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NEDERLAND
Geen betere statistiek dan het eenvoudige staatje van uitgaven en inkomsten
\--.n de werkende bevolking.
Gemiddeld inkomen ƒ 33.— per week
en dat is aan de hoge kant; gemiddelde
uitgaven ? Volgens berekeningen niet
minc'sr dan ƒ 46.—.
Eerste gevolg: een aantal artikelen kunnen niet gekocht worden.
Tweede gevolg: de niet in te lossen bonnen worden verkocht, noodgedwongen!
De regering propageert loonstop en
zegt natuurlijk ook prijsstop. Het loopt anders uit. De loonstop i s er, inderdaad!
Maar de prijzen vliegen de hoogte in
en
de Overheid geeft het voorbeeld
met verhoogde prijzen voor reizen, gas
en electriciteit.
Derde gevolg: Ontevredenheid, zeer terecht!
De •, erkers zoeken r e c h t ! Ze willen
werken, ze willen zelfs hard werken.
Maar ze willen cok een redelijk loon.
Ze willen wat kopen, iets meer dan een
droge boterham.
Maar
ze lopen met de hoofden tegen de muur van reactie.
En zij grijpen dikwijls gedwongen door
de houding van de ondernemers en
Overheidsinstanties naar het wapen van
de staking.
fcn nu willen wil voor goed één ding
vaststellen: wij zijn v ó ó r ae hanahaving van het stakingsrecht. Wij zeggen
daarbij: hanteert het wapen voorzichtig
en niet te snel ! Maar wanneer het gebruikt moet worden, scherpt dan het
zwaard der staking en gebruikt net
meesterlijk !
Want nogmaals: op het ogenblik is het
in Nederland zo, dat wanneer er geslaakt wordt, dan komt dat door de onwil der ondernemers of Overheidsinstanties, die veelal weigeren te onderhande en
Rukingen bij de D.U.W.. de staking bij
Noury en van der Lande, de stakingen
in Noordwolde en Hilversum, de staking der JJmuider vissers, evenals de
l.'inp der havenarbeiders te Rotterdam, waren stakingen tegen de zelfde
achtergrond.
De ondernemers zijn' het, die het traag
op sang komende economische leven
door hun houding van afwijzing om te
onderhandelen, remmen. Zij belemmeren
de opbouw. Zij weigeren de werkers
i e t s meer te geven dan de mogelijki:1 nni in leven te blijven.
„Vei-hoginfi van de kolenproduct.jp",
i i-eeuwen rle hoofdingenieurs. „Meer
kolpn. meer kolen !"
„Jawel", zeggen de mijnwerkers, kruipend in de natte mijngangen, de hele
dag ;obukl. in elkaar gerold, uren lang
liwkkencle Hijsend achter de karretjes;
zwart, glimmend van het zweet.
„Jawel"! Wij zijn ook voor productieverhoging. Het zijn immers ook onze
kolen. Wij brengen ze voort, wij gravrn ze uit. wij brengen /.e boven! Wij,
de swarte zwoeger^ in het zwarte goud!
iar laai ons leven, behoorlijk leven.
Verzory
'idr d.: •_<. verzorgt onze
h.uven en wezen, w ^ i m c c r wij f r me
meer zijnDe '.issers o
!o bouwvakkers in
de getroffen gebieden,
icxtiel-arbeiTwenlhe eu Brabi.iit, clc lederbew
ers in He Langst aat (62 et per
uur!) Zij allen wJlen werken, maar zij
e i s e n een menswaardig bestaan om te
k u n n e r werker..
Tegen deze achtergrond moeten wij de
stakingen in het land bezien. Onwil bij
de patroons en Overheidsinstanties om
zelfs aar te praten en de gerechtvaardigde eisen van de werkers, die werken
m o e t e n en w i l l e n, dikwijls volkomen negeren.
J- v- T.
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Briefwisseling

N.V.V.-E.V.C.

Gedachten over een
onverdeelde Vakbeweging
Het N.Y.V.:
„Geen moeilijkheden"

3. Is in rapporten, die het N.V.V. reeds
vanaf 1929 uitbracht, vastgelegd en uitgestippeld: a. dat er Bedrijfsraden dienen te komen en hoe deze dienen re
zijn samengesteld, mitsgaders welke taaK
ze op sociaal en economisch gebied zullen hebben te vervullen.
b. dat er in samenwerking met de vakbeweging Ondernemingsraden dienen te
wordeiï' tot stand gebracht, gekozen uit
komt Kef aan!"
en door de werknemers in elke onderVan de zijde van het N.V.V. ontvingen reming met meer dan 20 man perso Vfij een schrijven naar aanleiding van het neel.

De E.V.C.:
„Op de werkelijkheid

artikel over het Internationaal Vakverenigingscongres in Parijs van de hand
van onzen voorzitter B. BlokzjjI. I>e
secr. van 't N.V.V., kam. C. v. d. Lende,
verzocht ons bedoelde brief onverkort te
willen plaatsen, waaraan wu gaarne voldoen, maar waarop wij gemeend hebben
tegelijk ons antwoord te moeten publiceren.

Naar aanleiding van het artikel over het
Internationaal Congres van Vakverenigingen in Parijs, van de hand van kameraad Blokzijl, verzoek ik u het ondeislaande onverkort, in uw orgaan „Werkend Nederland" te willen opnemen:
STANDPUNT N.V.V.

1. Wij verheugen ons er over, dat de
E.V.C, bereid is stuwkracht te zijn bij
het totstand brengen van een onverdeelde vakbeweging. Het N.V.V. was
het sedert 1906, d.w.z. van de dag van
zijn oprichting af en wil ook vandaag
de dag niets liever dan één onverdeelde
vakbeweging.
2. Verheugt het ons, dat de E.V.C. het
principe van de Bedrijfsorganisatie handhaaft, anders kon er van een onverdeelde
vakbeweging niets komen. Het N.V.V.
n.l., zowel als 't Rooms Katholiek Werkliedenverbond en het Christelijk Nationaal Vakverbond staan, gelijk bekend
is aan iedereen, die onze kranten las,
of onze openbare vergaderingen bijwoonde, sedert jaren op het standpunt van
de i>edrgfsgewijze opbouw van de organisaties. Aan de totstandbrenging daar
van wordt hard gewerkt en de technische moeilijkheden worden overwon

c dat er uit en door de arbeiders Vertrouwensmannen dienen te worden gekozen in elke onderneming waar 5 tot
20 man personeel werkzaam is.
4. Stond, staat en blijft het N.V.V. op
het standpunt staan, dat het stakingsrecht moet worden gehandhaafd.

5. Hangt het N.V.V. bij fusie niet aan
de naam N.V.V., dooh zal de naam Algemeen Verbond van Bedrijfsorganisaties, die wij met Blofczijl en Koenen
reeds vóór Parijs uitgedokterd hebben,
kunnen worden aanvaard, tenzij er een
nog betere naam wordt gevonden.
Moeilijkheden als door Blokzijl, als mogelijk aanwezig verondersteld, bestaan er
derhalve niet.
Nederland kan wat ons betreft het
voorbeeld van Parijs volgen en dit hoe
eerder hoe liever.
Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur:
C. v. d. LENDE, secretaris
STANDPUNT E.V.C.
WJtt.,

Zojuist ontvingen wij een lijst waarop
vermeld de prijzen welken door het
directoraat-generaal zijn vastgesteld.
Voor ons ligt eveneens een krant uit
1939. Het is een nummer van „Het Volk"
van Vrijdag 27 Januari 1939. Het blad
zelf bestaat uit 18 pagina's.
In de advertentie-kolommen worden diverse
verbruiksartikelen
aangeboden.
Hel lijkt ons interessant, in verband met
het indexcijfer, de prijzen van toen,
met de juist vastgestelde te vergelijken.
V/ij zullen daarom de artikelen noemen
met de in 1939 geldende prijs en daarachter, tussen haakjes, de prijzen van
thans.
Vlees (gehakt) per kilo 50 et. (ƒ 1.4?)
Vlees (beafstuk) p. k.g. f 1.(f 2.30)
Appelstroop per kilo 25 cent
(ƒ 0.74)
Chocoladerepen 2J/£—5 cent
(f008)
-er kilo 48 cent
(ƒ 1.60)

(Vervolg pag. 2)

DE IJMIHDER VISSERS
YAREf ™ERÏ
Voorlopig «P Engels contract
De IJmuider vissers varen weer! De
poging van de reders om hen weer
terug te dringen naar het peil van vóór
1940 is voorlopig mislukt. Ev wordt gevaren op -het Engelse contract • tot 15
Februari, \vpar>'
niéuw contract
zal gelden. Dit contract zal door de
E.V 1. aan de v^-rh
vr
' ><*d . orden!
De E.V.C, staat op het standpunt, dat
de arbeidsvoorwaarden van Maart 1940
veranderd moeten worden en aangepast
aan de huidige omstandigheden.
De voornaamste geschilpunten, de kwestie
van de loonbetaling tremmers, aftrek
besor.iming en de wachtgeldregeling zullen dan tevens lol een oplossing gebracht worden
A.C.K.

