men doet beter de werkelijkheid onder de ogen te zien. Wij
gaan ons nu bezinnen op de taak, die
ons wacht. Een taak van wederopbouw.
En als medewerkers aan de opbouw
van ons vaderland moetee wij een
rechtvaardige waardering vinden. In
achter ons liggende bezettingsjaren
er bij het personeel van onzf dienst
onzekerheid in dit opzicht ontstaan. .
onmogelijkheid om georganiseerd op te
treden, is door onze ambtenaren «an
ook ter dege gevoeld. Thans is organisatie echter weer mogelijk en ae t.V.C.
zal ?"«i in het werk stellen, de belanvan -*;r leden' te V-harügen. IJvert
daarom voor 'n steeds m»--Attger E.V.C.
Hoe groter onze organisatie is, des t
doeltreffender kunnen wy werken.

o. a. T. D.

Werkers Ned.Dok Mij.
eisen medezeggingschap
Ja. een toespraak, op 15 September gehouden door den Directeur van de N.D.M.
Ir. W. v. d. Laan, tot de 900 werkers
in dat bedrijf, heeft deze hulde gebrach
aan de prachtige prestaties, welke door
hen onder zeer moeilijke omstandigheden
zijn verricht.
Spr. zeide verder, dat het ook de directie
was opgevallen, dat de arbeiders, ondanks
onvoldoende kleding en kapotte schoenen,
hadden getoond, de noodzakelijkheid van
een snelle opbouw van het scheepsbouwbedrijf, in het belang van het Nederlandse Volk, begrepen te hebben.

Ontevredenheid vn het

bedrijf,

Er is echter volgens spr. een zekere ontevredenheid onder de arbeiders merkbaar, een ontevredenheid, die de orde
in het bedrijf dreigt te verstoren. Het
ia de bedoeling der Directie echter de
stemming in het bedrijf te verbeteren
Er zjjn arbeiders, die in het bedrijf persoonlijk de dienst wensen uit te maken,
die van mening zijn, dat het weer dezelfde kant opgaat van voor de oorlog,
toen de arbeiders niet wisten waarvoor
ze werkten, Spr. kan zich die gedachtengang wel enigszias voorstellen, al was hij
het er niet geheel mee eens. „De Directie," zo sprak hij, „bepaalt de regels en
houdt daarbij rekening met die bijkomende factoren, waarvan nu niet direct
iedereen op de hoogte is."
„uiteraard," zegt hrj, „zijn er klachten,
maar als de arbeiders die bjj de nog
bestaande werfkern kenbaar maken, zal
da directie trachten dezen uit de weg
te mimen. Voor het verkiezen van een
nieuwe werfkern, acht hij de toestand
nog niet rijp en zegt hfl deze verkiezing
zelfs te hebben tegengewerkt"
Zier terecht heeft deze -verklaring l
da arbeiders grote beroering gewekt De
ondervinding heeft hun geleerd, dat deze
kern voor hen totaal waardeloos is. Een
bedrijfskern, die alleen maar mag spreken over lekke W.C.'s en kapotte ramen,
ia voor d« arbeider» totaal zonder zin.
De directie moet begrijp-u, dat «r door
<Je hand- en hoofdarbeiders na vijf jaar
oorlog iets anders w i.-.-U /erlangd. Indien
het de directie er
-an de ontevredenheid een eiv
--n, disnt zij gehoor te verier, i
'->r het personeel
geko«.ca vertrouwensman!) °n.
Het zal zelfs zo moeten zijn, dat de arbeiders, middels de vertrouwensmannen
medezeggingschap krijgen in het bedrijf.
Dan pas zullen de arbeiders, wetende dat
ook hun belangen worden gediend, zich
medeverantwoordelijk gaan voelen voor
de goede gang van zaken in het bedrijf
en zal ook de noodzakelijke bedrijfsdiscipline weer terug keren.
Er werd zeer terecht opgemerkt, dat
de weigering van Ir. v. d. Laan, om twee

