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Dhis«?asr 13 November vonden de reeds eerder aangekondigde besprekingen tussen
het N.V.V. en de Eenheidsvakcentrale plaats. Deze besprekingen hadden een vlot
verloop.
Van de zijde van het N.V.V. namen E. Kupers, voorzitter en C. Van der Lende,
secretaris, aan de besprekingen deel.
De E.V.C, was vertegenwoordigd door onzen voorzitter B. Blokzijl en A. C. Koenen,
secretaris.
Onze vertegenwoordigers zullen een memorandum samen stellen, waarin vervat
ojn. het gemeenschappelijk program van actie. Aan de hand van dit memorandum
zullen op l December vervolg-besprekingen plaats vinden. Wij zullen uit dit
memorandum zo spoedig mogelijk de voornaamste punten in Werkend Nederland
publiceren.

IN DE AANVAL...!

OPRUKKENDE LEGERS
Deze landelijke bedrijfsgroepen vormen
de oprukkende legers: deze opereren
ieder op eigen terrein, maar tegen denzelfden vijand, tegen de reactie. Zij hebben hun zelf gekozen legerleidingen.
Het is nu taak om te zorgen, dat in
de nabije toekomst deze legerleidingen
onderling contact k i i j g ^ n en gezamenlijk beraadslagen op welke wijze men
den vijand de hardste slagen kan toebrengen.
De aanval moet ingezet worden met alle
ftó ten dienste staande middelen. Deze
beraadslaging mag niet te lang op zich
laten wachten.
Daarom logden én Koenen én Boeilaarf,
de 7.0 juist swkozen landelijke voorzitter
van de Bouwvak, er de nadruk op, dat
<!«• r o n f
m 7,,-üerdae misschien
te kort voorbereid was, maar „wij moeken snel
Op 27. 2H, 29 December wordt er een
Landelijke Conferentie van de E.V C
gehouden rn zullen niet alleen in' het
belang van de werkers der Eenheidsvakcentrale. maar in het belang van
geheel welkend Nederland, de nodige
maatregelen genomen worden, om definitief een eind te maken aan de verwarrende chaotische toestand op sociaaleconomisch gebied.
Maatregelen tegen het accoordwerk bij
de D.U.W., tegen het tarief systeem in
de Metaal-, Texitel-, Bouw- en andere
bedrijven. Maatregelen tegen het systeem
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Besprekingen met het N.V. V.

„Wij moeten snel zftn. Ons is bekend
dat van regeringszijde en de Stichting
van de Arbeid een nieuwe aanval zal
worden ingezet De voorpostengevechten
rjjii pas geweest. Wij zien de onwil van
de regering om de beloften (per radio
gedaan) te houden. Stelselmatig tracht
zij, daar waar zwakke plekken zijn in
de arbeidersbeweging, druk uit te oefenen!
Wij moeten de strtfdgelederen formeren.
Daarom richten wij onze Landelijke Bedrijfsgroepen op. Het wordt een strijd
van tactiek tegen tactiek.
De stukken staan opgesteld. De strijd
wordt rwaar. Maar we moeten ons niet
to> de verdediging laten dringen, maar
•we zullen in de aanval moeten gaan.
Wg zullen de reactie niet in de gelegenheid stellen haar aanvallen door te
zetten.
De strijd van heden is geen strijd om
kleine dingen. Het gaat niet alléén om
een cent meer of minder".
Dit was de kern van het krachtige betoog, dat Koenen, de secretaris van de
voorlopige Landelijke Leiding, Zaterdag
10 November, uitsprak op de Landelijke
Conferentie van de Bouwvak.
In de aanval....! Inderdaad.
De oprichting van de Landelijke Bedrijfsgroepen van Bouwvakken, Metaal,
Overheid, Grafische Vakken, Voedingen Genotmiddelen, Spooi; en anderen
nog op te richten groepen, betekent nog
iets meer dan een organisatorische maatregel alleen.
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van het „Rijksbemlddelende College", tegen de van boven af opgelegde maatregelen van de Stichting van de Arbeid en maatregelen tegen de corporatieve Staatsgedachte, die haar kop om
de hoek komt steken.
Corporatieve Staatsgedachte....! Want
het begint er op te lijken dat men met
de Stichting van de Arbeid, waar de
drie samenwerkende bonden met de
patroons en de regering samenwerken,
en met het College van RijksbemlddeItars de werkers monddood wil gaan
maken.
Er worden door het College van Rijksbemiddelaars Collectieve Arbeids-Overeenkomsten samengesteld zonder voorkennis en zonder dat de leden van de
betrokken bonden er iets tegen in kunnen brengen. Zonder nog het meer dan
ergerlijke feit, dat sommige Collectieve
Arbeidsovereenkomsten voor bedrijven,
waar bjjna uitsluitend of althans voor
de grote meerderheid leden van de
E.V.C, werkzaam zijn, g e l d e n d verklaard worden!
Er wordt dus beslist en beschikt zonder en over de werkers!
Dat kan en mag niet langer zo voortgaan.
En het is daarom juist in deze tijd
goed, dat er besprekingen met het N.V.V.
gaande zijn om te kotnen tot een grote
algemene vakbeweging.
Een vakbeweging, waarin de leden, volgens democratisch standpunt beslissen
over alle zaken die hen aangaan. Een
grote, strijdende vakbeweging, waarin
ook plaat!s is voor de confessionele werkers.
In de aanval! Dat zijn woorden die in
de daad omgezet moeten worden. De
reactie zit ook niet stil. De reactie
slaat toe, niet alleen naar de werkers
georganiseerd in de E.V.C., maar ook
naar de leden van de andere Vakverbonden. Daarom is de grootst mogelijke
eenheid noodzakelijk.
In de aanval
! Aaneengesloten kunnen, zullen en moeten wij overwinnen!
J. v. T.

