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Hef Internationaal Congres van Vakverenigingen te Parijs
ging tot de onmogelijkheden behoord»
Zij had juist tezamen met hen dif
thans deel uit maken van de E.V4
strijd moeten voeren voor deze onven
deelde Vakbeweging. Dan waren it
thans een belangrijke stap verder op d
weg naar de Vakbewegingseenheid, l
plaats daarvan kwam het echter al
N.V.V. terug. Nam zitting in een SÜch
ting van de Arbeid, waarvan zelfs Schei)
merhom zegt, dat ze niet het veiUmn»^
van de werkers geniet, omdat z» ion
der de werkers tot stand is gekozne*

Eenheid van alle georganiseerde
arbeiders der gehele wereld
,

eerste vereiste
De grote betekenis voor Nederland
Wereldfederatie een feit

voor te staan, gemeenschappelijk beraadslagen op welke voorwaarden er een
algemeen verbond van Nederlandse werkers tot stand kan worden gebracht. Wij
menen uit naam van al onze leden te
spreken, wanneer de E.V.C, verklaart
hiertoe bereid te zijn. Persoonlijke belangen en e n g e organisatie-begrippen
moeten verdwijnen om plaats te maken voor de geest van het Internationaal Congres te Parijs.

3 October zal een belangrijke dag blijven in de geschiedenis van de Internationale Vakbeweging, de dag waarop de
eenheid van alle georganiseerde werkers
van heel de wereld, binnen het raam
ran een Wereld Federatie van Vakbonlen, tot stand kwam. Kleurlingen stonden naast blanken, gedelegeerden uit
Oost-Europa naast onze Engelse vrienden, toen Jouhaux verklaarde, dat de Toen eind '41, begin '42 op Initiatief van
stichting van de Wereldfederatie een het N.V.V, besprekingen werden gevoerd
i'eit was. Be 2ósle September was de met de leidingen van de confessionele
Conferentie begonnen in het Palais de
Chaillot, op het beroemde Wereldtentoonstellingsterrein aan de voet van de
Eiffeltoren.
Vaak hevig waren de discussies over de
ontwerp-statuten. Vooral de plaats welke
de Internationale Arbeidssecretariaten in
de nieuw te stichten organisatie in zouden nemen en de vertegenwoordiging
„N.S.B.'ers dienen uit de
van de kleine landen in het Uitvoerend
samenleving
ie worden uitComité vormden belangrijke punten in
gebannen".
de discussie over de ontwerp-statuten.
Ondanks de tegenstellingen, ondanks
(Uitzending radio Oranje
vaak
diepgaande meningsverschillen,
April 1944)
leefde bij allen de bezielende gedachte,
dat het uiteindelijke resultaat moest zijn
de stichting van de nieuwe Federatie. DE „DRAKA"-WERKERS BRENGEN
Men is daar volkomen in geslaagd. De DEZE STELLING IN DE PKACTIJK
wil om alle belemmeringen uit de weg
te ruimen, welke de stichting van de Het conflict bij de „Draka" te AmsterWereld Federatie mogelijkerwijze in de dam duurt nog steeds voort. Nadat het
weg konden staan, is wel het belangrijk- stakende personeel geweigerd had een
verklaring te ondertekenen, waarmede
ste feit.
De eenheid van alle georganiseerde ar- zij verklaarden, accoord te gaan met de
beiders der gehele wereld, ongeacht hun tewerkstelling van N.S.B.'ers in het bepolitieke of godsdienstige overtuiging, drijf, werd de strijd, die nu reeds bijna
ras of huidskleur, was primair. Dit toont 3 weken duurt, voortgezet.
ons ook hier dat, wanneer we zoeken Nadat een reeks van alle mogelijke inn.-iar datgene wat ons bindt, wat . we' stanties in deze kwestie waren opgetregemeenschappelijk hebben, de basis kan den, waarbij alle mogelijke en onmogePP moet zijn voor de Eenheid in de lijke verkla.ringen en uiteenzettingen
Vakbeweging.
zijn gegeven en „niemand en iedereen"
Het Internationale Vakverenigingscongres bevoegd scheen uitspraak te doen, is nu
zegt ons, uat we verder moeten gaan weer een nieuwe autoriteit verschenen,
op de ingeslagen weg, de weg die ook die zal zeggen hoe het moet.
N a t i o n a a l moet leiden naar de on- Dat is de Militaire Commissaris in
verdeelde Vakbeweging.
de provincie Noord-Holland, LuitenantWe hebben in talrijke vergaderingen en Kolonel Prof. Dr. M. Bokhorst Deze
meerdere malen in dit orgaan betoogd, nieuwe „expert" heeft aan de Directie
dat we geen strijd voeren voor een grote van de „Draka" een schrijven gericht
E.V.C, als vierde Vakcentrale, maar nood- waarin, buiten de mededeling dat het
wendig in het belang der werkende be- de wens der regering is dat N.S.B.'ers
volking, "cirnaniseerd de strijd voeren in het arbeidsproces moeten worden invnni- de Eenheid in de Nederlandse vak- geschakeld, nog werd medegedeeld, dat,
lirweginp, "P grondslag vnn de bedrijfs- alvorens
„gedetineerden" beschikbaar
organisatie.
worden gesteld, de kampcomman
zich moeten wenden tot de gewestelijke
Eenheid c/rnt holle leuze
arbeidsbureaux, die dan op hun beurt
weer overleg moeten plegen met de baM.a.w.: de E.V.C, staat onverdeelde or- trokken vakbonden en de betrokken, diganisatie daadwerkelijk voor en schrijft rectie.
in haar vaande> het woord Eenheid niet
als een holle leuze. Zij is bereid als
organisatie dag aan dag deze strijd te Een nieuwe verklaring
voeren. Wat thans internationaal te Parijs tot stand is gekomen moet ook na- Verder wordt in dit schrijven de Directionaal mogelijk zijn. Ook hier moet het tie van de „Draka" er op gewezen, dat
zo zjjn, dat de bestaande organisaties en het onjuist was het personeel de bovenzeer zeker die welke zeggen de Eenheid genoemde verklaring voor te leggen en

IN.S.B.-ers

organisaties om de mogelijkheid onder
de ogen te zien na het beëindigen van
de oorlog als één onverdeelde organisatie terug te keren, was het resultaat
het besluit, dat dit niet mogelrjk was.
Op welke gronden een dergelijke besluit berustte is ons niet recht duidelijk. Dat het n i e t berustte op de mening der Nederlandse werkers, bewijst
wel het feit, dat onmiddellijk na de
bevrijding tienduizenden zich organiseerden in de Eenheidsvakcentrale. Het
was als een machtig protest tegen de
„besluiten." van de grate drie.
Natuurlijk keuren we het initiatief van
van het N.V.V. voor deze besprekingen
niet af. Integendeel l Nimmer echter had
het N.V.V. het standpunt m.»gen aan,1 dat een onverdeelde Vakbewe-

Wanneer we hier boven opraken van
bereidheid der E.V.C. om de stuwkrs
te zijn brj het tot standkomen van
onverdeelde Vakbeweging, wil ruik»
zeggen, dat wrj afstand doen van
principes. In de eerste plaats d* bei
drijfsorganïsatie. Deze vorm cal aanga)
houden dienen te worden. WQ mono)
echter dat ook bfl de andere orgauUa)
ties dit idee meer en meer baanbreefcl
ook al zal het voor hen technisch hej
veel moeilijkheden opleveren om ov«(
te schakelen van beroeps- naar
organisaties.