De a.s. Landdijke BecSrsjfsgroepconfórenfie van de
Metaal
Tegen het eind van October houden
we in Amsterdam een landelijke bedrijiigroepsconferentie. Op deze conferentie zal de landelijke actie besproken, een voorlopige landelijke bedrijfsgroepsraad en een voorlopig dagelijks
bestuur gekozen worden, dit alles tot
aan het congres.
De plaatselijke bedrijfsgroepen, voorzover deze rich rezeds met ons- in verbinding hebben
gesteld,
ontvangen
hierover een circulaire.
Er zijn echter nog plaatselijke afd., die
aan ons '(Landelijk Metaalbestuur, Nw.
Keizersgracht 61, Amsterdam), de gegevens over hun bedrijfsgroep nog niet
verstrekt hebben. Deze verzoeken wij
dit alsnog zó spoedig mogelijk te doen.
Ook zijn er nog plaatselijke E.V.C.'s,
die nog geen plaatselijke bedrijfsgroep
voor de mAaal hebben geformeerd. Wij
verzoeken ook hen dit direct te doen
en ons de gegevens te verstrekken. Wij
moeten deze gegevens zo spoedig mogelijk hebben met het oog op het onderdak brengen van de vertegenwoordigers en de verder te nemen maatregelen.
Wij verzoeken dus aan alle belanghebbenden de grootst mogelijke medewerking.
Tevens vragen wrj onze Amsterdamse
leaen, die in btaat zijn op 29 en 30 Oct.
iemand onderdak te \ ei schaffen, dit
ons t« laten weten, liefst vóór 10 OctoJaw,

bestuurders van de in ons bedrijf 600
leden tellende E.V.C.-afdeling te ontvangen, nu niet bepaald bevorderlijk was
om het vertrouwen van het personeel te
winnen en een ontevreden stemming te
liquideren. Hij miskende door deze weigering de vertegenwoordiging van tweederde deel van de in het bedrijf werkzame band- en hoofdarbeiders. Het
volkomen logisch, dat het wantrouwen
en de ontevredenheid hierdoor veeleer
werd versterkt.
De opmerking van Ir. v, d. Laan, da*
de E.V.C, voor de erkenning een andere
•weg moet bewandelen, is volkomen misplaatst. Vanzelf worden door het bestuur
der E.V.C, ook andere wegen bewandelt
om een „officiële" erkenning te verkrijgen, dit behoeft echter een directie, van
welk bedrijf dan ook, niet te beletten
met de vertegenwoordigers van de door
de arbeiders verkozen vakorganisatie, te
onderhandelen.
Sterker nog: als de directie werkelijk de
belangen van haar personeel wil dienen
hetgeen .ze beweert, is het mede haar
taak bij de regering op erkenning van
de E.V.C, aan te dringen en verder hangende deze kwestie, de vertegenwoordigers der E.V.C, op het bedrijf te ontvangen.
Daardoor zou de goede wil der directie
blijken, de onrust in het bedrijf worden
weggenomen en veel narigheid bespaard.
Slechts op deze wijze kunnen wij de
moeilijkheden en de verwoestingen, erfe_
nis van vijf jaar wrede onderdrukking,
te boven komen en wordt uiteindelijk het
belang van het gehele Nederlandse volk
gediend,
Bedrijfskameraden der NJD.M., blijft op
uw stuk staan, waar het betreft de erkenning van uw vakorganisatie de E.V.C.
Het woord is nu aan de Directie.
H. J, N.

Vergadering
Itatel-Gafépersoneel
De afdeling Hotel-, Café-, Restauranten Lunchrcombedrrjf, afd. Rotterdam,
hield op 12 Sept. j.l. een goed bezochte
vergadering in de Blauwe Zaal van het
Beursgebouw.
Na opening door den voorzitter gaf deze
het woord aan den heer Langkamper,
die in een korte rede op overtuigende
wijze naar voren bracht waarom ook het
oersoneel van onze bedrijven thuis hoort
in de E.V.C.
Hierna werd het woord gevoerd door den
heer Kubbe van de afdeling Amsterdam,
die betoogde hoe groot de wantoestand
in ons bedrijf nog is.
„Vrienden", zo besloot de heer Kubbe
zijn rede, „wilt gij werkelijke verbetering
in deze toestand, neemt dan het initiatief
om ook in Uw vak binnen de kortst
mogelijke tijd de organisatie per bedrijf
tot stand te brengen. Slechts dan wordt
iet mogelijk voor gerechtvaardigde klachïen en eisen met kracht op te komen".
Sadat nog de heer Hellevoort, voorzitter
van de afd. Utrecht had gesproken over
verdachtmakingen en onjuistheden die
van de zijde der reactie over de E.V.C,
worden verspreid en hij deze aanvallen
op de juiste wijze had weerlegd, werd
ten slotte no« gesproken door den heer
Endstra uit Amsterdam, die een beeld
«af van de snelle groei van de E.V.C,
ook in ons bedrijf, hetgeen met cijfers
werd aangetoond.
NTa een geanimeerde discussie en het
stellen van vragen, die door de sprekers
tot volle tevredenheid werden beantwoord, sloot de voorzitter deze uitstekend
;eslaagde vergadering.
DE KRAMER
annen^yde afdeling Amsterdam, een
woord van dank aan den heer Kramer
voor het zware pionierswerk door hem
verricht in het belang onzer orprani-satie.
ENDSTRA