19 November f943

Kolen?
J~\E productie in de mijnen wordt op*•' gevoerd. Bijna 26.000 ton per dag
brengen de mijnwerkers naar boven.
Voor de opbouw in eigen land! Bij
sommige Limburgse mijnen liggen de
steenkolen in kilonieters lange bergen
te wachten op transport. (Volkskrant
10 November 1945).
Afgezien van het feit, dat er nog geen
transportmiddelen beschikbaar schijnen
te zijn om de kolen verder op naar het
Noorden te vervoeren, vraagt men zich
af wat dan het volgende bericht te betekenen heeft:
Op een persconferentie, die minister
Ir. Vos (Handel en Nijverheid) Donderdag 8 November hield, zeide hij ojn.:
„Tot eind December van dit jaar zal
België eOO.OOOm' glas leveren en het
volgend jaar maandelijks 200.000m*. Nederland zal aan België cokes leveren
!
Cokes was voor ons vroeger reeds een
belangrijk export-artikel. De regering
acht het dan ook van belang, ondanks
onze eigen motuijke kolenpositie, nu
reeds met cokes op de internationale
markt te verschijnen".
Hoe nu? Wjj zitten zonder fcolen! Er te
geen transport, zegt men verder. Maar
wel om te exporteren? Wij ontkennen
niet, dat er ook een ontstellend gebrek
Is aan glas. Maar Belgi? produceert zelf
meer kolen, ongeveer driemaal zoveel
als wij. België betrekt ook reeds kolen
uit het Roergebied. Zitten zq te wachten
op onze cokes?
Men moet maar eens hl België gaan
kijken. Alles straalt van het electrische
licht. Niet alleen m de grote steden,
maar ook op het land. Het treinverkeer
is practisch hetzelfde als voor de oorlog!
Wordt de productie in de Limburgse
mijnen daarvoor opgevoerd, om de kolen
even hard over de grens te laten
brengen?
Z e v e n mud is ons gegarandeerd! Wij
hebben lang nog niet allen twee mud
binnen. De koude is in aantocht. De
rivieren straks dichtgevroren. En dan?
Weer een winter zonder kolen?
Er dient direct onderzocht te worden,
of geen andere oplossing gevonden kan
worden.
„Er zijn vrachtauto's genoeg", zeide
minister Vos op de persconferentie.
Welnu, laten ze ingeschakeld worden
om de kolen te halen. En waarom niet
de bevolking te hulp geroepen?
Waarom niet de Vakbeweging ingeschakeld? Waarom geen groots opgezette
campagne onder de leuze: H i e r met
de kolen! Desnoods de kolen brengen
van stad tot stad, van dorp tot dorp.
Een estafette-dienst dus, zoals men ook
in Bolgië in moeilijke maanden heeft
gedaan, bij het vervoer van levensmiddelen. Het is mogelijk! Er dient echter
snel gehandeld te worden. De kolen
zijn aanwezig!

Moet het die kant weer uit?
Naar aanleiding van een schrijven, dat
wjj van ons lid L. ontvingen over onderstaand onderwerp, geven wij hierbü
onze zienswijze over deze kwestie. Red.
In „Het Vrije Volk" lezen wq dat het
N.V.V. in de raad van vakcentralen en
in de „Stichting v. d. Arbeid" heeft
voorgesteld grotere gezinnen te helpen
door voor hen waardebonnen ter beschikking te stellen, waarop dan gratis
bepaalde artikelen ter beschikking moeten worden gesteld.
Nu kunnen, wij ons er uiteraard niet
tegen verklaren, dat in de huidige omstandigheden en met de thans geldende
lonen, die in geen enkele verhouding

tot de prijzen staan, gratis vcrbruiksartike'ou aan de arbeidersgezinnen worden verschaft.
Toch menen wij dat men door deze
maatregel op de verkeerde weg komt.
In de practijk komt het hier op neer,
dat het gezin van een bonafide arbeider
feitelijk in de vernederende positie van
bedeelden wordt gebracht. Een arbeider,
die al zijn krachten aan het productieproces geeft, dient hiervoor een loon te
ontvangen dat hem in staat stelt de
stoffelijke en geestelijke behoeften van
zijn gezin te bevredigen.
Tenslotte heeft ook een arbeider een
zekere trots. Al is dat dan ook maar
arbeidersbots.

Motie van Overheidspersoneel
Hsarlem
Antwoord

VÊ

de

regering

Het Overheidspersoneel georganiseerd ia
de K. V.C. kwam Woensdagavond 1f
October in een druk bezochte vergadlkring bijeen in de bovenzaal van het
Restaurant Brinkmann. Op deze vergadering werd een motie aangenomen m*t
algemene stemmen, die als volgt luidt:
Het personeel van de gemeente Haarlem,
georj|aniseerd in de Eenheidsvakcentrale
in vergadering bjjeen in de bovenzaal
van Restaurant Brinkmann pp 17 October 1945; gehoord de besprekingen jnT^lgf
de slechte positie van genoemd personeel
t.a.v, van lonen en salarissen, kleding en
schoeisel, besluit de bedoelde klachten
samen te vatten onder de navolgende
zes punten: Ie, 25% verhoging van de
huidige lonen en salarissen vanaf l Jan.
1945; 2e. premievrij pensioen; 3e. verstrekking van kleding en schoeisel; 4e.
kwijtschelding twee weken loon of halve
maand salarisvoorschot; 5e. invoering
standaardloon; 6e. Art Ambtenarenreglement 1934, inzake vacantietoeslag, weder
van toepassing te verklaren.
Deze motie is opgezonden aan de Regering, het Gemeentebestuur en de pers.
Van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken Is het volgend antwoord binnen
gekomen:
Naar aanleiding van boven vermeld
schrijven, aan den voorzitter van de
Raad van Ministers, hetwelk mfl ter behandeling werd overgedragen, deel ik TJ
het volgende mede:
De door U genoemde punten hebben éte
aandacht van de Regering. De moeiliikheden, welke de huidige omstandigheden
voor het personeel in Overheidsdienst
medebrengen, zijn d.z.z, bekend.
Een oplossing voor deze moeilijkheden
wo^dt met spoed nagestreefd, hetgeen
o.m. kan blijken uit 1de instelling van
de Commissie ad hoc ), welke de opdracht heeft, de Regering op korte termijn van advies te dienen terzake van
de verder te nemen voorlopige maatregelen ter verbetering van de salarispositie van het Hger bezoldigde Overheidspersoneel.
Overigens worden stappen ondernomen
om te geraken tot eon defmiüeve herziening van het B.B.R.A.*) T934; een zodanige herziening zal uiteraard haar
weerslag kunnen vinden in de salariëring
van het overiTe Overh ••V'spersoneel.
NOOT REDACTIE
*) Commissie ad hoc: voorlopige commissie.
2
) Burgerlijk Besluit Rijksambtenaren.