Handhaving

van

Een tweede pi'luclyleul pont cal da
having van het stakingsrecht rijn.

pag. 2)

versiteiten, kortom overal worden 4fc
N-S.B.'ers en collaborateurs botten A
deur gezet. Moeten zij nu in de parËU
culiere bedrijven worden ingeschoven e<
bona-fide arbeiders met dit schuim
zij geeft de directie opdracht deze ver- den opgeknapt? Nooit!
klaring te vervangen door een andere,
welke als volgt luidt:
Duizenden op wachtgeld
„Ondergetekenden verklaren het werk
te • hervatten onder de uitdrukkelijke Duizenden arbeiders lopen op
voorwaarde, dat het tewerkstellen van en velen zijn reeds uitgestuurd naai
geïnterneerde N.S.B.'sters zal zijn onder- andere gebieden om puin te ruimen ei
wropen aan de beslissing van de daartoe arbeid te verrichten, die wij zonder over.
bevoegde autoriteiten en dat zowel de drijving „werkverschaffing" kunnen no»<
Directie als de Werknemers zich bij men (Noord-Oost-polder, enz.) Een groo(
deze beslissing zullen neerleggen. De aantal van hen zijn gedurende de be: garandeert hiertegenover, zetting jaren van huis geweest, hetzjj
dat zij voor deze geinterneerden het naar Duitsland gedwongen of mede dooi
volle .loon aan de Staat zal afdragen en de schuld der N.S.B.'ers in kerker of
dat zij, zolang dergelijke krachten bij concentratiekamp. Thans worden zij ophaar werkzaam zijn, elk zich aanmel- nieuw, op straffe van inhouding van
dend aanvaardbaar meisje of vrouw wachtgeld, gedwongen hun gezin, dat
tegen vastgestelde lonen in haar dienst zij pas wéér hebben geVonden, in da
zal nr
steek te laten. En de N.S.B.'ers worden
op de hun toekomende plaatsen gesteld.
Nu „lijkt" deze verklaring wel enigszins' Neen, alles nuchter bekijkend, komen
als de voorgaande, maar in we- wij tot de conclusie, dat hier een reaczen en in uitwerking is er geen enkel tionnaire maatregel wordt doorgedreven,
i,l'. In het hierboven genoemde waarbij men de ene dwaasheid op de
schrijven toch wordt ook gezegd dat, andere stapelt, en waarvan de Nederindien bij het overleg inzake het te- landse werkers de dupe zouden worden.
werkstellen van N.S.B.'ers geen over- Dat deze werkers dit zo voelen, moge
eenstemming wordt bereikt, de Direc- blijken uit het feit, dat de sympathie
teur^ van het Gewestelijk Arbeidsbureau voor ce actie der „Draka"-werkers zo
de zaak naar de Minister van Sociale groot is, dat heel wat overedingskracht
Zaken moet verwijzen. En aangezien het van E.V.C.-bestuurders nodig is om te
„de. wens van de regering is, dat gede- voorkomen, dat vrijwel alle Amsterdamtineerden in het arbeidsproces moeten se bedrijven zouden worden stilgelegd.
worden ingeschakeld" is de uitslag van Het is dus zaak, dat én uit rechtsgevoel
,g door de Minister niet twij- én om de opbouw voqrtgang te doen
felachi:
lus dat overleg geen
de Min'
?.ijn onheilspelenkele werkelijke zin en zeer terecht lende „wens''
lerug komt en het, door
wees het personeel dus ook deze ..gc- de iv
geven woord:
dë" verklaring van de
'crs uit de samenleving" gestand
Wij herhalen het: de regering (toen nog „N.S.B
in Londen zetelende) heeft herhaaldelijk doet.
. gebeuren
verklaard, dat voor N.S.B.'ers en ander Wat er met d^zo l'
landverraderlijk gespuis in een behoor- moet, is e?n zaak die niet ten koste
lijke samenleving geen plaats is en dat van arb -•iclsbolar.ron moet worden opOf men ze doodschiet, naar Nieuw
standpunt is volkomen juist. Wij verlangen dat onze huidige regering zich Guyr.ér stuurt o. in goed bewaakte kamaan de toen gedane uitspraken zal hou- pen arbeid laat verrichten in het belang der gemeenschap, het is ons om
den.
Overal wordt en is gezuiverd. BJJ poli- het even, maar in de bedrijven zullen
tie, spoor, overheidsdiensten en bedrij- ze nooit worden geduld. Koste wat kost.
A. v. B, t.
ven, in de kunstwereld en bij de uni-

uit de samenleving

^Vervolg van pag. 1)
chrijven dit Jiiet omdat de E.V.C, dit
ezit verdedigt om er een willekeurig
a onverantwoordelijk gebruik van te
naken, ook al zeggen dit sommige vakoondskringen nog al eens. Zij geven
hiermee alleen het bewijs, dat ze zeer
sleeht bij de werkers zijn geïnformeerd,
wat weer voortspruit uit het feit, dat
zij niet de werkenden hebben georganiseerd, althans niet diegenen welke in
de eerste plaats zijn betrokken bij het
opgang brengen van het Nederlands bedrijfsleven. Wij verdedigen slechts het
stakingsrecht als een democratisch recht,
wat de Nederlandse werkende klasse
niet ontstolen mag worden. Evengoed
is het mogelijk de bedrijfsordening ter
hand te nemen. Deze dient echter niet
zonder de werkers te geschieden. Geen
ordening van boven af, maar van onderen op.
Onze principes zfjn dus; bedrijfsorganisatie en handhaving van het stakings-

De Eenheids-Vakcentrale is
officieel te Parijs erkend en
• "heeft als vertegenwoordiger
in de Algemene Raad van de
Wereldfederatie van Vakverenigingen, de voorzitter der
E.V.C., Berend Blokzijl.
w***. Bedrijfsorganisatie welke aHe «rbeiders werkzaam in dezelfde soort van
bedrijven in één verband verenigt.
Handhaving van het stakingsrecht om
dto krachten welke de sociale rechten
en economische medezeggingschap m de
weg staan een bah toe te roepen. Bedrijfsorganisaties welke landelijke bonden vormen; waarvan de leden óf individueel lid zijn van de Centrale of de
Bonden per statuut verplichten bepaal«fe besluiten van de Centrale ten uitvoer te leggen.
Ook wat de naam betreft zal niet aan
3e oude tradities vastgehouden behoeven
te worden. De E.V.C. is van mening, althans haar tegenwoordige leiding, dat
net niet gaat om de naam van een organisatie, maar om haar inhoud. Samensmelting van meerdere organisaties kan
een naamsverandering ten gevolge hebben. De naam moet de inhoud tot uitdrukking brengen. Wanneer de zaken
03 staan, zal het mogelijk zijn een Algemeen Verbond van Bedrijfsorganisaties
tot stand te brengen.
B. BLOKZIJL
DB volgende week braugnai wrj meer uitvoerige verslagen van belangrijke redevoeringen, op het Intern. Congres genouden.