Van de Redactie van „Werkend Nederland" kregen wij uw schrijven d.d. 22
dezer letter L. No. 10736/10736. Dit werd
ons doorgegeven, aangezien daarin onder
punt 5 een onjuistheid is geslopen.
Er wordt om. gezegd, dat de naam
A.V.B.O. reeds vóór Parijs met Koenen
en Blokzijl is uitgedokterd en door het
N.V.V. aanvaard.
Het zal u voldoende bekend zijn, dat
de Eenheidsvakcentrale helemaal niet ENSCHEDE
aan een naam hangt. Wel is en blijft
zij van mening, dat de doelstelling van

De staking; bij Rozendaal
gewonnen

Officiële prijzen vastgesteld
EEN VERGELIJKING MET
1939

een organisatie tot uitdrukking moet
tomen in haar naam en dit zal toch
net geval mooten zijn met de A.V.B.O.
Wat het uitdokteren met Koenen en
Blokzijl betreft, dit moet uwerzijds op
een misverstand berusten. Wel hadden
we reeds vóór het congres te Parijs
contact met het N.V.V. door het initiatief der afdeling Deventer van 't N.V.V.
Naar aanleiding van een opmerking van
den heer Kupers, tijdens ons gesprek
te Parijs gemaakt, waarbij hij ooru zeide,
dat het N.V.V- veranderd- zou worden
in de N.VJ3.O., merkte kam. Hamers
op, dat we moesten komei. tot één
algemene organisatie.
Het is ons bekend, dat dit ook uw instemming wegdroeg, gehoord de opmerking aan het adres van den heer Kupers, dat hiermede dan rekening gehouden moest worden bq het samenstellen van de nieuwe statuten, waarmede de heer Vermeulen was belast.
Te spreken van een uitdokteren van een
naam reeds vóór Parijs, betekent bet
geven van een verkeerde voorstelling
van zaken.
Wat betreft uw opmerking, dat 't N.V.V.
reeds sedert zijn oprichting geijverd
heeft voor één, onverdeelde vakbeweging, bestaat hierover nogal meningsverschil.

Aan de eisen van de stakende arbeider*
van de N.V. I. I. Rozendaal's Import- en
Exportcomp. is volledig tegemoet gekomen. Dientengevolge is het werk Donderdag hervat. Aanvankelijk weigerde de
directie nog erin toe te stemmen de
loonsverhoging
met
terugwerkende
kracht uit te keren over de 5 weken,
voorafgaande aan de staking — de tijd,
dat het conflict reeds liep — maar ook
deze eis werd tenslotte ingewilligd.
De pogingen van een ambtenaar van het
Gewestelijk Arbeidsbureau, toegevoegd
aan den Rijksbemiddelaar, om het bed r i j f MI pf-n lag'-'
-.Matsen,
zijn volkomen mislukt. Opnieuw is hiermede aangetoond, wat ;onsgezinde strijd
g; want hier zijn de leden van
de E.V.C., die 75% van het personeel
schouder aan schouder met
de niet- en anders georganiseerden opgetreden.

Herenschoenen merk Cres, met
6 maanden schr. garantie
f 2.50—f 4.50
(f 12— tot / 15)
Damesschoenen ƒ 0.98—ƒ 2.95 (ƒ 13.50)
Overhemd, prima percal met 2
boorden en 2 paar manchetten
ƒ 1.49
(ƒ 6.— tot. ƒ 10.-)
Damesonderjurk
58 cent
(f 4.—)
Laken per stuk / 1.25
(ƒ 5_)
Sloop per stuk 19 cent
(ƒ 1.25)
Ameublement (slaapkamer)
f 44.50
('ƒ 450 tot / 700
Ameublement (zitkamer)
ƒ 27.50
(ƒ 350 tot ƒ 700)
Dit is slechts een greep lezer. Als wij
hierbij in aanmerking nemen dat de
kwaliteit der artikelen van thans, veel
minder is dan die van 1939 en dat de
vastgestelde prijzen van heden als regel
in de practijk nog vei worden overschreden, dan krijgt men een beeld van
de wanverhouding die bestaat tussen
HET WEKELIJKS ZEGELTJE
lonen en prijzen en tegelijkertijd is voor In de week van 12 tot en met 17 Novsmieder weldenkend mens de vraag:
•f hat zegeltje in vakje 46
„waarom steeds stakingen 1" geen vraag
meer.
A.v.R. geplakt.

J

Actit- bij de Metaalbewerkers
begonnen!
Twee massa-bijeenkomsten In
het Concertgebouw
Op Dinsdag 30 October '45 vonden et in
het junscentamse Concertgebouw twee
vergaderingen van de metaalbewerkers
plaats als inzet van hun Program van
Actie!
Tweemaal liep de zaal nagenoeg vol.
4000 mannen van de metaal waren gekomen om te luisteren naar de woorden
van B l o k z ij l, de landelijke voorzitter
van de E.V.C. en H. B ar t el s, hoofdbestuurder van de zo juist opgerichte
Landelijke Bedrijfsgroep Metaal.

De zaal was prachtig ingericht Grote
spandoeken met leuzen uit het program
van actie legden de nadruk op datgene
wat de metaalbewerkers zich gedacht
hadden te bereiken.
De voorzitter van deze avond van der
H e u l opende de eerste bijeenkomst en
zeide dat deze dag een historische was.
Deze avond moet gezien worden als de
inzet van de actie voor de verwezenlijking van de eisen die de metaalbewerkers in hun Program van Actie gesteld
hebben.

Bijna 20.000 leden
Hq deelde mede, dat de Landelijke Bedrijfsgroep Metaal binnen 5 maanden
gegroeid was tot een organisatie van
bijna 20.000 leden. Maar tevreden zijn
we nog niet. We moeten het ledental
verdubbelen.
Na deze inleidende woorden gaf de
voorzitter het woord aan de eerste spr.
van deze avond, kameraad B. Blokzijl,
die sprak over het Internationaal Vakverenigingscongres te Parijs.
Spr. begon met te wijzen onder welke
moeihjke omstandigheden de Wereldbond van Vakverenigingen tot stand
gekomen was.
Het was in Februari 1945 dat te Londen vertegenwoordigers uit verschillende
lauden bij elkaar kwamen om de voorbereidende besprekingen te voeren. De
oorlog was nog rn volle gang.
Maar er moest gehandeld worden. Eii
na langdurige besprekingen werd de weg
gevonden. Een commissie werd benoemd
die het voorbereidend werk zou doen
en. de datum zou vaststellen voor het
te houden Congres te Parijs,
En het Congres te Parijs is gehouden
et. de nieuwe Wereldbond is opgericht.
En ondanks het feit, dat de E.V.C. geen
officiële uitnodiging ontvangen had, zijn
•we met dezelfde moed en élan naar
Parijs gegaan, als waarmee wij na de
bevrijding ons werk hier hebben gedaan.
En we zijn blij dat we gegaan zijn. Niet
alleen omdat wij later in Parijs officieel
erkend zijn, maar omdat de grondslagen
van deze conferentie overeenstemde met
de onze. Ook in Parij» was het woord
Eenheid geen holle leuse. Ook daar werd
de Eenheid gehanteerd als een wapen,
dat ons kon opheffen uit het moeras
van voor 1940.
Wat onze aanwezigheM te Parijs verder
betreft, bleek alras dat deze geen specifiek Nederlands verschijnsel was. Ook
België, Luxemburg e.a. landen waren
voor het eerst met hun eenheidsorganisaties vertegenwoordigd!