roapi op
Om de E.V.C, in onze stad op grootse
wijze uit te bouwen, is het nodig dat
iedere E.V.C.-er in Eindhoven zijn krachten hiervoor beschikbaar stelt. De verwüctijijking va-i ons arbeiders-ideaal:
„Alle werknemers in één orga: 'satie,
die vrij van partij -politiek is en waarin
elkanders godsdienstige overtuiging geUgd wordt'', brengt zeer veel werk
mot zich mee. Dit vele werk kan en
mag niet aan enkelen, die reeds te veel
: zijn. worden overgelaten.
Het bestuur van afd. Eindhoven doet
c*on beroep op al de E.V.C. -erg
„uit de liebtstad", om mede te helpen
aan dit grote werk. en zich daarvoor als
OTopafiandist etc. beschikbaar te stellen.
Eén doel — Eén be^ng — Eén organisatie.
Meldt U zo spoedig mogelijk bij onderstaande adressen, als actief werker voor
de E.V.C.:
G. v. Maastricht. Annastraat 9 Ph. D.;
D W. Men^lipsrt. Am. v Anhaltstraat
31 Gest.: . A. J. Louwó. Halve Maanstraat 131 Dr. D.; C. \V. Grein, Daniel
SI alnertstraat 123 W.: C. v. Fjsingen,
^delwijsstraat 6 Rtra.: J. Luttersveld,
Strijpschestraat 155, Eindh.; J. Stoter,
KlundertstrwJk 12 Eindt.

^

kleinere plaatsen ondervonden hadden
bij de cpbouw var de organisatie.
„Wö heoben nu" vervolgde spr, „ruim
7000 leden. Deze zqn niet naar ons toeOp de landelijk* conferentie van de be~ gekomen ronder meer. Daarvoor is hard
bedrijfsgroep Overheid der E.V.C. werd gewerkt. De beste propaganda was niet
besloten onderstaand adres aan dien Mi- die op de vergaderingen, maar in de
Op Zaterdag 10 November jl is te Am- nister-President te Kenden:
bedrijven".

Landelijke Conferenties
Van de Overheid

sterdam de landelijke conferentie van de
bedrijfsgroepen Overheidspersoneel der
E.V.C. gehouden,
JDe conferentie werd geopend door den
heer Louwinger, voorz. van de afd.
Amsterdam. Na in korte bewoordingen
bet doel van de conferentie te hebben
:ezet en waardering te hebben
uitgesproken voor het vele voorbereidende werk, speciaal door de afdelingen
Den Haag en Amsterdam verricht, gaf
hij het woord aan den heer Schenk,
voorz. afd. Den Haag.
Deze wees op de moeilijkheden die zich
speciaal by het Overheidspersoneel voordoen. Dat desondanks reeds 13.000 leden
rijn aangesloten is een groot succes!
„Wij moeten vandaag komeh tot landelijk verband", zeide spreker.
B. Blokzijl, het woord voerende namens
de voorl. landelijke leiding der E.V.C,
besprak de wording en ontwikkeling der
E.V.C. Thans komt het er op aan het
gegroeide te consolideren. En dit in geheel nieuwe geest. Geen hokjes meer!
De belangen van het overheidspersoneel
gaan volkomen parallel met die van de
arbeiders in de particuliere bedrijven.
De heer Kluyver, voorz. der B.N.P.T.T,
daarna het woord krijgende, zeide dat
ook het Rijkspersoneel en het semioverheidspersoneel bij Overheid thuis
hoort. Verder dat besprekingen gaande
zijn om tot samenbundeling te komen.
Hierna werd een persidium gekozen
bestaande uit de volgende personen:
Schenk, Den Haag; Bilderbeek, Haarlem; W. de Jong, Zaandam; van Deur«en, Rotterdam; H. de Jong, Amersfoort;
Stoopendaal en van Es, beiden Amsterdam. Besloten werd, dit presidium tot
het congres als werkcomité te doen functioneren.
Hierna werd een uitvoerige discussie
gevoerd over het punt: „vorm van organisatie en naam". Door den heer Schenk
werd het standpunt verdedigd, dat er
moet komen een Landelijke Bond van
Overheidspersoneel, aangesloten bij de
E.V.C. Dit standpunt werd van verschillende kanten bestreden en was men van
mening, dat de naam moet zijn: E.V.C.
Landelijke bedrijfsgroep Overheidspersoneel. Besloten werd tot het leggen van
een landelijk verband en de naam enz.
vast te stellen op het congres, dat zal
wolden georganiseerd en te Amsterdam
gehouden.
Ditzelfde wat Vtreft het eventueel ontwerpen van statuten en reglementen.