De Christelijke arbeiders en
de E.V.C
Aan de gelovige arbeiders wordt tot op
heden nog steeds voorgehouden, dat hun
plaats nimmer in een neutrale vakvereniging kan zijn en dat er voor hen
slechts één kans is, ri.l. de christelijker!
in het C.N.V. en de katholieken in het
R.K.W.V.
Dit standpunt werd door deze vakcentralen nog versterkt door een zeer nauwe
verbondenheid met bepaalde politieke
partyen, met . het gevolg, dat tussen
delen van ons volk, in het bijzonder
tussen de arbeiders, politieke scheidsmuren worden opgetrokken, waarvan
mede ook de kerk de nadelige gevolgen
ondervond.
De oorlog echter bracht ons volk nader
tot elkaar, omdat ook de gelovige arbeiders, beter dan hun vakverenigingsleiders van voorheen inzagen dat de
trouw en de ernst waarmede men in het
dagelijkse leven het geloof laat medespreken, niets gemeen heeft met het al
dan niet aangesloten zijn bij een confessionele vakorganisatie. Een standpunt
wat mede een der grondslagen van de
E-V.C, genoemd kan worden.
Hoe juist dit standpunt is, bleek opnieuw uit de kennisname van het geschrift „Wat bezielt ze", uitgegeven
^ zeven Amsterdamse predikanten
van de Hervormde Kerk, waarin zij
hun toetreden tot de S.D.A.P. motiveren.
Ten aanzien van de vakbeweging lezen
we hierin o.a.:
„Het onderscheid tussen kerk en politieke partij en tussen kei k en vakvereniging werd in het verleden maar al
te zeer uit het oog verloren, watcrdoor
ojn. de christelijke vakvereniging al
meer het karakter van de kerk verkreeg
en al meer de kerk zelf uit het leven
der belijdende leden werd teruggedrongen. De menigte organisaties spraken
en getuigden alsof zij de kerk vertegenwoordigden. Wanneer de christelijke vakvereniging een eigen bestaan wil leiden,
heeft zij maar één ding te doen; te
handelen vanuit hun beginsel, dat is
uit hun beperkt oprecht zakelijk inzicht
in hetgeen goed en nodig is voor h-at
volk."
Aan duidelijkheid laat deze weergave
van het standpunt der zeven predikanten
niets te wensen over. Inderdaad was
voor de vakverenigingen der gelovige
arbeiders het voornaamste motisX: het
geloof en werd dit als een kunstmatige
scheidsmuur tussen de werkers m stand
gehouden»
Met name het CJT.V. was daarbij nog
leer sterk georiënteerd op de Gereformeerde kerk, waardoor grote aantallen

Stakingsgolf over de wereld
breidt zich uit
&*ehten wfl verleden week een artikel
over steeds groter wordende stakingsbeweging ui de ganse wereld, deze week
getuigt van nog meer ontevredenheid,
welke baanbreekt onder de werkers,
verspreidt over de hele aarde.
IN NEDERLAND
Staking bij de Drafca tegen de tewerkstelling van vijftig N.S.B.'sters duurt
voort. Geldelijke inzamelingen in vele
bedrijven, om de Draka-arbeiders te ondersteunen in\ hun strijd.
ARNHEM. RHENEN
H4«r staakten 1500 bouwvakarbeiders uit
protest tegen het vervallen van kostgeld, hetgeen praktisch neerkomt, op een
loonsverlaging van ƒ 10.- tot ƒ 12.- per
week.
De E.V.C, onderhandelt met min. Drees.
De arbeiders hervatten hierna het werk,
in afwachting op resultaat der besprekingen.
BUITEN1AÏ3»
In Palestina algemene werkstaking om
de eis te ondersteunen voor toelating
van tienduizenden Joden, die alles verloren onder het Nazi-regiem en als enige
uitkomst Palestina zien, om nog iets te
maken van hun gewonde leven.

telefoonstaking van vier BOT tegen de
beslissingen der rijksbemiddelaars.
De regering nam het beheer over vijftig
oliemaatschappijen, omdat anders de olievoorziening der Marine in gevaar komt.
ENGELAND
In Liverpool, Huil en andere kustplaatsen stakingen. De actie breidt zich uit
naar Londen, volgens krantenberichten.
Terwijl de wereld zich moeizaam tracht
op te richten van de vrijheidsoorlog tegen het fascisme, saboteren de grootfabrikanten en industriëlen de wederopbouw uit grof eigenbelang. Zitten zij
op hun goud en willen dit verdubbelen,
ondanks leed, tekort en ellende alom.
Hiertegen staken de werkers, de volkeren internationaal.
„Er kan geen vrede zijn, zolang de volkeren in ellende leven", zeide Leon Jouhaiix, op het Wereld-Congres der vakverenigingen ie Parijs.
Geen verlaagde, maar een verhoogde
levensstandaard voor het werkende volk
is de rechtvaardige eensgezinde eis in
de ganse wereld.
Eerst dan kan de wereld zich herstellen
en is opbouw mogelijk op de zwaar geteisterde, goede aarde, die een veilige,
vredige, gelukkige woonplaats kan zijn
voor allen,

INDONESIË
In Batavia legde 7000 havenarbeiders
het werk neer om te getuigen van hun
strijdwil voor de onafhankelijkheid van
METAALBEWERKERS!
Indonesië.

A. J.

Op 30 October naar het Concertgebouw
"MERIKA
Massale stakingen grijpen steeds meer Amsterdam. Voorziet a reeds NU van
om aich heen, in New-York, o.a. een kaarten!

arb-3''aers, aangesloten bij de Hervormde
kerk of aiidert kerkgenü'.U>chapt.?jj zich
maai mètig met de „officiële" ?troming
in het C.N.V. konden verenigen.
De zeven predikanten laten een verheugend geluid horen waar zij de „antithese" en „Christelijke politiek" afwijzen. Voor de Christelijke arbeiders en
voor de E.V.C, opnieuw het bewys, dat
de grondslagen waarop in de E.V.C, de
eenheid werd gebaseerd, volkomen juist
zijn.
Voor de Christelijke arbeiders moge de
uitspraak der zeven predikanten een
stimulans zijn om te ijveren voor de
E.V.C, en uit hun beginsel met kracht
aan het organisatiewerk deel te nemen.
Niettegenstaande de taak van de vakorganisatie, zoals ook de zeven predikanten reeds opmerkten, slechts moet
worden gezien als beperkt tot de economische belangen der arbeiders en
daarmee tevens in het belang van ons
volk. Dat deze taak, alhoewel beperkt,
een zéér verantwoordelijke en belangrijke is, is buiten kijf.
B.
(INGEZONDEN)

Parlement
en Vakbeweging
Het door den heer Veenstra gestelde probleem kan voor een werker die de E.V.C.
ziet als een organisatie die constructief
werk moet leveren, geen probleem zijn.
Een vakorganisatie strijdende voor de
economische, en daarmede verband houdende, hygiënische toestanden van de
arbeiders, zal zodra in ons land het parlement weer normaal werkt, tot de ervaring komen, dat men niet zonder
schade toe te brengen aan de positie van
de arbeiders zich op het standpunt kan
stellen, dat een parlementaire actie niet
door de E.V.C.- kan worden ondersteund.
Integendeel, de E.V.C, heeft tot taak
wetsontwerpen die de belangen der arbeiders in economisch of hygiënisch opzicht raken, te bestuderen en daarvoor
zo nodig actie te voeren.
Overleg met politieke groeperingen in
het parlement vertegenwoordigt, zal
daartoe de aangewezen weg zün en daarnaast zal men door adressen aan regering en parlement te zenden en door
het vestigen van de aandacht van de
publieke opinie, door pers, radio etc., de
eigen gevormde mening kracht bij dienen te zetten.
Ja zelfs is het niet denkbeeldig dat men
nodig geoordeelde wettelijke maatregelen
door medewerking van politieke groeperingen enz. in te roepen, aanhangig
maakt.
Inderdaad heeft de heer V. oi. gelijk
wanneer hij bijvoorbaat critiek meent
te mogen afwijzen, als zou de E.V.C.,
door op deze wijze buiten parlementaire
actie te voeren, een bijwagen worden
van één of meerdere politieke groeperingen.
Vanzelfsprekend zal de heer V. met ons
van oordeel zijn, dat een zodanig optreden zich zal dienen te beperken tot de
voor de vakbeweging afgebakende doeleinden.
Ba