Eenheid metterdaad

1

Eenheidsorganisaties, die bereid zj
metterdaad de eenheid te bewerkstelligen. Natuurlijk waren er tegenstellingen.
Maar men is er in geslaagd om deze
tegenstellingen niet op de spits te drijHoofdzaak was en daar is" men in
geslaa.ad, de eenheid van alle werkers
te formeren. De discussies over verschillende problemen werden geleid door de
'i de bestaande kloven niet breder
t ken, maar om ze op té heffen.
Vervolgens ging spr. er toe over de betekenis van het Congres en van de
nieuw» Wereldbond te schilderen voor
Nederland ei; kreeg daarbij de gelegenheid dieper op de reeds gevoerde en
..•nomen besprekingen met
het
N.V.V. hier in Nederland in te gaan.
i ijk deed Blokzijl uitkomen dat de
samenwerking met het N.V.V. of de
samen
net deze organisatie niet
vinden door uitsluitend een
d aan de top. Voorop staat de
eenheid met de werkers van het N.V.V.,
voorop staat ook het principe van de
bedrijfsorganisatie, voorop staat de handhaving van het stakingsrecht. Voorop
staat de handhaving van de volledige
democratie.

Wij moeten de werfceljjke democratie
in de organisatie handhaven. De kwestie
van de eenheid met het N.V.V. en met
de andere organisaties is de kwestie
van de werkers zelf. (Donderend applaus). Spr. eindigde zijn uitnemende
rede, welke onder doodse. stilte werd
aangehoord met een oproep om deel te
nemen aan de discussies, die over het
onderwerp Eenheid op vele vergaderingen in de nabije toekomst zullen worden
gehouden.
„Jullie zgn het die uiteindelijk zullen
beslissen." (Donderend applaus).
Direct daarop kreeg Bartels van de Landelijke Bedrijfsgroep Metaal het woord,
die het Program van Actie van de Metaalbewerkers op bijzonder duidelijke
wijze inleidde.
Spr. toonde aan dat van het begin der
bevrijding af. de metaalbewerkers strijd
hadden te voeren in de verschillende
bedrijven.
Nu is het tijd om deze actie landehjk
te voeren, vandaar ons Program van
Actie.
Spr. memoreerde de strijd voor de oorlog voor een duurtetoeslag. Bartels sprak
over de grote werkloosheid van de metaalarbeiders, die vóór de oorlog 30%
bedroeg, zeer ten gerieve van de metaalpatroons, die daardoor de werkenden
tot nog groter intensiviteit in de bedrijven konden aansporen.

De nieuwe tijd
Maar nu leven wij dan in een nieuwe
tijd, in een tijd waarin ook in de bedrijven de volledige democratie zou heersen, de tijd waarin de arbeiders een
menswaardig bestaan was gegarandeerd,
althans dit alles volgens Radio Oranje
....in de bezettingstijd.
Maar sis wij nu bij de patroons komen
voor het bespreken van noodzakelijke
vraagstukken dan vinden wij de deur
geslor
In een schrijven aan de Metaalbond
(Bond van Patroons) van 20 October,
waarin wij enige wensen formuleerden,
kregen wij 25 October antwoord. Dat
antwoord luidde: „dat naar aanleiding
w schrijven, wij hetzelfde standpunt innemen als op de 14e Juli j.l."
Dat standpunt was, dat de Metaalbond
nog onvoldoende kennis van de E.V.C.
genomen had.
„Welnu", zeide Bartels, dan zullen zdj
door deze twee massa-vergaderingen
van hedenavond zo langzamerhand wel
weten, waar de metaalbewerkers in Amsterdam georganiseerd rijn en anders
zullen wij ze het wel aan het verstand
brengen. (Donderend applaus).
'fjens komt spreker toe aan de
behandeling van het program van actie,
dat in hoofdzaak bestaat uit twee delen.
Het eerste deel kunnen we samenvatten
onder: Algemene Eisen, die van zo groot
belang zijn voor alle werkers in Nederland, dat wij ze hieronder laten volgen.

Algemene eisen
1. Erkenning der organisatie.
2. Invoering van de 40-urige werkweek
(5 dagen van 8 uur) zonder loon- of
salarisverlaging.
3. Medezeggingschap > in de bedrijven
inzake: lonen en salarissen, ontslag,
werkindeling, aanstelling leidinggevend
personeel, enz.
4. Afschaffing tariefsysteem.
5. Afschaffing overwerk.
6. Gelijk loon voor mannelijke en vrouwelijke werknemers bij gelijke arbeid.
7. Veertien aaneensluitende vaeantiedagen met behoud van loon en 50%
toeslag van het gemiddelde weekinkomen als vacantietoeslag.
8. Vol loon bij ziekte of ongeval Verandering van beroep of functie in het
bedrijf, ontstaan door ziekte of ongeval
in dat bedrijf, mag geen verlaging van
loon of salaris ten gevolge hebben.
9. Bevordering der hygiëne en grotere
veiligheid in de bedrijven.
10. Premlevrij pensioen vanaf 55 jaar.
Premievrij weduwen- en wezenpensioen.
Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 80% van het laatst genoten loon of salaris als pensioenuitkering.
Punt voor punt werden door Bartels op
gloedvolle wijze toegelicht met vele
voorbeelden, welke de noodzaak van inwilliging duidelijk demonstreerde.

een aderlating beeft ondergaan, dat Nederland uitgeplunderd en zwaar verarmd is. Het U daarom dat in het Program van Actie geen bepaald*- loonsverhogingen worden geëist, maar dat gegrepen is naar datgene wat nodig is om
te kunnen leven.
Wij willen lonen, salarissen en bestaande
pensioenen bepalen In verhouding tot
het indexcijfer. (Het indexcijfer van
Mei 1940 te stellen op 100). Het indexcijfer in Juli 1944 was reeds 153,2. En
misschien is het nu 170. Dan zien we
daaruit wat we aan loon- of salarisverhoging nodig hebben.
Over al deze zaken zijn wjj bereid te
onderhandelen. En nog hedenavond, riep
spr. uit, gaan de brieven aan de patroons
en aan de regering in zee.
Wij volgen dus de regels van het spel.
Maar dan kunnen we ook eisen, dat er
op korte termijn onderhandeld, en wel
onderhandeld zal worden met de Eenheidsvakcentrale.
In het slot van zijn betoog,riep spr. nog
op voor ondersteuning van het Drakaconflict.
v
En zo eindigde deze eerste bijeenkomst
en begon direct daarna de tweede, waarin dezelfde sprekers met nieuw élan de
zaken stelden zoals ze gesteld moesten
worden.
Op beide bijeenkomsten werd de hieronder volgende motie aangenomen:
4000 metaalarbeiders op 30 October 1945
in het Amsterdamse Concertgebouw in
twéé vergaderingen bijeen, waaronder 80
afgevaardigden uit de metaalindustrie in
36 belangrijke plaatsen, eisen erkenning
door de Nederlandse Metaalbond en verwachten van de Nederlandse regering
daarbij de volle ondersteuning.
Een uitstekende avond, die zonder twijfel vruchten zal afwerpen.
Wij bevelen overigens de lezers van
„Werkend Nederland" de door de Bedrijfsgroep Metaal uitgegeven brochure:
..Program van Actie" bijzonder aan. In
deze brochure wordt uitvoerig geschreven over de speciale eisen van de metaal^ werkers.
v. T.

In Zetten een afdeling E.V.C,
opgericht
In ons vorig nummer schreven wij reeds
dat wij tot in de kleinste plaatsen afdelingen hebben. Elke dag komen er
nieuwe afdelingen bij. Zo ook in Zetten
(Betuwe). Deze plaats schrijft ons, dat
ze er in geslaagd is een afdeling op te
richten, welke nu reeds in twee •weken
tijds 35 leden telt. En de kameraden
zien daar vol goede moed de toekomst
tegemoet. De vooruitzichten zijn uiterst
gunstig. Bravo, Zetten! Welkom in ons
midden.
^