Aan Zijne Excellentie den MinisterPresident,
Voorzitter van de Raad van Ministers
te 's-Gravenhage.
Geeft m«t verschuldigde gevoelens te
kennen, het Presidium van een d.d. 10
November 1945 te Amsterdam gehouden
Landelijke Conferentie van Overheidspersoneel, aangesloten bij de Eenheidsvakcentrale en vertegenwoordigende meer
dan 13.000 ambtenaren en werklieden,
waarbij niet inbegrepen de landelijke
bedrijfsorganisatie van P.T.T.-personeel, in
deze domicilie kiezende aan de Joris van
der Haagenstraat 14 te 's-Gravenhage,
dat het Uw ernstige aandacht moet vestigen, op de in bedoelde Landelijke Conferentie tot uitdrukking gebrachte ontevredenheid, die onder brede groepen
van het Overheidspersoneel bestaat, vooral onder het laagst bezoldigde deel hiervan, in wier gezinnen, als gevolg van de
veel te lage lonen en salarissen, grote
achterstand is ontstaan;
dat deze ontevredenheid opnieuw voedsel
gevonden heeft in de, vooral weer door
de laagst bezoldigde ambtenaren en werklieden, ondervonden teleurstelling bij de
uitbetaling der toegekende loon- en salarisverhoging, waarbij genoemde ambtenaren en werklieden geen, of inkomstenvermeerdering hebben ontvangen van l,
(zegge en schrijve één cent, Excellentie)
tot even meer dan één gulden per week:
in tegenstelling met de ambtenaren, die
een salaris van - ƒ 3.000.— en meer per
iaar verdienen, die salarisver hogingen
hebben ontvangen van ƒ 700.— en meer
per jaar;
dat het Presidium daarom opdracht heeft
gekregen en aanvaard, er bij Uwe Excellentie op aan te dringen, met de meeste
spoed aan deze ergerlijke wantoestand
een einde te maken, door nog vóór Januari 1946, een nieuwe salarisregeling te
doen invoeren, waarbij het minimumloon
of salaris niet lager zal zijn dan ƒ40.—
per week of ƒ2.080.— per jaar;
dat het Presidium Uwe Excellentie met
de meeste aandrang verzoekt, in afwachting van het inwerking treden der
gewenste nieuwe loon- en salarisregeling,
aan het overheidspersoneel, in dienst zowel van het Rijk, Provincie, Gemeente,
enz., dat minder dan ƒ3.000.— per jaar
verdient, een uitkering ineens te doen
verstrekken van ten minste ƒ300.— (zegge drie honderd gulden), opdat de gezinnen van het hier bedoelde overheidspersoneel in staat gesteld worden, de bestaande achterstand te verkleinen en bfö
toewijzing van schoeisel en textielgoederen
Het urgentieprogram
deze ook werkelijk te kunnen kopen,
't Welk doende enz.
Het urgentieprogram waarvoor actie ral
worden gevoerd luidt als volgt:
1. Uitkering ineens.
mijnheer de burgemeester. We hebben
2. Verhoging van loon en salaris.
3. Invoering 40-urige werkweek en 4- hier in Zaandam een gemeentebestuur
en dat is óók niet erkend en we zitten
ploegendienst voor continu-arbeiders.
met een regering, die is helemaal niet
4. Wederinvoering vacantietoeslag.
5. Gelijkstelling in loon voor mannen erkend".
en vrouwen voor gelijkwaardige arbeid. Het gevolg van een en ander was, dat
inderdaad aan de besprekingen
6. Wederinvoering van het premievrij Brouwer
heeft deelgenomen.
pensioen.
7. Verhoging van het pensioen tot 80%
van het loon.
8. Evenredige verhoging van het wedu- Evenals bij de Overheid hielden de
wen- en wezenpensioen.
bouwvakarbeiders op Zaterdag 10 No0. Pensionnering op 55-jarige leeftijd.
vember j.l. hun landelijke conferentie
10. Verhoging van het percentage van van Bedrijfsgroepen, om te komen tot
1.75 op 2.50 van de grondslag (32 jaar). de oprichting van de Landelijke Be11. Verhoging van wachtgelden.
drijfsgroep Bouwvakken en het ver12. Geen twecderangs-burgers meer.
kiezen van een Landelijk Bestuur. Door
Opheffing der jrtakingswetten.
gebrek aan tijd is men niet gekomen tot
13. Medezeggingschap in de bedrijven. het aanstellen van een Landelijke Nood14. Zuivering van de bedrijvpn.
raad. Wel werd het r1 'lijks bestuur
Tenslotte werd besloten een adres aan gekozen.
de regering en aan de pers te zenden, Dit bestaat uit de kameraden M. Boelhetwelk wij op een andere plaats in laard. voorz.: M. VTaar, secretaris en
ons blad afdrukken.
P. Wiechmann, penningmeester.
Na een woord van dank aan de Amster- Boellaard, die op deze conferentie, op
dammers voor de gastvrijheid aan de verzoek, ook als voorzitter fungeerde en
vertegenwoordigers uit het land betoond, zijn taak uitstekend "olliacfct, opende
sloot de het Schenk deze ongetwijfeld de vergadering met een welkomstwoord
leerzame en vruchtdragende conferentie. aan den vertegenwoordiger van de Landelijke Leiding, redactie Werkend NederA. v. R.
land en den vertegenwoordiger van het
sociaal-economisch Bureau.
„Deze dag", zo zeide Boellaard, „deze
Op de landelijke conferentie van Over- conferentie van de bouwvakarbeiders,
heidspersoneel sprak o.a. de heer Brou- leden der E.V.C, is voor ons, vergadewer uit Zaandam. In zeer geestige be- ring, een belangrijke dag. Wij zouden
woordingen gaf hij aan, Koe het de in deze inleiding natuurlijk naar voren
Zaaiiddinse afd. gelukt is, aan bespre- willen laten kernen d» bec'oeling en
kingen, het gemeentepersoneel betreffen- daarnaast een overzicht van het ontstaan
de, deel te nemen. Men had Brouwer van de E.V.C -Bouwvak. Gij voelt wel,
hiervoor naar den burgemeester, den als ik moet spreken over het ontstaan
heer In 't Veld, verwezen. Toen deze, van de bedrijfsgroep Bouwvak, dan kan
op hst verzoek van Brouwer om aan de .ik mij het beste begeven op bekend
besprekingen deel te nemen, opmerkte, terrein en dus in het bijzonder de
dat dat niet ging omdat de E.V.C. niet bouwvakgroep Amsterdam".
was erkend, antwoordde Brouwer: ,.Maar Spr. schetst daarna de moeilijkheden,
act behoeft toch geen bezwaar te zijn, die de afdeling Amsterd;un evenals de