Zo niet!
Wij ontvingen van verschillende afdelingen in Friesland mededelingen over
het optreden van een zekeren heer de
Cloo, gewestelijk propagandist van het
N.V.V. in de provincie Friesland.
Dit optreden wordt door onze briefschrijvers scherp gelaakt en zeer laag bij de
gronds genoemd. Speciaal de E.V.C, moet
het ontgelden.
Wij zullen hier niet op de beweringen
en insinuaties van dezen „propagandist
voor de verdeeldheid" ingaan (daarvoor
zijn deze te doorzichtig en ligt de kwade
trouw er te dik bovenop), maar wü zonden aan de N.V.V.-leiding willen vragen: Moest het nu juist zó t Waarom is
het mogelijk te Parijs tot internationale
samenwerking te komen, waarbij de vertegenwoordigers van N.V.V. en E.V.C.
naast elkaar, voor het welzijn der werkers der gehele wereld optreden, terwijl
tegelijkertijd in Nederland op de boven
gemelde wijze, dit gezamenlijk optreden
wordt tegengewerkt 1
Laat men zich bezinnen op de grote verantwoordelijkheid die m de huidige verhoudingen op de schouders ligt van hen
die de werkers, óók in Nederland, moeten leiden naar een betere toekomst
Zó moet het niet, mgne beren l

Conferentie-flitsen!
En op de districtsconierentie van Zaterdag 6 October konden we dan eindelijk eens nader kennis maken met de
afdelingen in de provincies Zuid-, NoordHollai.d en Utrecht!
En laten we het direct zeggen. Dit is
geen beleefdheidsfrase, maar een oprechte merung.
We weten niet wat we het meesi bewonderen moesten, de strakke, maar
absoluut correcte leiding van den voorzitter, den heer Henning uit Beverwijk,
de korte, maar klare inleiding tot de
richtlijnen van den heer v. Wijngaarden
of de meestal kernachtige discussie van
de afgevaardigden. En hoewel er ook
bij de afgevaardigden uit de provincies,
ten aanzien van de richtlijnen afwijkende
meningen bestonden, waren de discussies
daaromtrent niet zó fel als die bij de
Amsterdammers, enige weken geleden.
Een 'rwestie van temperament!
Zoals ook bij de Amste-damse districtsconferentie is het hier niet de plaats
om uitvoerig op het gesprokene in te
gaan.
Wij willen hier slechts een beeld geven
van de gang van zaken!
T*.i er zat gang in!
En hoe wonderlijk was het te vernemen,
dat b.v. Utrecht en Amersfoort bijna
geen tijd gehad hebben om de richtlijnen
te bespreken en toch.... mst een zeer
lu'tvoerig en sterk gewijzigd p)an naar
veren kwamen. Knapoe korpen die
Utrechtenaren en Amersfoorters *
En Den Haag, die allean maar rijr persoonlijke mening naar voren kon brengen.
En wat heeft die Hilversummer-afEjevaardigde geflirt met de bouwvakker uit
Den Haag. Die hadden elkaar gevonden.
Hilversum moest echter niets van
Dordrecht hebben Die zaten e'kaar lelijk dwars.
We leefden mee met die bestuurders die
geld moesten lenen om naar Amsterdam
te kunnen komen. Tja. die Lieftinck
ook met zijn tientje!
En de Overheid had het laatste woord
en een gulle lach schoot door de zaal,
toen. was het de voorzitter, er geroenen
werd: „dat heeft de Overheid altijd"!
Met plezier luisterden wij naar de klare,
ho<?e stem van den Wieringer, die, als
wilde hjj boven het geraas van de eolven uit, met klem zijn standpunt verdedigde.
En hoe leerzaam was het betoog van den
heer Willemse, die als een volleerde
schoolmeester met een stok uitvoerig
het organisatie-plan van Amersfoort uiteenzette on de keurig getekende kaarten, die hij voor onze documentatie beloofde mee te geven en er ten slotte toch
113 zelf mee vandoor ging.
T5n hoe onverstoorbaar wae de heer de
Vries uit Utrecht, die af en toe buiten
de orde iets betoogde en gehoorzaam
•rfiTi verdere verklaringen tfttWHk opschortte en kalm zijn aantekeningen
Ting halen en weer verder sprak ?
Het was een leerzame vergadering. TJ»
zaal was aardig aangekleed! D» spandoeken deden het trftstekend!
De bediening was prinma, de koffie was
lauw en de pattze was net lang genoeg
om weer op te frissen en met spanning
wachten we ook hier op de vwrvolgconferentie. Want we zfjn nog lang niet
klaar.
We eindigen dus en roepen net Weete**
lijk district toet Tot een spoedig weerzien!
BLD.
MEDEDELING VAJT DEN
LAJJDELIJKEJf
PENJmiGMEESTfR
Diegenen, cSe rekeningen hebben ingediend voor loonderving dtatr.-eonferentie .Amsterdam 22 Sept JJ-, kunnen dit
geld ajj. Maandag afhalen Hemnqrlaan 27.
Onze collega SJOUWERMAN, die
ons door zijn muzikale kwaliteiten
zoveel prettige ogenblikken heeft
bezorgd, te overleden.
Dat Ml mate fa vrede ta <fc wens
van «4}n eoüegirt van

Woensdag 10 October JJ. werd op
de begraafplaats „Vredenhof ter
aarde besteld ons lid Stookebrand,
Texelweg 42, Amsterdam-N, die
tengevolge van een noodlottig ongeval in zijn bedrijf was overleden.
Dat m] roste in vrede.
Namens net bestuur oer E.V.C.
afd. Fabriekmatige bedrijven
afd. Glazenwassers:
A. J. viööiH, secr.
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De arbeidsvoorwaarden bij
de wederopbouw

l

Concurrentie in
verslechteringen

en onderhandeld, terwijl vrijwel niemand, uitgezonderd de „onderhandelaars", er iets van weet.

Reeds conflicten in tal van
plaatsen

Hieruit volgt logisch dat de betrokken
arbeiders geen enkele verantwoording
kunnen nemen voor alles wat op conferenties, waar niet hun eigen gekozen
vertegenwoordigers
aan
deelnemen,
wordt uitgebroed.
Voor alles dient de E.V.C, welke zich
terecht de vertegenwoordigster van het
grootste deel der betrokken arbeiders
rekent, bij elk overleg te worden betrokken.
Dat dit tot nu toe nog niet is gebeurd,
kan mede als een der oorzaken worden
genoemd, dat op tal van plaatsen de
bouwarbeiders reeds het werk hebben
neergelegd en slechts door uiterste inspanning, óók van E.V.C.-bestuurders
tot hervatten van het werk konden worden bewogen. De betrokken arbeiders
stelden echter de eis, dat de z.g. „nieuwe regeling" zou worden herzien en dat
in het overleg ook hun eigen vertegenwoordigers zouden worden opgenomen.
Verder zijn de arbeiders van mening,
dat de regering eerst maar iets voortvarender moet zijn. om de „prijzenchaos", waar het betreft de meest noodzakelijke levensbehoeften, te „regelen".
A. V. R.