Hmuiden

Geschil slepers
en runners,,
Op bevredigende w?pe
opgelost

11 September '45 stelde de Regering een
dienst in om geroofde Nederlandse vissersvaartuigen naar IJmuiden terug te
brengen.
Er werd een mondelinge toezegging gedaan, betreffende de lonen dezer zeelieden.
Voor Slepers: schipper ƒ H per dag;
stuurman en machinist
ƒ 9 per dag;
matrozen ƒ 8 per dag.
Premie / 25 per schip per man, van
Delfzijl, van Cuxhaven / 50.
Voor runners: Schipper ƒ 9 per dag;
matrozen ƒ 6 per dag.
'Premie ƒ 20 per schip per man, van
Delfzijl, van Ciudiaven ƒ 40.
In het begin vorige week stelde een
Regerings-Accountant vast, dat die premie
niet moest zijn per man, maar per eqtripage.
De zeelieden protesteerden hiertegen en
riepen de hulp in der Eenheidsvakcentrale afd. IJmuiden, die direct besprekingen hield met den Commissaris van
Landbouw en Visserij-Centrale.
Resultaat dier besprekingen was, dat nu
een schriftelijk contract is samengesteld.
Het loon der Runners is gelijk aan de
Slepers. Premie ƒ 20 per schip per man
van Delfzijl, van Cuxhaven ƒ 40. Tevens
Het loon
is vast komen te staan, dat bij verlies van
goederen, of erger, de betrokkenen zich
Daarna kwam Bartels op de belangrijke kunnen wenden tot de Zee-rfsioo-wet,
kwestie van het loon.
waaronder deze zeelieden zijn aangeslo„Wig weten," aldus spr, „dat Nederland

Briefwisseling N.V.V.—E.V.C.
(Vervolg van pag. 1)
WOORDEN EN DADEN
Het feit, dat het N.V.V. reed» in 1906
is opgericht, doet bij ons deWraag rijzen, of de belijdenis wel met de daden
klopt. Het is toch niet voldoende om te
zegge», dat men de eenheid van de arbeidersklasse voorstaat, doch men moet
de woorden in daden omzetten, m.a.w.
metterdaad tonen, dat het woord „Eenheid" niet als een holle frase in het
vaandel is geschreven.
Het is ons nog altijd niet duidelijk, hetgeen wig ook aan Kupers in onze bespreking te F'eventer hebben kenbaar
gemaakt, waarom het N.V.V. na de bevrijding is teruggekeerd en nog wel met
het motief, uitgedrukt in het reglement
van samenwerking met de confessionele
organisaties, dat de eenheid in de Nederlandse vakbeweging niet mogelijk is.
Naai- onze mening en var. de tienduizenden die thans deel uitmaken van de
E.V.C., was het juist de taak van het
N.V.V. geweest, dat toch zegt „sedert
haar oprichting niets liever te witten
dan één onverdeelde vakbeweging", na
vijf jaren van onderdrukking verjongd
en vernieuwd te voorschijn te komen en
strijdbaar, vooral om de eenheid tot
stand te brengen op de grondslag van
de bedrijfsorganisatie, welke u toch zegt,
reeds sedert jaren voor te staan en
aan de totstandbrenging hiervan hard
te werken, waarbij de technische moeilijkheden overwonnen kunnen worden.
Over bedrijfs- en ondernemingsraden
merkt u op, dat het N.V.V. deze reeds
van 1929 af heeft uitgestippeld en vastgelegd in rapporten. Hiermede zijn die
raden echter nog geen werkelijkheid geworden. Wij zouden nu weer nieuwe
rapporten kunnen opstellen, d*.ar de bestaande door de historie achterhaald
zijn. Daarbij belopen we echter de kans,
dat we alleen aanvullingen voor archieven verzorgen en dit kan toch onze
bedoeling niet zijn.
Hiermede zij niet gezegd, dat wjj de
waarde van rapporten en documentatie
onderschatten, maar daarachter moei de
stuw- en daadkracht der werkende massa gesteld. Zo alleen verworden de rapporten niet tot stoffige dossiers, maar
worden werkelijkheid.
Evenzo is het eigenlijk met de handhaver
willen wy deze handhaving niet om er
een willekeurig gebruik van te maken.
Nog minder willen wij ze als een papieren handhaving zien, neergelegd in
de „Stichting van de Arbeid".
Bij een conflict zal steeds het overleg
voorop moeten staan. Dit onderschrijven
w^j volkomen. Wanneer hieraan echter
wordt toegevoegd, dat bij geer overeenstemming de bindende uitspraak moet
worden aanvaard, hoe deze ook luidt,
kan ons antwoord niet anders zijn dan:
Neen. Dit temeer niet, daar het coHege
van Rijksbemiddelaars thans wordt geleid door heren als Romme, aan wie ook
het N.V.V. geen aangename herinneringen heeft.
„Het stakingswapen is het enige wapen,
dat de arbeider bezit in de strijd om
zrjn bestaan." Bijna Konidkhjke woorden.
Laten wij er onze consequenties tut potten: het behoeden als een kostbaar bezit, maar gebruiken, wanneer de reactie
de arbeidersklasse terug wfl dringen in
het moeras van vóór Mei 1940, de mestfaalt van werkverschaffing, steunverlening en, onzaliger nagedachtenis, steunverlaging.
Op uw verzoek, bedoeld schrijven onve»kort m «Werkend Nederland" af te
drukken, kan niet anders dan goedgunstig beslist worden. Wq menen dan echter de vrijheM te moeten nemen, er bovenstaand antwoord onverkort aan toe
te voegen.
Inmiddels,
Voor de voorlopige fendrfgfce tridBng
dea: Eenheidsvakcentrale:
A, C. KOENEN,
B. BLOKZIJL, voort
BOUWVAKARBEIDERS OFGELEB

Er zal op Donderdag 15 November as.
in gebouw ^Prascatf, Nes 59, te Amsterdam, een ledenvergadering plaatsvinden voor Bouwvakarbeiders. Aanvang
8 iittr precies. Toegang uitsluitend op
vertoon van contrfbutieboekje. Deze oproep geldt als convocatie.
Ter voorkoming van abuizen delen w3
mede, dat deze oproep niet geldt voor
D.U.W.-arbeiders.
HET BESTUUR

Op het hellend /lak
Ter»g naar vóór 1940!
De sociale vernieuwing in de
practjjk

lezen we in de pers. Er zijn echter ook
andere stemmen. Op het Wereld-Vakverenigings-Congres te Parijs sprak de afgevaardigde van de Sowjet-Unie, Soloview Hij zeide o.a. dat in zijn land, dat
méér als alle anderen van de oorlog
heef geleden, een groot tekort aan ar.dskrachten is.