Vergadering E.V.C.
Anna Pawlowna

MEDEDELINGEN
VOEDING- EN GENOTMIDDEliar
AFDELING AMSTERDAM
In 'Worraervecr b «e
van da TerBchfüend* bedrijfsgroepbesta»
ren der 4 Noordelijke Zaangemeenten, nJL
Woimerveer, Wormer, Krornraeni» en
Assendelft Deze vergadering irerd belegd
met het doel om voor deze 4 gemeenten
één gezamenlijke propaganda-oommiasta
te benoemen. Deze commissie ia daar
ook geboren, maar door afwezigheid van
Assendelft, ia deze gemeente dus nog
VERGADERINGEN
niet in dit lichaam •vertegenwoordigd.
uit laatstgenoemde plaat» zal een
Dinsdag 2 October ajs. Personeel Albert Ook
afgevaardigde zitting moeten nemen te
Heyn. Gebouw H.V.M., Kerkstraat 248, deze
commissie. Dit zal alsnog geschieden.
Amsterdam C, 's avonds 7.30 uur.
De commissie bestaat tot de -volgend*
Woensdag 3 Oetober a.s. Personeel Cake- personen:
De secretarissen der aangesloten plaatselijke centrales worden dringend verzocht, indien er een bedrijfegroep Voeding- en Genotmiddelen geformeerd b,
het secretariaat-adres ten spoedigste ken.
baar te maken aan het secretariaat Voeding- en Genotmiddelen afd. Amstesndam,
Hemonylaan 27.

fabriek Tohip. Gebouw H.VJVÏ, Kerkstraat 248, Amsterdam C, 's avonds 7.30 u.
Donderdag 4 October a.s. Bestuursvergadering in het gebouw Hemonylaan 27.
De bedrijfstak Grossierspersoneel in Koloniale waren hield Maandag 24 Sept. '45
een openbare vergadering in gebouw
Kerkstraat 248. De voorzitter P. J. Reinders opende de vergadering en sprak
over de noodzakelijkheid om tot eenheid
te komen, niet enkel in denken, maar
ook in doen.
De heer F. Jaburg, secr. afd. Voeding,
zette zeer duidelijk het werk der E.V.C,
uiteen. Een levendige discussie werd gevoerd. Na afloop gaven zich nieuwe leden op.
F. JABURG, secr.

Voorzitten F. GÜandorf, lepenweg 11,
Wormerveer; Secretaris: H. Roedema, Pr.
Hendrikstraat 33, Krommenie; Penningmeester: F. v. Enkhuizen, Karnemelkpad
11, Wormerveer; 2e Voorz.: S. Kuiper,
Oost Indischekade 44, Wormerveer; 2e
Secr.: Jb. Schouten Jzn., Nieuweweg 27,
Wormer. — Commissarissen: J. Woudt,
Noordeinde 69, Wormerveer; A. Rollenberg, Populierenkade 6, Wormerveer; C.
Fijma, Eendrachtstraat 17, Wormer; Mth,
ten Wolde, lepenweg 25, Wormerveer.
Doel is om de propaganda zoveel mogelijk
te centraliseren. Ik verzoek dan ook de
secretarissen in deze 4 gemeenten goede
nota van deze commissie te nemen, zij
zullen binnenkort van ons het een en
ander toegezonden krijgen. Zorgt in uw
bedrijfsgroepen voor werkers, die het een
en ander aan de man zullen brengen en
AAN ALLE SECRETARISSEN DER
het kan dan niet anders of we zullen
AFDELINGEN VAN OVERHEIDSde propaganda zo opvoeren, dat het lePERSONEEL
denaantal met sprongen omhoog gaat.
H. R.
Het is nodig het Landelijk contact met
de afdelingen te versterken. Te dien
einde verzoeken wij de afdelingsbesturen OPROEP AAN ALLE E.V.C.-LEDEN
ons zo spoedig als mogelijk, alle gege- van N.V. WERKSPOOR.
vens omtrent de afdeling te verstrekken.
WIE HELPT DE JEUGD?
Voornamelijk vragen wij de samenstelling der besturen, secretariaat-adressen, Wij hebben nodig voor ons jeugdwerk:
ledenaantal, enz.
boeken, tijdschriften, etc., betrekking
Het is de bedoeling deze gegevens aan hebbende op' het vakverenigingswerk.
de afdelingen uit te wisselen, opdat ook Ook technische boeken worden zeer op
onderling contact kan worden onder- prijs gesteld.
houden.
Een en ander opzenden aan: afd. Over- Ook het in bruikleen afstaan zal dankheidspersoneel, Kïoveniersburgwal 139, te baar worden geaccepteerd.
Collega v. Vugt, Afkorterrj, heeft zich
Amsterdam.
beschikbaar gesteld de boeken, in ontvangst te nemen.
Propaganda-leider is ons bestuurslid
GLAZENWASSERS!
Wij delen mede, dat wg besloten hebben Janssen, Koperslagerij.
Plaatsel. Bestuur, afd. Metaal,
ons bij de E.V.C, aan te sluiten.
Nieuwe Keizersgracht 61.
Glazenwassers en aanverwante bedrijven
organisatie Nieuw Leven.
Voorzitter: F. de Boer, Ie Looiersdwars- CONTRIBUTIE ALKMAAR
straat 12 I; Penningmeester: D. Meijelink Jr., Bentinckstraat 52 H; Ie Com- Voor de afd. Alkmaar is de contributie,
missaris: H. Potemans, Kamillestraat 1; ingaande 8 October a.s., vastgesteld op
2e Commissaris: M. J. Jansen, Retief- f 0.50 voor lonen *boven en ƒ 0.25 voor
.onen beneden de ƒ 20.—.
straat 48 Hl; Secretaris: A. J. Visser.