Omtrent de regeling van de arbeidsvoorwaarden bij de opbouw in de geteisterde gebieden, verstrekt de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond
een communiqué, waaruit eerst thans
blijkt, dat een instantie, n.l. de „Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf' een
orgaan waarin werknemers en werkgever» vertegenwoordigd zijn (natuurlijk
uitgezonderd de organisatie die de meeste
werknemers in haar rijen telt, de E.V.C.)
aan het college van Rijksbemiddelaars
een regeling had voorgesteld, waardoor
aan de „chaos" van de zeer uiteenlopende lonen een einde zou worden gemaakt. De bedoeling van deze regeling
was de nodige eenheid in de lonen tot
stand te brengen (naar beneden natuurlijk red.). Verder stelden de „bedrijf sraden" voor: strenge sancties toe te passen en deze mee te helpen uitvoeren ten
einde „verwildering wat de lonen betreft" tegen te gaan.
Tot zover was de zaak dus wat men
noemt „in kannen en kruiken". Nu komt
echter plotseling het besluit van het
college van Rijksbemiddelaars betreffende wijziging arbeidsvoorwaarden voor
hen, die buiten hun woonplaats arbeid
verrichten, roet in het eten gooien.
„Deze nieuwe arbeidsvoorwaarden betekenen een belangrijke verslechtering
voor de arbeiders", zegt het communiqué
van de Bouwarbeidersbond. En het vertelt verder, dat de „bedrijfsraad" in een
telegram aan de Minister zijn ernstige
bezwaren tegen deze gang van zaken
heeft uitgesproken en te kennen heeft
gegeven, dat de nieuwe regeling waarschijnlijk tot een conflict van grote omvang zal leiden.
„Dat is geen werk", zegt de bedrij fsraad (u weet' wel de instantie waarover thans wel vrijwel iedereen het
eens is, dat het een onding is, waarvan
iedereen weet, dat zij op ondemocratische wijze tot stand is gekomen)
tegen het college van Rijksbemiddelaars
en de Minister, .jullie beconcurreert
ons in verslechteringen en we hadden
het net zo aardig voor elkaar"; „nu
komen er conflicten en nu kunnen we
niet eens de E.V.C, de schuld geven."
Men is zeer gebelgd dat de nieuwe regeling Is getroffen zonder dat overleg
met de „bedrijfsraad" is gepleegd. Later
zQn nieuwe besprekingen gevoerd met
Minister Drees, die enkele nietszeggende
concessies deed, maar overigens geen
wijzigingen in de regeling wilde aanbrengenJntussen blijkt uit dit alles, dat
«r nog steeds door allerlei Instanties
over arbeidersbelangen wordt gesproken

Afdeling der E.V.C. te
Nyverdal opgericht

1
t

Onder feKBng der afd. Almelo fa Vrfjdag
21 Sept Jl m de Bethelfcerk te Nqverdal een openbare vergadering gehouden
met als spreker de heer Hendriks uit
Enschede.
Ia een duidelijke uiteenzetting behandelde spar. de grote drang naar eenheid
die overal groeiende is. Verder sprak
de heer Hendriks over d« staking te
Deventer, waarbij hjj de zeer laakbare
handelingen der «.g. „overkoepelende
bertoren" der „beproefde vakorganisaties» aan de kaak «telde.
Nadat spr. enige vragenstellers xrftvoerlg
bad beantwoord, werd besloten met degenen die zjch als lid opgaven, in huishöodelifke vergadering over te gaan. Er
werd een voorlopig besttror gekozen
HWi collecte voor Deventer bracht ruim
SB gulden op.
flBONOWtlKKKKS XE ALMELO
STEUNEN DEVENTER STAKERS!
Een groep grondwerkers, momenteel
aardappelen rooiende, hebben in de week
van ie-21 Sept ƒ 365.05 op het werk
brj elkaar gebracht voor hun stakende
makkers m Deventer.
Goed zo, kameraden. Eén voor allen en
allen TOOT één.
Het bestooR
Du Post, voorzm J. Kroon, geer.

Onderhandelingen zonder
de belanghebbenden.