Van de Bouwvakken

Erkenning

Historie gemaakt
Over de activiteit ten opzichte van de
ledenwerving zeide spr.: „Niet alleen de
besturen moeten actief zijn, maar rond
de besturen moet een grote kern gevormd worden. De voornaamste taak voor
de bedrijfsgroep is steeds en overal waar
men zich bevindt, de eenheid der werkers
te organiseren. In de korte tijd van ons
bestaan heeft de Afd. Bouwvak der
E.V.C, historie gemaakt". Spr. wees in
dit verband op de actie bij de D.U.W
en de proteststaking van de bouwvakarbeiders van 24 uur.
Spr. memoreerde nog de kranige houding
van de Amsterdamse bouwvakkers bij
deze laatste staking, die ondanks het
feit, dat zij niet vielen onder de loonsverlaging, zich toch solidair verklaarden.
Spr. kon niet nalaten de datum van ie
derde October te memoreren, de dag
van geweldige betekenis voor de E.V.C.,
die toen op het Internationale Vakverenigingscongres te Parijs erkend is.

De contributie
En dan Is een enkel woord noodzakelijk
over het Landelijk verband. Als men in
verschillende streken van het land komt,
dan kan men constateren, dat er geen
gevoel was, dat wij behoorden tot
een organisatie. De band was er niet.
Ook ten opzichte van de contributie.
Daarin moet één lijn getrokken worden en het moet niet zijn zoals dikwijls
nu, in de ene plaats 30, in een andere
plaats 35 of 50 cents.
Wij moeten ons voelen als leden der
E.V.C. Er moet dus ook meer uniformiteit komen in de contributie-regeling.
Deze conferentie is er een voor de eenheid.
Spr. hoopt, dat de discussie te die zin
gevoerd zal worden. ledere afgevaardigde moet bij alles wat hij zegt en
doet ook de grote lijn der eenheid in
het oog houden. Elke discussie in opbouwende zin en vooral geen ellenlange
discussie. Als we hier vanavond wégpaan, dan moeten we zaken gedaan hebben. Dat wij dan kunnen zeggen, dat er
een Instituut geboren is waar lijn in zit.
Wij moeten tevens zorgen dat het aantal leden na het Congres van de E.V.C.,
op ons congres van de Bouwvakken
niet meer 17.000 leden maar minstens
het dubbele bedraagt. Gewerkt dus in
deze richting, niet alleen ir het belang
der E.V.C., maar in het belang voor
geheel werkend Nederland. (Luid applaus).
Daarna wordt er een begroetingstelepram verzonden aan de Landelgke Conferentie van de Overheid, die zoals
reeds opgemerkt is, ook Zaterdag vergaderde.
Vervolgens werd de agenda voor het
eerste gedeelte afgehandeld. Op verzoek
spreekt Raamsdonk van de Arbeidsreserve "te Amsterdam over het ontstaan van de
Arbeidsreserve en de plaats welke zij
momenteel inneemt binnen de rjjen van
de bouwvakarbeiders zodat daarover geen
verschil van opvatting meer kan bestaan.
In principe werd aanvaard dat het Dagelijks Bestuur zou bestaan uit drie man
en dat de zetel in Amsterdam zou zijn.
Ook het instellen van een Landelijke
Noodraad vond vrijwel algemene instemming en werd dan ook aangenomen,
zij het dan dat Rotteram het recht opeiste van een afgevaardigde voor het district Rotterdam. De verkiezing van de
leden van de Noodraad werd uitgesteld
tot later.
Uitvoerige discussie ontstond bij punt 4
over de afdracht van 1Y-, cent per lid
aan de Landelijke Bedrijfsgroep.
Maar ten slotte waren de argumenten
van de voorstellers zo overtuigend, dat
het met bijna algemene stemmen werd
aanvaard.
Zeer veel discussie ontstond bij punt 4f:
de vaststelling der salarissen der vrijgestelden.
Maar ten slotte werd er een door bima
allen aanvaardbare oplossing gevonden