Staat op en treedt aan!
„Vrijheid, Vrede *en
Democratie" voor alle
werkers
Nu onze vakcentrale uit de duisternis
der oorlogsjaren naar voren kwam, met
die kracht en ontwikkeling, die wij in
de strijd tegen den overheerser leerden,
cunnen wij reads op resultaten bogen,
die voor ons goede perspectieven openen.
De wil van den werker om mee te bouwen aan de economische opbouw van ons
volksbestaan is in voldoende mate aanwezig en is de eis, om medezeggenschap
op dit terrein één van de vele punten,
die de E.V.C, raar voren brengt. Door
«schakeling van alle beschikbare krach;en en het juiste gebruik daarvan zal het
•emmende gevoel, dat ons in deze dagen
nog bekruipt, volledig opheffen. Om tot
die hoogte te geraken, waarop naar onze
mening de werker kan klimmen, is een
/ereiste een alg-ehele omvorming van de
vijze var.' organisatie, welke voor de oorog volgens de verouderde begrippen der
oenmalige vakorganisaties werd toegeiast Dit werd door de illegale werkers
der E.V.C, begrepen en volgens nieuwe
normen werd de idee van de arbeid, belichaamd in één vakorganisatie, naar
voren gebracht om de werkende klasse
als een gehele strijdbare kracht te gebruiken tot breking der overheersing van
het kapitaal op arbeidsgebied en sociaal
economisch terrein.

Vrijdagavond werd aan de Kleine Sluis
n de zaal van De Boer een openbare
ergadering belegd.
/oor een volle zaal zette de spreker van
avond J. Nelen uit Assendelft. het
OPROEP TOT EENHEID
van de E.V.C, uiteen.
Vele aanwezigen gaven zich ais' lid op.
Voor de Afd. een geslaagde vergadering. Deze oproep tot eenheid is door velen
as. begrepen en is de E.VXX veeds tot «sn

hechte organisatie uitgebouwd, welke de
strijd voert met een élarv, welke
onze
tegenstanders doet begrijpen dat viJf Jaar
oorlogsgeweld de ogen hebben geopend
van de werkers en deze geen genoegen
meer nemen met die plaats, die zij voor
de oorlog innamen.
De verborgen energie is ontwaakt. Da
werker is weer geworden een strijder,
om te komen tot een verheffing van z'n
cultureel begrip, tot verbetering van z'n
dagelijkse noden.
Deze strijd is voor een bewust mens op
heden het grote doel en zal hij zijn
kracht in die richting moeten ontwikkelen.
Deze werker zal uitgaan om zijn bedrijfsgenoten te overtuigen van de noodzakelijkheid der samenwerking.
Deze werker zal de man zijn die als
propagandist moet werken om steeds opnieuw de eenheidsgedachte ivaar voi-en Ie
brengen.
Hij mag niet rusten en moet paraat staan
om de organisatie te versterken door
persoonlijk er op uit t* gaan om leden
te winnen.
Een ieder neme zich voor een lid voor
onze organisatie er bij te winnen, opdat
wij door onze groei di kracht zullen
bezitten, die vóór ons allen die toekomst
zal ontvouwen, wa?.rin de woorden van:
„Vrijheid, Vrede en Democratie" geen
holle frasen meer zijn.
Staat op en treedt aan, om met ons deze
strijd te voeren, dis hard en niet makkelijk is, maar waarvan de uiteindelijke
zege vaststaat.
Voor feu waarlijke democratische gemeenschap.
JABURG