ven: 10 broden, 16 pond vis, Vt pond
koffie, 16 pond rijst en verder per week
20 sigaretten per persoon. Ze^p *ordt
niet verstrekt, óók niet voor de was.
Vele van deze zeelieden hebben in de
afgelopen winter hun kleding verloren en
staan nu voor de aankomende winter
met een tekort aan voor hen zo nodige,
warme winterkleding.
Lonen van „Kromo"
Het is nodig dat aan deze Indonesische
De Indonesische zeelieden, die momen- roedearbeiders spoedig recht wordt geteel in een loods op het terrein van de daan en verbetering in hun positie wordt
„Stoomvaart Mij. Nederland" zijn on- gebrat h t.
dergebracht, hebben zich tot de E.V.C.
afd. Transport gewend met velerlei
grieven.
Daar zijn allereerst hun ,,lonen". Deze
liggen ver beneden het peil van het
Nederlandse personeel. Bedragen de
gages van laatstgenoemden resp. 73, 99
en 133 gulden per maand, voor de In- Zo zon men ze kunnen noemen; de
donesiërs zijn deze getallen van / 4050 Veem- en Expeditieknechts uit de Rottot ƒ 9750.
terdamse haven.
Van deze gages mogen deze zeelieden, Het zijn de „Manussen van Alles*.
die gedurende de oorlog met levensge- Als ze volleerd zijn in hun vak en het
vaar in het belang van ons land heb- is een vak, dan zijn zij beëdigd weger,
ben gevaren, een z.g. Maandbrief ma- meter en teller. Verder moeten zjj kunken van, schrik niet lezer„ van ƒ 455— nen controleren, tarreren, taxeren en
ƒ7.50.
classificeren.
Van dit geweldige bedrag moeten dan Zij hebben te weten wat nodig ia voor
de vrouwen van deze mannen met hun de ambtenarij met alle beslommeringen
gezin een hele maand rondkomen.
der diverse documenten: Modellen I,
Als we nu in aanmerking nemen, dat doorvoer, volg- en wachtlijsten, generale
de huurprijs 'an een zeer schamele verklaringen, commitaties, enz. en moewoning in de „kampong" ongeveer ten „op goede voet leven" met Sectie*
ƒ 2.50 per maand bedraagt, kunnen we chefs, verificateurs en ambtenaren. Zq
uitrekenen, dat voor levensonderhoud zijn bekend met alles wat betreft de
ƒ 250—/ 5.— per maand overblijft. Dit lossing en verlading der goederenwagons
kunnen waarlijk vorstelijke inkomens en weten precies de condities en afworden genoemd.
vaarttijden der zeer vele beurtvaartVerder waren er klachten over de voe- diensten.
ding op de Javakade.
Men vindt hen overal in de haven.
Voor 80 mensen wordt per dag gege- Zij ontvangen de goederen uit de loodsen of nemen het direct overboord,
waarbij zij op tjjd hun „ruimte" (schepen) hebb»^» te :'bestellen en zjjn dikwflls het „wrijfhout" tussen de Stuwadoorsbazen en afladers-controleurs of
scheepscontrole.
vervoerd worden op een manier, zoals In de Veemen zijn Tij het, die de goehet voor de oorlog nog voor vee ver- deren op- en uitslaan met de vele vaboden was, moeten 10% van hun loon riaties en verschillende condities. Voormissen bij regen. Bij informatie bleek al wat betreft de Indische en andere
dat dit weer een van de interne beslui- overzeese producten zijn zij „bq" en
ten was van Werkspoor, want haar behandelen de weging en bemonstering
opdrachtgeefster had zulks niet opge- van rubber, thee, koffie, tabak, kinabast,
natte en droge huiden, enz. En als zg
dragen, wist er zelfs niets van.
Men wachtte nog af, of er nu ook wer- dan nog kunnen scheepsijken en verhebben van tankmeten zijn het
kelijk regenverzuim gekort zou worden. stand
ware deskundigen in de haven.
Dit bleek maar al te gauw waar, er Hun
„salaris" echter is niet „navenünf*.
werd zelfs 20% gekort, over de regen- Op enkele
uitzonderingen na is hun loon
uren (b\j onderzoek was dat een adlager dan van een havenarbeider, wanministratieve fout).
Zaterdag 22 September had er een be- neer deze een volle week werkt. Zij
spreking ten stadhuize plaats met de moeten met overuren voor werk afdraC.C., waarbij ook een vertegenwoordiger gen of uitzetten enigszins aan hun trek
van Werkspoor aanwezig zou zijn (die komen en dat geeft dikwijls nog herrie
met de bazen of chefs.
echter schitterde door afwezigheid).
Indien er dan ook uitzonderingen mogelijk zijn voor verhoging van loon boWERKSPOORTRAGEDIE
ven de 25%, komen deze kerels er zeker
voor 3b aanmerking.
Weer toezeggingen van gemeentezijde, te En wq zullen daarvoor werken.
proberen met Werkspoor tot een oplos- R'dam.
C. KOOT
sing te komen, maar al met al liep deze
werkspoortragedie al pijn. 7 weken.
Maandagmiddag 24 September werd door LEDENWERFACTIE ALKMAAR
de groep Werkspoor (pijn. 50 man) een
ultimatum gesteld, waarin zij Dinsdag- In de drie weken, dat de ledenwerfactie
morgen de oplossing van de hangende aan de gang is, hebben wij tot mi
kwesties verlangde, anders zou het werk toe reeds 106 nieuwe leden ingeschreven.
worden gestaakt.
Wij roepen de Alkmaarse leden op om
Samengevat kwamen de eisen hierop allen dit succes nog meer te vergroten,
neer, dat zij onder dezelfde bepalingen dus nog meer werkers in onze organiwilde werken, als het overige personeel satie onder te brengen. Kameraden, wint
leden, maakt de E.V.C, ook m Alkmaar
op Schiphol.
Dinsdag 25 September is het werk door groot en sterk.
de arbeiders van Werkspoor gestaakt;
's middags werd er door de C.C. een AFDELINGSBESTUUR TOEST
vergadering met het personeel (1700
man) gehouden, om verslag uit te bren- Het afdelingsbestuur van Soest is als
gen van de conferentie ten stadhuize. volgt samengesteld:
De kwestie Werkspoor is daar alleen Voorzitter: G. Burgwal, Beetslaan 9.
maar informatorisch ter sprake geko- Secretaris: E. Muis, Beetslaan 72.
men, omdat de C.C. bericht was gegeven, Penningm.: Huisman, Vinkenweg 15.
dat de directeur-generaal van Werk- 2e Voorz.: C. Corru; 2e Secr.: J. Koekspoor een bespreking met deze commis- koek; 2e Penningm.: C. Klein, Commissarissen: E. Kaats en D. v. Breukelen,
sie zou hebben.
Zover is het echter nooit gekomen, des
middags kwam er een Ingenieur van aanwezig was, misschien had zelfs hu
Werkspoor, die onder geen beding met hier nog wat kunnen leren.
de C.C. wenste te onderhandelen.
Er is toen met enkele arbeiders van EENSGEZINDHEID
Werkspoor gesproken, natuurlijk moest
allereerst het werk worden hervat, dan Het is niet geheel doenlijk een verslag
was er over verschillende dingen te pra- van deze vergadering te geven, maar
ten, in geen geval met die C.C., deze we kunnen volstaan met de mededeling,
heer zou zich wel tot de gecontractueer- dat het personeel zich zo goed als unaniem achter de actie van Werkspoor
de organisaties wenden.
besloot die middag het werk
Het oude middel werd toegepast, ver- plaatste,
niet meer te hervatten. De gemeente,
delen en tegen elkaar proberen op te de firma's, moesten weten dat we van
zetten.
plan zijn te vechten, voor onze, zij het
Ze trapten er niet in en wensten, dat nog minimale rechten.
de C.C. hun zaken zou behartigen.
Zat.rdag 29 September is het werk door
Woensdagmiddag daaropvolgend werd er het personeel van Werkspoor hervat,
weer door het personeel van Schiphol in principe zijn de meeste eisen toegevergaderd en nu inzake de kwestie geven en we wachten nu af, wat dat te
Werkspoor en het is jammer dat de de praktijk te betekenen zal hebben.
J. B. J. VAN NES
Ingenieur van Werkspoor daarbij niet

Gelijke lonen voor
blank en bruin

Het conflict op Schiphol
Ha weken wachten en M dag
staken de eisen ingewilligd
Staking op Schiphol!
Het lijkt ons echter toe, dat wjj in
„Werkend Nederland" wat breder op
deze aangelegenheid dienen in te gaan.
De actie op Schiphol is maar niet zo
uit de lucht komen vallen.
De organisatie van het werk op Schiphol
is in handen van de gemeente Amsterdam, P.W. voert directie en beheer, een
aantal firma's zijn ingeschakeld.
De arbeiders werkzaam bij de respectievelijke firma's hebben een of meer
(afhankelijk van de personeelsterkte)
van hen aangewezen als contact-commissielid, die al hun belangen, ook de
rechtspositie, behartigen.
Besprekingen over deze aangelegenheden
vinden plaats met de Directie P.W.,
waarbij meestal vertegenwoordigd enkele
firma's.
Er bestond op Schiphol aanvankelijk een
eenheidsloon, waarbij we nadrukkelijk
opmerken, dat dit loon is vastgesteld
ten Stadhuize in overleg met de C.C.
De basis dezer Jonen weet tot op heden
niemand definitief, en werd meestal geacht, dat de D.U.W. bepalingen van toepassing waren.
Hoe het ook zij, alle firma's volgden de
algemeen vastgestelde regelen zoals zij
met de C.C, waren bepaald.
DE SPELREGELS VERBROKEN
Met de komst van de N.V. Werkspoor
werden de spelregels verbroken. Deze
probeerde direct een afwijkende werktijdregeling in te voeren, wat echter
niet gelukte, omdat de arbeiders zich
aan 'de algemene regelen hielden.
Al gauw bleek, dat Werkspoor ook t.a.v.
de lonen zijn eigen opvattingen had. De
C.C. heeft daar onmiddellijk de directie
van P.W. van in kennis gesteld, die toen
volledig erkende, dat de arbeidsvoorwaarden voor Schiphol gelijk diende te
zjjn.
Al het mogelijke zou van directie-zijde
worden ondernomen, om Werkspoor te
bewegen de algemene gedragslijn te
volgen.
Verschalende besprekingen zijn daarop
gevolgd, maar allen zonder resultaat.
Als klap op de vuurpeil kwam in Dachau
(zo heet hier het ketencomplex van
Werkspoor, vanwege zijn vriendelijke
prikkeldraad-omheining) een kennisgeving te hangen, dat wanneer er niet
gewerkt kon worden wegens regen, er
10% op het loon gekort zou worden.
Kan het verwondering wekken, dat deze
regenverzuimdruppel de emmer van ergernis deed overlopen. Arbeiders meestal
met meer dan onvoldoende schoeisel,
velen geen of niet noemenswaardige onderkleding, die van en naar hun werk

Stiefkinderen in de
Rotterdamse haven

Aanval op de arbeidsreserve
hervat
De beren vnn de D.TJ.W. laten er geer
gras over groeien. Nadat hun aanva'
op de prachtige eensgezindheid der arbeiders ia de Haarlemmermeer, in de
Bovenkerker- en in de Venzerpolder
gestrand wag en zij in de Uitgeesterpolder enige verwarring hadden weter
te stichten, hebben zij thans de aanva]
op weer andere objecten ingezet. En
zij worden in hun reactionnair streven
ijverig gesteund door de arbeidsvijandige
elementen, die de leiding hebben in de
Zwolse Gront Mij. en de Ned. Heide
Mij. Er is thans een circulaire in omloop, •waarin wordt voorgerekend, welke
schitterende voordelen voor de arbeiders
zijn weggelegd, indien ze maar in tarief willen werken. Klaarblijkelijk verwacht men niet veel instemming onder
de arbeiders over het tariefwerk, want
het wordt maar meteen verplicht ingevoerd, ingaande Maandag 8 October.
Wij kunnen mededelen, dat het te Castricum door alle arbeiders (300 tot 400)
is afgewezen. Ook in Twisk en Lombok
is het van de baan geschoven. Men blijft
aan het werk, doch uitsluitend op het
vastgestelde uurloon.