Onze huidige regering ia «r één van
„Herstel en vernieuwing". Althans, zo RECHT OP ARBEID
diende zjj zichzelf bij het Nederlandse Recht op arbeid is een begrip dat
volk aan.
door ieder die werkelijk vooruitstrevend
Wat nu die w-ruk awing betreft, daarvan is, moet worden erkend. En indien door
merkten we tot heden niet veel, tenzij hét falen van hen, die n o g verantwoormen het vasthouden aan, door de'bezet- df^.ijk zjjn voor de maatschappelijke vertende nazi's ingestelde bepalingen en houdingen van thans, deze arbeid met
inste'Iingen als zodanig zou willen be- kan worden gegarandeerd, dient het
schouwen.
r e c h t te worden erkend van allen die
Maar „hersteld" wordt er! En nog wel zonder arbeid zijn, op loon, gedragen
in koortsachtig tempo. Wat er dan wel do
de gemeenschap.
hersteld wordt, vraagt U ? Wel, -!e toe- En dit zonder allerlei vernederende en
standen van vóór 1940!
onsociale bijbepalingen.
Men stelt letterlijk alles in het werk om Het zal tot de voornaamste taken der
de wantoestanden op sociaal en econo- vakbeweging behoren deze uiterst bemisch gebied, die volgens diverse ver- langrijke aangelegenheid op de dagklaringen van de hoogste regerings- agenda te plaatsen.
persoonlijkheden en van Radio Oranje, Thans zeggen wij tot de regering: Vernimmer meer terug mochten keren, te laat het hellend vlak, dat ons met rasse
„herstellen".
schreden terugvoert naar de wantoestanHet nieuwste op „hersteF'-gebied is de den van vóór 1940. Stop met het reac? :dging
overbruggings-steunregeling tionaire „herstel" en maakt eindelijk
voor werklozen", waarover wij in „Socia- eens een begin met de werkel\jke verle voorlichtin
o.a. het volgende lazen: nieuwing, waar ons gehel» volk, mei
uitzc dering van enkel* trust- en kapiINSCHRIJVING GEZINSLEDEN
taalsgroeperingen, zo hunkerend naar
BIJ DE GJL.B.
uitziet.
A. v. R.
Geen overbruggingsuitkering zal kunnen
worden verstrekt aan een werknemer,
voordat alle mannelijke zowel als vrouwelijke leden van het gezin, waartoe hij
behoort, die zestien jaar of ouder zijn,
als werkzoekenden zijn ingeschreven bij
Het Congres als opperste
een Gewestelijk Arbeidsbureau.
Uiteraard zijn te dien aanzien uitgezonmacht
derd die gezinsleden, van wie dit redelijkerwijze niet kan worden gevergd, 70als de gehuwde vrouw; zij, die dag- Het Wereldvakverenigingscangres, beonderwijs genieten; zij, die redelijker- staande uit afgevaardigden van aangewijze naar het oordeel van het G.A.B, sloten Vakverenigingsorganisaties, moet
in het huishouden niet kunnen worden de opperste macht in de Wereldbond
van Vakveicnigingen zijn.
gemist; zwakzinnigen enz.
Uit het vorenstaande volgt tevens, öat Het Congres moet elke 2 jaar worden
een ingeschreven gezinslid verplicht is bijeengeroepen. Ben buitengewoon Conaangeboden werk te aanvaarden. De be- gres moet worden bijeengeroepen, indien
slissinj ten aanzien van de vraag of het de Algemene Raad of het Uitvoerend
aangeboden werk als passtnd moet wor- Comité zui&s bepaalt of op verzoek van
den beschouwd, berust bij het G .A B. de helft van de aangesloten VakvereniBij weigering door een der loden van gingsorganisaties.
het gezin (het gezinshoofd hieronder
Vakverenigingsorganisaties
begrepen) zal in het algemeen aan geen Aangesloten
der leden van het gezin een overbrug- moeten op het Congres op de volgende
basis worden vertegenwoordigdgingsuitkering kunnen worden verstrekt. tot
250.000 leden:
ïn uitzonderingsgevallen zal toegestaan
l afgevaardigde;
kunnen worden, dat aan het gezin steun
wordt verleend naar de grondslagen der voor meer dan 250.000 leden tot 5.000.000
oude steunregeling, zodat alle gezinsin- leden:
l afgevaardigde voor elke 250.000
komsten zullen zijn na te gaan.
leden of het grootste onderdeel
Als lt geen „herstel" is, d
weten vrij
daarvan;
er niets meer van ! Het fa bijna letterlijk
voor meer dan 5.000.000 leden tot 10.000.000
de tekst uit de vroegere „steunregeling leden:
werHozen". Het eni„ verschil is dat
l afgevaardigde voor elke 500.000
de leeftijdgrens der inwonenden nu geleden of het grootste onderdeel
steld is op 16 jaar, terwijl dit voorheen
daarvan;
15 jaar was. En verder de bepalmg dat
de gehuwde vrouw wordt vrij geste1 d, voor meer dan 10.000.000 leden tot
terwijl m de oude steunregeling in be- 15.000.000 leden:
l afgevaardigde voor elke 1.000.000
paalde gevallen ook dezen zich moesten
leden of het grootste onderdeel
latpn rnsr-hrüven. Maar, als maar „herdaarvan;
stellende" zal ook dere bepaling niet zo
lang meer op zich doen wachten.
voor meer dan 15.000.000 leden:
l afgevaardigde voor elke 2.000.000
REACTIONAIRE MAATREGELEN
leden of het grootste onderdeel
daarvan.
Nu echter in ernst: Is het geen schandaal en een hoon aan allen die in de Bovendien moet elke aangesloten Vakafgelopen vijf i ar-A, met inzet van hun verenigingsorganisatie het recht hebben,
leven gestreden hebben voor een betere orai nóg een vertegenwoordiger te betoekomst, dat dergelijke reactionaire noemen, voor iedere 250.000; leden óf
maatregelen thani, n „ kunnen worden het grootste onderdeel daarvan, tot
gnomen? Dat zij, die veelal door oor- 1.000.000 leden. Zulke toegevoegde verfogs-oorzakei. thans zonder werk zijn, tegenwoordigers moeten het recht hebf*<?e volkomen rechteloze en'afhankelijke ben, op het Congres te spreken, maar
s
rae van de vooroorlogse werklozen moeten geen stemrecht hebben.
1
gestoten? Hiertegen kan niet
genoeg worden geprotesteerd FUNCTIES EN BEVOEGDHEDEN
f» oP^eden. Als men op dit gebied
ttdertfeod vernieuwen wil, waarom dan De functies en bevoegdheden van het
nog teeds Wet één van de belan^ijk- Wereldcongres moeten als volgt zijn:
** P^!?™*" der E.V.C ovS- a. De verslagen van het Uitvoerend Conomen, het programpunt dat «pleit voor- mité en van de Accountants te onder„een premie-vnje staatsverzekering te- zoeken en te. bespreken;
gen de gevolgen van ouderdom, ziekte, b. Toegevoegde rapporten, voorgelegd
aan het Congres, op punten geplaatst
ongeval, invaliditeit en werkloosheid
ondergebracht in een Staatsverzekerings- op de agenda, te onderzoeken en te
b~nk en onder controle van de vakbe- bespreken;
c. De constitutie te wgzigen of te verweging" ? •
, ....
Dit zou een werkelijKe vernieuwing be- beteren, waarbij zulke beslissingen een
meerderheid van 2/3 der stemmen vertekenen.
Werkloosheid intme.., is mede h een eisen;
ziekte te beschou en, een ziekte van het d. Alle vragen te behandelen, betrefmaatschappelijk stelsel, waarvoor niet zij, fende de toelating of het royement, van
die buiten hun schuld uit het productie- welke Vafcverenigingsorganisatie ook;
proces worden gestoten, verantwoorde- e. De Algemene Raad te kiezen op de
wijze als hierna bepaald, het Uitvoerend
lijk zijn.
In Amerika rekent men in de komende Comité, den Algemeen Secretaris en de
winter op ft—8 mfflioew verkiezen, zo Accountants;

De consequenties van hef
zwarte borreltje
Ondanks de maatregelen, die genomen
worden tegen de verkoop van het zwarte
borreltje, zftn er nog altijd kasteleins,
die het lucratief genoeg vinden om de
risico te aanvaarden; maar wanneer ze
gesnapt worden, is hier in Amsterdam
bijvoorbeeld een van de strafbepalingen,
dat gunstvergunningen ontnomen worden, d.w.z. muziekverguniüng en vergunning tot één uur open te bleven.
Resultaat daarvan is, dat zaken, wier
bedrijf geheel ingesteld is op amusement, practisch kunnen sluiten, wij zouden hiertegen niet zo'n groot bezwaar
hebben, indien niet feitelijk het personeel de dupe zou worden; het te toch
te gek, dat wanneer de baas in overtreding is, de knecht gestraft wordt. Een
dergelijk geval deed zich reeds voor,
wij zullen dari ook moeten eisen, dat er
andere maatregelen worden genomen,
desnoods zet men de overtreder definitief of tijdelijk utt het bedrijf en stelt
eun beheerder aan, maar j» het nu
gaat, gaat het in teder geval verkeerd.
SPORT
Amsterdamse Sport Bood van het H.CJi.
Deze organisatie speelt op 19 November
aj. „p het Swiftterrein, Olympiaplein te
AiMierdam, een voetbalwedstriijd tegen
eer, Tilburgse combinatie uit het H.CJI.
IxMirijf. waarvan de baten ten goede fcolüoii voor Arnhem. De wedstrijd zal
worden opgeluisterd door het Amsterdams Politie Muziekcorps en begint om
13.30 uur.