De candidaten
De candidaatstelling en -bespreking Dagelijks Bestuur was vervolgens een punt
waaraan veel aandacht besteed werd.
Stuk voor stuk kwamen de candidaten
voor het voetlicht en werd nagegaan of
zij rn staat waren de moeilijke taak van
Dagelijks Bestuur op zich te nemen.
De Conferentie was van mening dat het
D.B. in functie gekozen moest worden.
Er werd per afdeling gestemd, met de
volgende uitslag: Boellaard per acclamatie, Martien Vlaar kreeg in de eerste in-

stantie 21 stemmen evenals P. Wiechmann voor de functie van secretaris.
Negen afelingen stemden blanco.
Herstemming moest dus plaats vinden.
Van o* negen blanco stemmen bleven vijf
op hun standpunt staan, terwijl van de
overige vier drie hun stem gaven aan
Vlaar, die dus met 24 tegen 22 stemmen
gekozen werd als landelijk secretaris.
In de ochtenduren kreeg A. C. Koenen
nog gelegenheid om de conferentie toe
te spreken. Wij brachten reeds de kern
van zijn zeer krachtige toespraak in het
hoofdartikel.
Het program van actie is jammer genoeg
niet aan de orde gekomen, maar zal
eveneens als de verkiezing van de Landelijke Noodraad in de afdelingen aan de
orde gesteld worden.
Dat dit ongetwijfeld gebeuren zal, daar
staan de bouwvakarbeiders borg voor.
De algemene eisen stemmen geheel overeen met het program van de Metaalbewerkers, waarnaar wij dus verwijzen (zie
No. 31 van Werkend Nederland).

Speciale eisen
Voor het Bouwbedrijf, Inclusief D.U.W.
werden de volgende eisen gesteld:
1. Inkrimping van het aantal plaatselijke loonl ' ',sen tot hoogstens drie voor
geheel Nederland.
2. Opheffing of inkrimping van de bestaande loon verschillen tussen verschillende categorieën en vakgroepen.
De grondslag van drie groepen: a. ongeschoolden, b. geoefenden, c. vakarbeiders, moet voor alle arbeiders in de
bouwbedrijven, ook voor de D.U.W.-arbeiders doorgevoerd worden, met dien
verstande, dat het loon van elke groep
(a, b en c) in alle categorieën (wij
bedrijf, Wederopbouw, D.U.W.) hetzelfde
is.
3.'Opheffing der verplichte arbeidsbemiddeling.
De arbeider moet vrij zijn ir de keuze
van werkgever en in het veranderen
van werkgever.
4. Verbod van ontslag wegens onwerkbaar weer, ontbreken van materiaal, e.d.
Voor deze gevallen dient een wachtgeldregeling m het leven geroepen te worden,
waarbij het volle loon gegarandeerd blijft.
Verzuim bij force majeur moet ten laste
van het bedrijf en niet ten laste van den
arbeider komen.
5. Handhaving van de wettig vastgestelde
werkweek van 48 uur.
6. Doorbetaling van alle geoorloofde verzuim.
7. Bij arbeid buiten de gemeente van inwoning wordt het loon van de hoogst
ingedeelde loonklasse uitbetaald door den
werkgever.
8. Goede vakopleiding voor leerlingen;
herscholing of omscholing van jeugdigen.
De conferentie werd bezocht door 55 afdelingen.

Ingezonden

De pulnruimers op Schiphol
Geachte Heer Redacteur,
Naar aanleiding van de mededeling „Een
andere opvatting" in de Rubriek Arbeidsreserve hervat het werk, protesteren arbeiders en werkleiding tegen de
geplaatste artikelen in Werkend Nederland van 5 November 1945.
Genoemde arbeiders en werkleiding van
het werkobject „puinlossen Schipholdijk"
hebben ook een andere opvatting en wel
deze: alle arbeiders zijn voor 100% er
van bewust, dat er gewerkt moet worden en dit wordt dan ook gedaan. (Dit
zullen de statistieken van onze werkploegen aantonen).
Er zullen verschillende factoren zijn
geweest, waarmede men in de beginne gehandicapt werd, i maar vele van deze
zijn overwonnen, op enkele uitzonderingen na, (Gebrek aan gereedschap,
sc-hoeisel, zwakte en vele anderen).
Als we constateren dat er al in verschillende bladen hevige critiek wordt
uitgeoefend op de Amsterdamse puinruimers, ja zelfs al gesproken wordt van
arbeidsstchuwheid, voelen wij ons moreel
verplicht als onderdeel van het Werkend
Nederlandse Volk van het werkobject
Schipholdijk hier in verzet te komen.
Het spreekwoord is: „Wien de schoen
past trekke hem aan".
Wij als werkleiders kunnen niet tolereren, dat deze arbeiders m staat van
beschuldiging worden gesteld van arbeidsschuwheid.
Wij wensen zonder meer door een deskundige instantie gehoord te worden
of wij allen in staat van beschuldiging
gesteld kunnen worden.
De Werkleiding:
J. C. VAN POELGEEST
J. H. VAN STEENDEREN
NOOT REDACTIE:
Wij komen in een volgend nummer op
deze zaak terug.