AHes wordt in het -werk gesteld, om de
eenheid der werkers te breken. En daar
deze eenheid zich manifesteert in de
E.V.C., is het begrijpelijk, dat ook deze
E.V.C. bestreden moet worden. In de
midde'len is men niet al te kieskeurig.
Wjj drukken hieronder woordelijk een
tweetal briefjes af, die geen commentaar
behoeven. Voor de echtheid der beide
epistels staan -vrij in; dat ze op onze
schrijftafel terecht kwamen, is een be•wjjs, dat de eenheid der arbeiders hechter en groter is, dan men aan gene zijde
vermoedt.
Haarlem, 3 October '45.
Den heer Koolman, Castricum,
Naar aanleiding van uw schrijven betreffende arbeiders die verzuimd hebben
voor de toespraak van de E.V.C, ver-

Zaandam en Den Haag
melden zich!
Waar bluven de anderen?
Het bestuur van de afd. Fabriekmatige
bedrijven Maastricht heeft het initiatief
genomen om te komen tot een landelijke
organisatie.
Voor dit doel zijn drie circulaires uitgegeven.
Wij vertrouwen dat deze circulaires door
de plaatselijke E.V.Cr-secretarissen zijn
doorgegeven.
Van Amsterdam en Rotterdam waar
toch zeer zeker ook fabrieksarbeiders in
de E.V.C, zijn georganiseerd, mochten wij
nog niets vernemen.
V/ij vermoeden, dat er in verschillende
plaatsen afdelingen zijn en dat er bovendien in de E.V.C, tal van fabrieksarbeider zijn, die men nog niet heeft gebundeld.
Wanneer er één bedrijfsbond is, waar de
arbeiders met weinig moeite zijn te
bundelen, dan is dat onze groep der
fabriekmatige bedrijven.
Het is dus alleen een kwestie van aanpakken en doorzetten.
Wij moeten in onze bedrijven eenheid
brengen t.o.v. lonen en arbeidstijden. Wij
moeten komen tot landelijke regelingen
in de ceramische industrie, cement en
cementwaren-industrie,
papierindustrie
rubberindustrie, steenindustrie, verfindustrie, gloeilampenindustrie, kortom in alle
fabriekmatige bedrijven.
Zaandam en Den Haag ontvingen van
ons het verzoek om resp. in Noord- en
Zuid-Holland tot de vorming van een
district over te gaan van de bedrijfsbond
fabriekmatige bedrijven. In Limburg is
reeds een district opgericht.
De taak van deze districten is een net
van afdelingen over de provincie te
(pannen.
De afd. Maastricht is bereid om voorlopig de kosten van het voorbereidende
werk op zich te nemen, met dien verstande dat dit later met de landelijk?
bedrijfsbond wordt verrekend.
Propaganda-materiaal wordt op verzoek
verstrekt.
Vrienden in het land! Allen aan do sla™.
Wanneer er in de elf provincies steunpunten zijn, komen wij in conferentie
bijeen.
Stelt U zich in verbinding rnet den
tweeden ondertekenaar. Fort Willemsvoetpad 10, Maastricht.
A. VEENSTRA, voorz.
A. JANSEN, secr.

E.V.C. A R B E I D S R E S E R V E
BEDRHFSOROKP

OPENBARE VERGADERING

zoek ik u mg de namen en adressen
van deze arbeiders op te geven.
Hoogachtend,
H. afd. Ambtsgebied Ned. Helde Mfj
(hoofdopzichter)
Alg. Rondschrijven No. 408.
Betreft: verzuim sociale medewerkers.
Hierbij deel ik u mede, dat alleen de
medewerkers van erkende vakbonden
tot nader order mogen worden uitbetaald wegens het verzuim voor sociale
plichten.
Dit geldt dus niet voor medewerkers
van de Eenheidsvakcentrale.
Het hoofd van het Ambtsgebied
der Ned. Heide Mij., Haarlem.
w.g. A. Haanschoten.
Welk een zielige figuur van deze mensjes! De voorzitter der E.V.C, wordt in
Parijs op het internationaal Vakverenigings Congres wél erkend. Hij wordt
zelfs als gelijkberechtigd lid in de Algemene Raad opgenomen. De vertrouwensmannen der E.V.C, mogen van de
zielige leidertjes der Heide Mij. hun
plicht niet doen....
P. W.

50 pCi. personeel Albert Heyn
hi de E.V.C.
Dinsdag 2 October vergaderden de Contact Commissie van de firma Albert
Heyn te Zaandam met het personeel
woonachtig in Amsterdam en het personeel der Sterovita en Formosa.
Voor een volle zaal opende de voorzitter
deze vergadering met een welkom aan
de bestuurders van de afd. Amsterdam
Voeding- en Genotmiddelen, Hij wees
er op, dat er van het 500 man personeel
meer dan de helft georganiseerd waren
in de E.V.C. Ook het jeugdige personeel
gaf blijk van goede wil, daar dit talrijk
was opgekomen.
Als inleider sprak de secretaris van de
Voeding Amsterdam Jaburg, over de
E.V.C. en richtte een speciaal woord tot
de jeugd, -waarin hij opwekte om
hun werk voor de volle 100% te leren,
opdat zij volwaardige arbeidskrachten
zouden worden, met een sterk sociaal
bewustzijn.
Na de pauze werd het bestuur aangevuld met 2 damesleden en werden verschillende vragen en voorstellen ter tafel
gebracht. Vele nieuwe leden gaven zich
op. Een vruchtbare avond, die getuigde
van een goede saamhorigheid van de
werkers.
SPORT
BIJ HOTEL-, CAFÉ- EN RESTAURANT

Op verzoek van den secretaris van den
Bond van Sportverenigingen voor het
personeel in de Hotel-, Café- en Restaurantbedrijven berichten wij u de oprichting van bovengenoemde bond.
Vormt Sportverenigingen in de bedrijven. De sport, juist in onze bedrijven,
is van groot belang. De eenheid onder
onze bedrijfsgenoten wordt daardoor
verhoogd. Geeft u allen op als lid bij
iet secretariaat, gevestigd in café Kuckerts, Leidsestraat 51.
P. E.
JUBILEA

Op l October j J. herdachtsn de
heren J. Alders, G. Morren en
G. van Wijk de dag, waarop ze
voor 25 jaar bij het gevangeniswezen
in dienst traden.
A
jubilarissen, die thans werkzaam zijn in het Huis van BewaII, onze hartelijke gelukwensen.

ENSEMBLE

BOUWVAK.

Op Vrijdag 26 October, Concertgebouw grote zaal

Terug naar de

werkverschaffing?

Sprekers:
P. W. RAAMSDONK - M. BOELLAARD
Zang:

BERCERETTE Colloratuur-zangeres
Entree 40 cent Aanvang 730 VUT
Kaarten verkrijgbaar: HEMONYLAAN 27 . •
en bfl de vertrouwensmannen Arbeidsreserve.