Constitutie van de Wereldbond van Vakverenigingen
f. Te overwegen en in te gaan op bij
haar, door aangesloten Vakverenigingsorganisaties naar voren gebrachte aangelegenheden op de wijze, als bepaald
in art. 6 (VU);
g. Plaats en datum van het volgende
Congres te bepalen;
Het zelfbestuur van de Vakverenigiiigsbewegitig van ieder land wordt gegarandeerd. Beslissingen van het Wereldcongres, haar Algemene Raad en haar
Uitvoerend Comité, welke daden vereisen van aangesloten lichamen, moeten
hun onmiddellijk worden medegedeeld.
Dergelijke beslissingen moeten onmiddellijk worden voorgelegd aan het Bestuurslichaam van iedere aangesloten Organisatie en moeten door hen ten uitvoer worden gebracht, tenzij ze binnen
drie maanden' aan den Algemeen Secretaris kennis geeft, dat, naar haar mening, een bijzondere beslissing niet kan
worden toegepast. Aan den Algemeen
Secretaris moet dan een volledige opgave van de redenen van haar onvermogen om deze beslissing ten uitvoer
te brengen, overhandigd worden. De Algemeen Secretaris moet gemachtigd worden, deze opgave aan het Uitvoerend
Comité voor te leggen te harer overweging en voor zulk een verdere behandeling in overleg met de betreffende
aangesloten organisatie, als naar de mening van het Uitvoerend Comité de
meest volledige uitvoerbare toepassing
van de beslissingen van het Congres
zullen bevorderen.
(Wordt vervolgd).
CONFERENTIE
GRONINGEN, FRIESLAND. DRENTHE
Op 13 en 27 October j J. is te Groningen
de conferentie der provincies Groningen,
Friesland en Drenthe gehouden.
De richtlijnen, welke na discussie door
enige amendementen werden aangevuld,
werden op voorstel van de bedrijfsgroep
P.T.T. onmiddellijk van kracht verklaard.
De bestuursverkiezing had een vlot verloop, waarbij aan den heer H. v. d.
Molen, die destijds in verband met een
ingebrachte beschuldiging was geschorst,
maar door een ingestelde commissie volkomen was gerehabiliteerd, opnieuw het
voorzitterschap werd opgedragen.
DISTRICTS VERGADERING
ZUIDELIJK GEWEST DER E.V.C.
Te Eindhoven werd een vergadering van
het zuidelijk district gehouden. Besloten werd met de verschillende afdelingen in het zuiden een nauwer contact
tot stand te brengen. De richtlijnen zullen op een volgende vergadering worden
ter sprake gebracht. Het volgende districtsbestuur werd gekozen: F. H. B.
Jansen, Trebeekstraat 96, Heerlen, secr.;
F. H. Boudewijns, voorz.; H. Boetskens,
penningm.; J. Spijkers en A. de Groot,
leden. Na een uiteenzetting van de
hoofdbestuurder A. C. Koenen over de
„Stichting van de Arbeid" werd dé begprekin g gesloten.

LandeEjh Conferentie Metaal
Op 29, 38 «a U October jj. werd te
Amsterdam de landelijke conferentie
van de bedrijfsgroep Metaal der E.V.C.
gehouden. De voorlo|*ige voorzitter v. d.
Heul gaf een overzicht van de stand ven
zaken in deze bedrijfsgroep en van de
ontwikkeling In de afdelingwi.
Uit de discussie bleek dat naast de
..Draka" ook bij andere bedrijven in het
land pogingen in hei werk zijn gesteld,
N5.B.-ers twweïfe te «twöen. Ws Amersfoort en Deventer konden deze pogingen door h«t matreden der E.V.C. worSen verijdeld. E? is echter een bllkfabriek te Delft waar reeds enige tijd
N.S.B.-nv>i«rSes werken tussen het personeel. IMt heeft reeds tot wantoestanden «el»5d. luchter heeft de landelijk*
bedrijfsgroep maatregelen getroffen, om
ook hier een eind aan deze toestand te
•ussie omtrent d« financiële regeling werd izesloten. toen Blokzijl, de
voorzitter der Inndeliike leiding met de
mededeling kwam, dat een finantteel
plan wordt uitgewerkt, dat voor het
gehele land zal gaan gelden en dat gebaseerd is op zekere autoaomtteit der
bedrijfsffrospen.
Het voorstel voorlopig T/» cent per Bd
voor de fancMtjke leiding van de Metaalsrroep te bestemmen werd aangenomen.
D« verkiezing van de landelijke bedrv'fscroetwraad had tot resultaat dat d*
nersonen werden gekozen:
.» (Rotterdam), Calman (Deventer),
(Zaanstreek) . L. Christ (Utrecht),
Walet (Beverwijk), Stik (Dordrecht),
. d. Heul (Amsterdam), Bartels (Amsterdam), Butselasr (Amsterdam), Hiltebrand (Hengelo), Mol (Schiedam), v. d.
Pol (TïtlTnejïen) »n v. Li erop (Helmond).
Voor de afdelingen Vlissingen, ZuidLimburg, EirvTiovcn, Oost-Brabant en
FVIeslnnd worden 5 plaatsen opengehouden. Met de da^lijkse leiding worden
V">!ast: v. d. Heul, Bartels en Butselaar.
Tevoren was besloten de zetel m Amsterdam te vestigen. Tot landelijk propagandist w<!rd gekozen de heer Neefe
uit Assendelft.
Het slot van de conferentie was gewfld
aan de bespreking van het program van
actie waarover elders m dit blad meer.
VERANTWOORDING
STAKERS
Gelden per postwissel ontvangen, bestemd voor steun aan stakers, die nog
niet in W.N. werden verantwoord.
DEVENTER
E.V.C. Delft afd. Overheid
/ 22.45
E.V.C. Renkum-Hulsum
n 74.60
E.V.C. Wormer
„ 26.38H
NOGRDWOÏxBE
E.V.C. Wormer
/ 26.38
E.V.C. R'dam coü. havenarbeiders ƒ515.ALGEMEEN
3.V.C. Den Haag
/ MO^E.V.C. Zaandijk, Krijner
penningm.
ƒ KS8.—
D.U.W.
E.V.C. R'dam colL D.U.W.arbeiders
/
Totaal
HÏLVERST7M
Wormerveer E.V.C.
DEVENTER
E.V.C. Wormerveer

/ 973.43M
ƒ

SMS

ƒ 111.38

Totaal / 1143.43^
Verantwoording
Landel. Penningm.
A. r
VERANTWOORDING STEUNLIJSTEN
VOOR STAKERS IN NEDERLAND VAN
DE BEDRIJFSGROEP BOUWVAKKEN
AMSTERDAM
Bedrijfsgroep Urn-uiden ....
f 161.37}-$
Bedrijfsgroep IJmuiden .... - 73.60
Haventransport Alkmaar ... - 30.75
Totaal
......................
f 265.72}^
Vorige opgave ......... ..... - 5475.82
Totaal

........ ƒ 5741.541/2
3. SPAARGAREN,
Seer.-Penningm.

Op l November 1945 kwam door
een tragisch ongeval op 45-jarige
leeftijd om het leven den heer
K. F. PE VRIES,
AaJsmeerweg 81 UI.
[n leveu 2e secretaris der E.V.C
afd. WonsngdJertst.
Hij was Ma goed kameraad.
Namens het Bestuur
Afd. Wonmgdienst