kan de arbeider
slraks kopen?
Dit is een vraag die ons al lang bezig
houdt en waarvoor we reeds talloze
malen een oplossing aan de hand hebben
gedaan. Prijsverlaging en wel een grondige. De prijzen aangepast aan het loon!
Maar ---- dan komt de winstbuidel in
het gedrang. Er moet verdiend worden.
Loonsverhoging, wanneer de regering dan
niet prijsregelend wenst op te treden.
Wij zien echter het omgekeerde, veelal.
Daar weten de bouwvakkers van mee
te praten.
En de loonsverhogingen, die gegeven
worden, zijn er naar. Die zetten geen
zoden aan de dijk.
Maar ---- er is redding op komst!
>.De regering heeft zich ook de vraag
gesteld, hoe een regeling kan worden
getroffen, opdat de arbeiders straks (dat
„straks" is niet slecht) over fondsen
beschikken om de goederen te kunnen
kopen".
Drie mogelijkheden worden overwogen:
Ie. door loonsverhoging, waardoor de
arbeider zelf kan sparen;
2e. door loonsverhoging, waarvan een
kwantum wordt vastgesteld en ter zijde
gelegd wordt als spaargeld;
3e. door het verstrekken van credieten
op het ogenblik, dat de goederen er zijn.
Een keuze heeft de regering nog niet
gedaan.
EEN ONHOUDBARE TOESTAND
Wij stellen in de eerste plaats vast, dat
loonsverhogingen nu reeds nodig zijn
om het bestaande distributiepakket te
kunnen kopen. Of zoals we hierboven
schreven: een flinke prijsverlaging!
Ondertussen ziet de regering in, dat
er een onhoudbare toestand is ontstaan.
Men zou uit de mededeling van de regering ook kunnen distilleren, dat zij bang
>s om goederen op de markt te gooien,
omdat zij weet dat de werkers ze dan
niet kunnen kopen, inderdaad! Elk artikel, dat op de bonnenlijst erbij komt,
betekent een verhoogde uitgave voor de
werkers.
Uit deze mededeling kan men eveneens
constateren, dat er geen Ijjn zit in het
beleid van de regering.
Minister Loeftinck zeide bij de geldsanering: „Als u zich de ellende, die een
inflatie, d.w.z. een ongeremde stijging
van de geldsomloop en van prjjzen en
lonen veroorzaakt, duidelijk voor ogen
stelt, zult u zich met eventueel opkomende, tijdelijke moeilijkheden gemakkelijker kunnen verzoenen".
Ztet, de prijzen rjjn wel gestegen, de
lonen, hoe weinig dan ook, eveneens en
mi komt de regering zelf met voorstellen, die wijzen op een loonsverhoging,
omdat anders de arbeiders niets meer
kunnen kopen.
De moeilijkheden
waarover
minister
Lieftinck sprak zijn gekomen, neen, waren er al!
EEN STORM VAN ACTIE
Een storm van actie staat op het punt
«n los te barsten.
De regering ziet dat wel en probeert
twee partijen tevreden te stellen.
Aan de ene kant het groot-kapitaal,
door niet op te treden tegen de prijzen,
aan de andere kant de werkers, door
hen loonsverhogingen, al of niet met
spaardoeleinden, toe te zeggen.
regering komt er niet meer uit!
College van Rijksbemiddelaars, opde
^SeTing, heeft alle been houdt de lijntjes strak.
L^ Ie&™S er' zegt:
dieten om
« °f
DE REGERING OVERWEEGT
In elk geval overweegt de re-ering!
Wanneer de regering met credi"ten T.
doelt, dat de wezkers weer"^^ mct
ten terugbetalen, dan zyn we daar tegen
Wanneer de regering met loonsverhogingen, tevens de prijzen weer wil iatcn
oplopen, dan zijn we even ver.
De regering overweegt! Bij de werkers
Maar heeft de regering ook overwogen
toen zij een millioenencrediet toestond
aan Philips voor de export van gloeilampen en radio's.
..Wij moeten ons weer laten zien op de
internationale markt".
Dat is de leuze van ____ de groot-kapitalisten.
Dat betekent het crediet aan Philips en
eventueel aan andere grote concerns.
En de Male van bet Alkmaarse Evacua-

tiebureau werpt weer een ander licht
op de w^jze, waarop de regering omsprong met credieten. Daar slaagde de
heer v. d. Pluym, directeur van het
Bureau er in, om in de eerste plaats
JO.OOO gulden te verduisteren en omdat
-4J een „blanco crediet" bij de Nederlandse Bank had, heeft hij het laatstt
half jaar maar eventjes 8J/£ millioen
gulden kunaen opnemen.
f 200.000 is tevens in bezettingstijd geconsumeerd.
CHAOS
Uit al deze dingen blijkt, dat deze regering niet meer bij machte is te regeren.
Het is een chaos! En de werkers zijn
de dupe.
Over al deze zaken dient ook in de
vakbeweging gesproken te worden.
En ook daarom is het drinsend noodzakelijk, dat de werkers van Nederland,
één front maken tegen de reactie, die
alle lasten af wil wentelen op de schouders van de minstbedeelden.
v. T.

Actie in het ctarsbedrijf
NIEUW BUINEN (DR.)
In het dorsbedrijf is in deze omgeving
een conflict uitgebroken. De arbeiders
eisen gelijk loon voor gelijke arbeid.
De lonen lopen in de diverse plaatsen
zeer uiteen. Zo is het loon voor Nieuw
Buinen ƒ 17.50 vast loon per week plus
2l/2 cent per 100 K.G. te dorsen graan.
Te Buinen geldt ƒ 20.— plus 5 cent
voor elke 100 K.G. In de omliggende
plaatsen geldt het loon van Buinen. Het
verschil bedraagt ƒ 13.— per week.
Hieruit moge blijken hoe nodig het is,
dat ook hier herziening en gelijkstelling
nodig is.
J. F.