HOTEL-, CAFÉ-, RESTAURANT- EN
LUNCHROOMPERSONEEL
De afdeling Amsterdam heeft zich tot
taak gesteld om bovenstaande afdeling
der E.V.C, alom in den lande te organiseren en te consolideren.
Voor deze taak is een commissie in het
leven geroepen en deze is met haar
werkzaamheden begonnen en vraagt de
sympathiserende collega's in plaatsen,
waar nog geen afdeling bestaat, om zich
met onderstaand adres in verbinding te
willen stellen, zodat wij hen kunnen
helpen met het tot stand brengen van
een afdeling.
Willen de afdelingen, welke reeds gesticht zijn, zich evenaent; aan onderstaand adres melden met de volgende
gegevens: bestuur, aantal leden en de
te voeren propaganda.
Vertrouwende op uw aller medewerking
Met collegiale groeten,
De bovengenoemde commissie,
L. DK LEIJER,
Jasonstraat 24 huis, Amsterdam-Z.

LANDELIJKE

BIJEENKOMST

SPOOR

Door de E.V.C. groep Spoor-, Tram- en
Ato-personeel is Woensdag 19 Sept. jJU
een eerste landelijke bijeenkomst gehouden, waar een Voorlopig Landelijk
Hoofdbestuur is samengesteld.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
L. de Jong, Utrecht, voorz.: P, Godefroy, Amsterdam, secr.; J. H. A. M.
Janssen, Amsterdam, penningm,; L, Terlaare, Amsterdam, redacteur; Tuinhol
de Moed, Amersfoort; H. G. Molenaar,
Den Haag.
Terwijl de volgende heren de districten
in het Hoofdbestuur zullen vertegenwoordigen:
M. Heyink, Hilversum, Chr. Sekerls,
Den Haag, K. Drenth, Haarlem, P. W.
Bot, Zutphen, G. J. v. d. Bos, Zwolle,
A. A. Pieters, Hengelo, A. Schouten,
Tilburg, H. M. Eikmans, Maastricht,
J. F. Bom, Eindhoven, Jacobsma, Groningen, P. Tigchelaar, Groningen.
Leeuwarden zal nog nader iemand aanwijzen.
De conferentie heeft 't Voorlopig Hoofdbestuur als voornaamste taak opgedraTransport
gen, zo spoedig mogelijk een congrea
te doen plaats vinden, waar een defiOPROEP AAN 0E BEDRIJFSnitief HJB. langs democratische weg gekozen kan worden.
COMMISSIES
Het secretariaat is gevestigd bij P. GoHet Bestuur der Bedrijfsgroep Transporl defroy, Bankastraat 60 hs, telefonisch
te Amsterdam verzoekt hiermede aan bereikbaar onder- No. 53857.
alle bedrijfsbesturen ten spoedigste de
namen en adressen op te geven van de
door de leden in die bedrijven gekozen 9/asBesatasfOK TRAM
aedrijfscommissies.
3 October af is het kantoor van
Voorts verzoeken wij de kameraden in Van
die bedrijven, waar nog geen bedrijfs- het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Prinsengracht 656, ondergebracht bij het
commissie is gevormd, dit alsnog direct stedelijk
Overheidsbestuur, Kloveniers;e doen en ons de namen en adressen
burgwal 139.
der gekozenen mede te delen.
Zoals bekend zal zijn, is het de bedoe- Klachtenavonden blijven dezelfde, n.l.
ing een bedrij f scommissie te kiezen in op Maandag, Woensdag en Vrijdagavond
eder bedrijf waar 25 of meer leden bij van 7—9 uur.
de E.V.C, zijn aangesloten. Kleinere be- Sociale adviezen blijven voorlopig nog
drijven kunnen in onderling overleg ge- aan de Hemonylaan 27 op dezelfde avonamenlijke vertegenwoordigers aanwijzen, den en op dezelfde uren.
berichten te zenden aan het secreta- Zij, die geen kranten ontvangen of nog
riaat: De Rijpgracht 411, Amsterdam-W. contributie moeten betalen, dienen dit
ten spoedigste aan de betrokken bestuursleden door te geven!
VTTENTIE!
HET BESTUUR
Afd. Transport Amsterdam Bedrijf S.H.B.

;ïierbij delen wij u mede, dat er in
iet vervolg gelegenheid bestaat contributie te betalen des Zaterdags van 11
ot 3 uur in de gebouwen van de Volks>ond op de ; Handelskade en aan de
'asmanstraat.
levens maken wij er melding van, dat
slachten en grieven schriftelijk kunnen
worden ingezonden bij den secretaris der
>edrijfscommissie: A. v. Dijk, Benviloenstraat 7II, Amsterdam-O.
GEVRAAGD: jeugdig persoon, leeftijd
)l.m. 16 jaar voor enig loopwerk en
ichte kantoorwerkzaamheden. Salaris
f 10.- per week. Aanmelding: Kloveniersburgwal 139, Afd. Overheid.

GRAFISCÏTE INDUSTRIE

Het Landelijk Secretariaat van de afd.
Grafische Industrie der E.V.C, verzoekt
de plaatselijke secretariaten, voorzover
zij nog geen gehoor hebban gegevfii
aan de circulaire van 15 Sept. j.l., dit
zo snel mogelijk te doen.
Vercbr vragen wij in allo steden en
dorpen, waar zich verspreide leden bevinden en waar nog geen contact met
het Landelijk Secretariaat aanwezig is,
zich schriftelijk ts meld •"•
Het Landelijk Secretariaat der
Grafische Industrie der E.V.C.,
Haarlemmerweg 539 III, A'dam-W

..DrVERO" ROTTERDAM
HET WEKELIJKSE ZEGELTJE
n de week van 15 tot en met 20 October KIEST BEDRIJFSGROEPBESTUUR
moet het zegeltje in vakje 42, geplakt Op Donderdag 27 Sopt. j.l. werd door

LOTTE

EN

ALEX

WINS

IN STUDIE DE E.V.C.-REVUE:

„ W E R K E N D N E D E R L A N D TREEDT AAN ï"
door ALEX WINS
met medewerking van een 1ste klas gezelschap van bij de
E.V.C, aangesloten beroeps-artisten.
Van 10 Januari tot 15 April nog vrije data.
VRAAGT S P O E D I G INLICHTINGEN.
ENSEMBLE LOTTE EN ALEX WINS, TOPAASSTRAAT 21, Amsterdam-Z.
TELEFOON 21898.

de E.V.C, een bedrijfsvergadering belegd met het personeel van de „Divero". Na inleidingen door den heer Sterkman, vertrouwensman
van dat bedrijf
en door W. Srn : th uit Dordrecht, werd
een bedrijfsgroepbestu ur gekozen, welke
als volgt werd samengesteld: Sterkman
Vosmaerstraat Ti p.a. Horrik. voorz.
A. H. Hoek, DsrV^rMtstrapt 45, serr.
D. Hoogendoorn. Flakkeeschestraat 17.
penningm.; R. C. Rox. Jozeohstraat 67;
A. Ham, Kievitstraat 21; Warner, Heer
Arno!d?traat 30 en Kramer, Koryeestraat 38.
Ondanks de stromende regen was de
opkomst goed te noemen. Alle aanwezigen gaven zich op als lid der E.V.C.
Sn nu: voorwaarts „Divero"-werkers,
opdat wij spoedig een der krachtigste
bedrijfsgroepen van Rotterdam zijn.
A. HOEK. secr.