AFDELSNGSNIEUWS
BJÏ.P.T.T. AFDWING AMSTERDAM
BELANGRIJKE LEDENVERGADERING
De B.N.P.T.X. afd. Amsterdam, bedrijfsgroep der KV.C-, hield op Woensdag 31
Octo«er j J. een algemene ledenvergadering, met als belangrijkste punten der
agenda de brief van het hoofdbestuur
betreffende de samenwerking tussen
B.N.P.T.T. en E.V.C. en de verkiezing
van hè* definitief afdelingsbestuur. Besloten werd de goedkeuring te hechten
aan het voorstel van het HJ3. om een
!id van het H.B. in de Landelijke Leiding der E.V.C. te laten maats nemen.
Bq de bestuursverkiezing werd besloten
om alleen een dagelijks bestuur te kiezen. De overige bestuursleden zullen via
de te houden bureelvergaderingen worden aangewezen. Hst dagelijks bestuur
werd in zijn geheel herkozen, nj. G.
Groot-Roessink, voorz.; H, C. Houtman,
secr.; H. F. v. d- Velden, penningm.
Een meer uitgebreid ver/dag zullen de
leden in no. 32 van „Werkend Nederland" aantreffen.
H. C. H.
HET 2000e LID EX.T OK P.T.X.
Op de op 31
;jliouden vergadering der BJMM'.TÏ. afd. Amsterdam,
bedrijfsgroep der E.V.C, werd' bekend
gemaakt, dat de heer E. de Jong, bur.
m-Agt, de Wittenkade 112 hs, als 2000e
Hd werd ingeschreven. Collega's wij
hebben ons doel n-og niet bereikt, n.l.
•He P.T.T.-ers in de B.NJ?.T.T. Thans
op naar de 2500. Ieder lid werft een lid.
H. C. H.
DANKBETUIGING
W. A. «k* Jonker, adminfetratcar der
B-N.P.T.T., afd. Amsterdam, betuigt hierdoor, .mede namen» zijn vruow, zijn dank
•tm bostuur en leden van de B.N.P.T.T.
•voor de fraaie ets en de vele blijken
ran belangstelling, welke hij naar aanleiding van zijn huwelijk mocht ontvangen.
BEDRIJFSGROEP METAAUNÖUSTRIE
Het Draka-conflict is succesvol beëindigd. Het uitstekende verloop van de
«teunactie heeft veel bijgedragen. tot dit
resultaat V/ij willen daarom allen die
medegewerkt hebben om deze steun.actie te doen tjagen, hiervoor namens
het Draka-personeel en het bestuur bedanken. Toch willen wij nog eerunaal
eea beroep doen oj> uw solidariteit. De
Draka-jongens zijn n.1 nog een week
uitkering achter. Bovendien is het personeel Maandag 5 November begonnen,
zodat over de dagen Donderdag, Vrijdag
en Zaterdag uitgekeerd moet worden.
Dus allen nog even uw be?te beentje
voor.
Tevens willen wjj u verzoeken zo spoedig mogelijk de nog uitstaande lijsten
af te rekenen, zodat wij eea financieel
Verslag kunnen publieeien.
HET BESTUTJK
Langs deze weg willen wij allen, die de
gedelegeerden voor de landelijke conferentie logies hebben verschaft, namens
het bestuur en de betrokkenen, hartelijk
HET BESTUUR
BEDRIJFSGROEP TRANSPORT
BRANDSTOFFENWERKERS
Ledenvergadering op Dinsdag 27 Nov
1945, 20 uur, Gebouw „De Leeuw", Valkenburgerstraat 149.
Bezoekt deze belangrijke vergadering
HET BESTUUR
Leden die nog In het bezit zijn van
steunlijsten „Draka", worden verzocht
deze zo spoedig mogelijk in te leveren.
('Ook blanco) aan ons afdelingskantoor,
Hemonylaan 27,
DIRK KAT OVERLEDEN
Dinsdag 6 ^ovember j.l. werd op de
begraafplaats „Vredenfaof" ter aarde besteld ons lid Dirk Kat, werk?.aain bij de
K.N.S.M.
Ho was daar «en van c!» eersten die
spontaan tofttrad tot de E.V.C.
Hij was een goed kameraad.
Dat hij ruste in \Kamea: het Bedrijfsbsstuur Transport
J. BOSZHARD OVERLEDEN
20 October j.l. overleed ons lid, kameraad J. Boszhard, Amstelveenseweg 818
te Amsterdam. Eoor zijn kamoraadschappelijk optraden en zijn enthousiasme voor
de E.V.C. was hij een voorbeeld voor
ons allen. Zijn heengaan is voor de
E.V.C, een groot verlies. Hij ruste in
vrede.
Besfemr K.V.C. afd. Nad. Dok Mij. N.V.

HOTEL,-. CAFÉ-, RESTAURANT- EN
LXINCKïüOOMBEDRIJF
LEDENVERGADERING
Op Woensdag 21 November a.s. 's avonds
9 uur vindt een ledenvergadering plaats
van de bedrijfsgroep Hotel-, Café-,
Restauranten
Lunchroombedrijven
n het Cornelius Broerehuis, Korte Leidsedwarsstraat. Wij zullen niet zeggen dat
deze vergadering «eer belangrijk is,
want dat zijn tenslotte alle vergaderingen van de E.V.C., maar laat ieder lid
maar zorgen aanwezig te zijn, spijt zullen
ze daarvan zeker niet hebben.
K.
VERGADERING BIOSCOOP EN
THEATER
Woensdag 17 October j.l. hield de bedrijfsgroep Bioscoop en Theaterbedrijven
:e Amsterdam aangesloten bij de E.V.C,
een huishoudelijke vergadering. Van
12.30 uur 's nachts tot 4 uur hebben een
groot aantal mannen en vrouwen in
onderlinge samenwerking en vriendschappelijke geest hun belangen besproken.
Het voornaamste punt op deze vergadering was de kwetsie van de lonen. Er
ontstonden felle discussies, die de voorzitter Molleman, in het jtüste spoor leidde. Een zeer vruchtbare nachtvergadering, die zeer zeker niet zal nalaten
vruchten af te werpen.

REINIGING ATTENTIE!
Indien er klachten zijn, die niet kunnen worden uitgesteld tot de klachtenavond, kunnen deze worden opgegeven
bij den heer J. J. Breuker, v. Hogendorpstraat 169 I, West.
De v^ste klachtenavond wordt in Oporto,
Damrak 92 boven op Donderdag 15 Nov.,
29 Nov., 6 Dec. en 20 Dec. '45 gehouden.
Het bestuur hoopt dat men hier goede
nota van neemt, opdat ieder lid die een
klacht of grief heeft, om de 14 dagen
in contact kan kome. met enige bestuurders, die deze zaken zullen opnermen, om ze verder af te handelen.
Namens het bestuur
afd. Reiniging
BEDRIJFSGROEP OVERHEB}
Zij die hun contributie per Gem. Giro
willen voldoen, kunnen zulks doen onder vermelding van hun contributiekaart-nummer en de vermelding voor
hoeveel weken men heeft gecontribueerd.
Denkt er om: Vermelding Giraal of
Vrije rekening is noodzakelijk.
Penningm. Bedr. Groep Overheid
H. B. Böning, Giro No. B 1961,
Ruysdaelst"aat 58 II, A'dam-Z.

ADVERTENTIE*
Van een onzer voornaamste medewerkers is de Raleigh-fiets gestolen, hetge< i zijn werk zeer benadeelt. Wie helpt
ze opsporen? Kenmerken: No. 738881.
olienippel op vooras defect, olienippel
boven trapas vervangen door koperen
schroefje, merk staat onderste boven,
Kii.M.-zadel,
Bosch-dynamo,
zwarte
Michelin voorband, achterband Hevea
of Vredestein, 2 verschillende zijtassen,
GRAFISCHE BEDRIJVEN
achterwiel zwaarder spaken dan voorVERZOEK AAN ALLE E.V.C.'ers
wiel, terugtraprem, kettingkast, zwart
Men wordt verzocht bij correspondentie stuur. Hoge beloning.
altijd naam van het bedrijf en bonds- Inlichtingen Hemonylaan 27,
Redacf - „Werkend Nederland"
nunimer te willen vermelden.

Het N.V.V. en de algehele
herziening der lonen
Ia het „Vrije Volk" van l November '45
lezen vrij een artikel onder het hoofd
„Algehele herziening der lonen is nodig".
Er wordt in dit artikel op gewezen, dat
het N.V.V. het initiatief tot een herziening der lonen heeft genomen. Waar
de E.V.C. reeds eerder (of misschien is
het steeds geweest?) op de noodzaak
van een Algehele herziening van het
loonpeil in woord en daad heeft gewezen, hetgeen misschien wel afbreuk gedaan heeft aan de mening over de
E.V.C, van diegenen, die steeds zonder
meer de krantenberichten slikken, vooral waar het van de zijde der reactie
komt, acht zij het prijzenswaardig, dat
ook het N.V.V. dit inzicht van de E.V.C.
is gaan delen. Op het N.V.V.-Congres
werd ook critiek uitgeoefend op het
College van Rijksbemiddelaars, hetgeen
getuigt dat ook het N.V.V. niet accoord
kan gaan met het „beleid" van het
Romme-College. De wegen van de E.V.C,
en het N.V.V. lopen op deze twee punten parallel. Het is onze bedoeling echter niet, het hierover te hebben. Waar
we het wél over willen hebben, dat is
de belichting van het vraagstuk van de
loonpolitiek. De heer Vermeulen, secretaris van het N.V.V., zei op bovengenoemd Congres o.a. het volgende: „Wanneer het toch tot inflatie moet komen,
dan verdient een beheerste opvoering
van loon- en prijspeil de voorkeur."
Uit deze woorden kunnen we opmaken,
dat het N.V.V. geen mogelijkheid ziet
om uit deze economisch impasse zegevierend te voorschijn te komen, zo men
overigens nergens die mogelijkheid schijnt
te zien. Met een „in Godsnaam" zal men
dan maar trachten „beheerst" het loonen prijspeil op te voeren.
Het College van Rijksbemiddelaars meent
een inflatie te kunnen voorkomen door
het vaststellen van loonmaxima. In de
oorlog moesten de werknemers tegen de
willekeur van de werkgevers beschermd
worden en daartoe werden loon-minima
bepaald. Thans zou het dan aankomen
op loon-maxima.
Wat zijn hiervan echter de consequenties? Bij oplopend prijspeil zullen de
arbeiders meer dan thans in de moeilijkheden geraken. Thans zijn reeds grote groepen der Nederlandse bevolking
niet in staat hun noodzakelijkste levensmiddelen te kopen. Hoe moet dat worden, indien de prijzen door blijven gaan
te stijgen? Het is moeilijk dit niet te
begrijpen.
Waar getuigt deze redenering van? Het
antwoord kan kort zijn: Men bezit niet
de moed of de wil om doortastend op te
treden of men weet werkelijk geen op-

lossing. Dit laatste kunnen we moeilijk
geloven.
De regering geeft enorme bedragen uit
aan subsidies en die bedragen zullen
blijven stijgen. Zij kan leningen en nog
eens leningen sluiten. De schulden stijgen en wie betaalt uiteindelijk? Is het
deze generatie niet dan zal de volgende
generatie of de daarop volgende generatie moeten opbrengen voor de gevolgen van deze oorlog en gaat dat wel op?
Wat nu gebeurt is het doorwerken in
een afbrokkelend economisch gebouw
met het gevolg dat de afbrokkeling zich
in een sneller tempo gaat voltrekken
en waarbij de arbeiders de brokstukken
op hun hoofden krijgen. Dit kon hun
„gevoel" wel eens kwetsen.
Voor de oorlog zagen we het verschijnsel, dat door de technische vooruitgang
van het industrie-apparaat de productie
in alle landen geweldig opliep. Vele arbeiders gingen de straat op en trokken
van de steun. De totale koopkracht verminderde en grote hoeveelheden producten konden niet gekocht worden.
Daar deze goederen niet hun prijs konden opbrengen, was het voordeliger ze
te vernietigen, waardoor het prijspeil
gehandhaafd kon blijven. Bij een rijkdom aan goederen heerste er bij zeer
velen armoede,

VERANTWOORDING STEUNLIJSTEN
NOORDWOLDE
Dist.
'-et Groningen, Friesland en Drente.
T
'erantwoording steunlijsten ten bate der
rietbewerkers Noordwolde (F.) Lijst: 1:
f 29; 4 f 78.85; 5 f 32.55; 6 f 57.—; 7
f 50.50; 10 f 32.50; 11 f 41.25; 12 f 40.—;
13 f 9.50; 14 f 11.50; 15 f 82.10; 16 f 34.70;
17 f 60.55; 19 f 34.85; 22 f 33.50 23 f 53.75;
24 f 38.20; 26 f 28 35; 28 f 23.25; 29 f 39.40;
30 f 43.98; 31 f 53.50; 32 f 90.92; 33 f 30.—;
35 f 19.38; 38 f 18.55; 39 f 12.60; 40 f33.—;
41 f3.50; 45 f 15.40; 46 f 12.25; 47 f 14.—;
48 f 11.— 49 f 19.—; 59 f75.—; 63 f 11.50;
64 f 19.—; 65 f 14.20; 66 f 16.35; 68 f 14.75;
84 f3.50; 89 f 10.10; 117 f55.50; 118 f41.50;
135 f29.50; 136 f59.05; 153 f9.02; 167 f5.—;
186 f6.—; 195 f 16—; 196 f7.—; 197 f28.50;
198 f 16.—; 199 f8.20; 203 f 12.25; 204
f50.40; 219 f21.50; 229 f29.—. Totaal der
lijsten f 1747.20.
Afd. Scheemda f25.—; afd. Stads-Musselkanaal f21.65; afd. Eeilen f 14.20;
Personeel Douma & Wolf, Gron. f9.50;
Afd. Drachten f25.—; afd. Nw. Pekela
f25; Personeel Lyenrof Gron. i 66.—; afd.
Roswinkel f 17.50; afd.Nw. Schans f24.10;
afd. Drieborg f 50.—.
Oude Pekela, lijst: l f20.—; 3 f5.50; 4
f35.—; 6 f22.30; 8 f 11.—; Bedrijfsgroep
Bouwbedr. Gron. f25. Totaal f2.143.95.
HAARLEMMERMEER
i.-r is een afdeling bouwvak opgericht. Er is een bestuur gekozen waarvan het secretariaat in handen is van
.:'eii heer G. de Haan, Nieuwe Meerdijk
327, Badhoevedorp. De leden van Badboevedorp kunnen contributie afdragen
elke Zaterdagmiddag 4—5 uur in café
I.I. Mes, Slóterweg aldaar.
OHOEVEDORP
A.-lier werd op 25 October j.l. een
openbare vergadering jrehouden. Gesproken werd o.a. door den heer Kiburg
van het landelijk bestuur. Er was enig
debat, hetwelk door den heer Kiburg
op duidelijke wijze werd ^beantwoord.
Aan het slot werd er door den voorzitter op gewezen, dat zij. die klachten
hebben of inlichtingen wensen, zich kunnen wenden tot den heer B. Vissers,
secr. afd. Haarlemmermeer en omgeving
van fabrieks-, bouw- en landarbeiders.
Adres: Uweg 881 te Hoofddorp.
LOSSER
Gevraagd door de afdeling Losser •rteT
E.V.C, een Wijkbode met propagandistische eigenschappen. Schriftelijk te melden bij de secr.: L. J. T. Damhuis, Gronauschestraat M. 261 te Losser.

HOOGOVENS IJMUIDEN
Alhier heerst grote ontevredenheid
onder het personeel. Zowel
het personeel
van de afd. Walserij als dat v^n aW. Vervoer
wilden het werk neer leggen. De voorzitter van de E.V.C, bedrijfsgroep-hoogovens A. Wa1e+ Ii3eft de arbeiders gead- «.
viseerd aan het werk te blijven tot
de vergadering, die eerstdaags zal
plaats vinden en waarop de verlangens van l'°t personeel zullen worden
geformuleerd en aan de Directie voorgelegd.
Het personeel der hoogovens, dat voor
ruim 50% in de E.V.C, is georganiseerd,
stelt de eis. dat met de E.V.C, moet
worden onderha "eld.
C.

S.

Secretariaat

IJrnuidrn

AMSTERDAM KLEDING EN TEXTIEL
sda.g 21 November a.s. Cabaret avond
in „CuUurp". Tolstraat. Optreden van het
G.G.-Cabaret.
Wij delen mede dn! iec!~rr i>,: lr Ui-,l
avond 7.30 in
van de
gebouw
De oorzaken hiervan zijn alleen te vin••!=den in de economische structuur van de ..Wc:-!t;inde". WestcirH' .".. f'.- •
vpi-i enz., kunnen w i r l ^ a r worden
maatschappij.

De economische armoede van thai.s vordert diep ingrijpende maatregelen in het
economische leven en om niet te geraken
hl nog groter armoede, moet met teruggeschrokken worden voor het wijzigen
van de economische structuur Het flink
aanpakken van deze kwestie zal op de
grootste tegenstand stuiten van diegenen,
die hierdoor op een aderlating moeten
rekenen. Het Nederlandse volksbelang
eist het echter en daarom zal de reactie
meer dan ooit op de bewuste tegenstand van de arbeidende klasse stuilen,
die strijd voor haar bestaan.
Wij beseffen, dat het niet mogelijk k
ons land door enige economische hanagrepen tot welvaart te brengen. .Wij weten dat stap voor stap de weg bewandeld moet worden, die ons uit de misère
zal leiden. Maar de weg is er en dat
zij bewandeld moet en zal worden staat
vast. Het is niet de 'bedoeling hier in
technische bijzonderheden te treden. Voldoende is hierop te wijzen. Zeer spoedig
komen wij terug en wel mét bijzonderheden. De nood dringt, maar de E.V.C.
is op haar taak voorbereid.
W. V.

,

brac'
Ook kan mon Trieh wanden tut <'"

den heer A. Brouwer, Hcrcnlea67. A;.i:lcrdain-Z.
SPIJKENIJ
Alhier werd op 25 October j.l. een openbare vergadering gebonden. Spreker was
de heer Kees Rijk?n uit Rotterdam. Er
was enig debat, dat lot tevredenheid
•mwezigen werd beantw
De afdeliti;* alhier telt reeds 86 loden
en '
wrachten, 'l H(
de 100 zyllen worden

voor het gehele- Overheidspersoneel
op

Zaterdag 17 November
3

Wi/r

i;r<>f;''S

013 het

AMSTELVELD.
Sprekers: L. LOTJWÏNGER, voorzitter,
J.
opendaal. secretaris.

KOMT ALLEN!