De staking te Noordweide
De staking van rietbewerkers ia, «la wij
dit schrijven, de 12e week ingegaan. Hot landelijk btuxuw
De geest blijft uitstekend; wandelingen deelt mede:
worden dagelijks door de stakers gehou- Aan on* werd de «raag gesteld, et een
den, om de werkwillige modern georga- arbeider, die tengevolge van tijn 0»niseerden in de ogen te zien.
gezondneidstoestacd arbeid verzuimt ao*fcDe steun uit de 3 Noordelijke provincies der .irtoeidsoiigesahilït te zyn, recht op
begint goed te lopen, ook Amsterdam loon kan laten gelden.
helpt ons voorbeeldig!
Het betreft hier g**vallen,
De mening van een schrijver in het beider wegen? •••vi
„Vrije Volk" gedaan, dat de staking ver- een di-kuer moet vaadplegen ot waai hfl
loopt, omdat er geen geld is, is er dus zich op daktersadvjea onder behandeling
volkomen naast
j van een specialist moet bej.'.fven, waar
De leus van de rietbewerkers is: aan l htj regelmatig oioet teruc^mcn en derons de overwinning!
gelijke gevallen, M-«a de werkgever la
deze gevuT.eii het loon ooi. voor de vevVERGADERING VAN 250 MAN
zuinMi« arbeidiï^ü iitüdw;?
Een drukbezochte ledenvergadering Vrij- Het antwoord op deze vraag ngt te de
dag 2 Nov. jJ. gehouden van de E.V.C. bepaling van artik-eJ lëSSc van het Burwas bezocht door ruim 250 man, een gerüjk Wetboek opgesloten, een bepa7-tal leden van de afd. Vledderveen ling, waarop wjj al ui een vroegere bewas hierbij ook tegenwoordig. Voorzitter kendmaking wezen bq gelegenheid van
J. C. v. Nieuwenhoven opent de verga- de beantwcc/'-i..;; vur, de vraag, of de
dering en spreekt er zijn genoegen over arbeider gedurende ie dri« wadhtdagen
uit, dat ondanks het slechte weer zo'n van de Ziektewet loon kan vragen.
Artikel 1638e Burgerlijk Wetboek beg-oot aantal leden present zijn.
Daarna spreekt Joh. Mooy, die ojn, zegt, paalt, dat de w-srknemer zijn recht op
dat deze avond voor hem in het bijzon- loon voor een jeUckkelijk korte tgd
der een historisch moment is, daar dit niet verliest, vi'pniueer hij ten gevolge van
de eerste keer is, dat men in Noordwolde /iekt« veAinderd ia geweest, rijn arbeid
in zo'n grote eensgezindheid bijeenkomt, te verrichten.
om met elkaar het inwendige van de Het is du* aiat noodïakeüjk, dat de
organisatie te consolideren. HU heeft bij arbeider, die op grond van artikel 1638e
de plannen die hij ontwikkelt, grote aan- Burgerlijk '"etbcck loon, ook voor de
rerzuimdo arbeidstijd vraagt, tengevolge
dacht.
Er ia een plaatselijke Raad benoemd, van ziekte arbeidsongeschikt was. Hjj
voor de rietbewerkers nemen zitting: moet alleen door de ziekte verhinderd
J. C. v. Nieuwenhoven, Bart Hoekstra, geweest zjjn, de arbeid te verrichten.
Jaap Jubbega, Koop Maat; voor Landb. Wk dus tengevolge van de «en of
re ziekte gedwongen is, een dokter
Tuin, Zuivel en Tram: H. v. d. Veen,
W . Vermeeren, C. H. Nieiikemper, voor te raadplegen en dat niet buiten rijn
de bakkers: R. Molenburen en E. Piest. arbeidstijd kan doen, wat meestal het
Tot algemeen voorzitter zal Joh. Mooij geval is, kan, daar hij dan altijd slechts
betrekkelijk korte tijd verhinderd ia,
fungeren. Het aantal leden is 300.
Een collecte voor de stakende rietbe- ook het loon voor de verzuimde tijd
vragen.
werkers bracht ruim f58.— op.
Getracht zal worden in het centrum van Bij regelmatige behandeling tengevolge
van een chronische ziekte zal dit recht
het dorp een kantoor te huren.
Al met al een goed geslaagde bijeen- in de regel ingevolge artikel 1638e Burkomst, die haar vruchten zal afwerpen gerlijk Wetboek tevens bestaan. Het
voor de E.V.C., niet alleen voor ons moet in deze gevallen alleen onderzocht
dorp. maar voor de gehele omgeving. worden, of men ervan kan srjreken, dat
met dit arbeidsverzuim >iog een „betrekkelijk kovte tijd" gemoeid is. Dat zal
wel altijd het geval zijn. Een betrekkelijk korte tijd is al bij kortsre arbeidsverhoudingen ten minste een week, bij
langere arbeidsverhoudingen belangrijk
Wil dit nu zeggen, dat we deze kleine meer. Ia d« regel zal echter ook bjj had
neringdoenden ruw moeten afstoten en uitgebreide speeialistenbëhandeling het
niets met hen te doen willen hebben? verzuim van arbeidstijd niet het welisDat ujkt mg onnodig en ongewenst. waar niet wettelijke maar practische miOverwogen zal moeten worden in hoe- nimum van een werkweek of wel 48
verre we hen die zo intens meeleven of meer arbeidsuren als de betreffende
met onze strijd, kunnen helpen bij hun arbeider anders werkt, niet te boven
beslommeringen en hoe wij aan dat gaan.
meeleven, zo mogelijk in organisatie- Natuurlijk moet het verzuim van «rverband, vorm en kleur zullen kunnen beidstqd noodzakelijk zijn, d.w.z. de argeven.
beider moet niet In staat zqn, buiten
Wat wij hier schreven geldt ook voor de arbeidstijd naar de dokter te gaan
de huisvrouwenorganisatie, zoals die b.v. of de arbeider mo«t ziek zyn, al behoeft
op Wieringen uit een afd. is voortge- het ook geen xware: ziekte te zijn, die
hem arbeidsünjj<i7c>. kt maakt. Het eea
komen.
of andere zal hjj zich door den dokter
Als wij enige bemoeienis met dusdanige kunnen laten bevestigen, als hjj moeiorganisaties zullen hebben, moet dat ge- lijkheden met zijn warkgever wegens
schieden buiten het gewone vakbonds- het bezoek aan den dokter wacht. Trouleven om.
wens ook de werkgever zal het recht
Wat daar groeit is niet van belang ont- hebben, tevoren gewaarschuwd te worbloot. Het moet echter niet door onze den, als het faezc-ek bij den dokter ntet
organisatie heen groeien en de juiste om redenen geschiedt, die de werknevorm waarin het zal moeten worden mer tevoren Biet kon "i-ov-aitzien.
opgevangen, moeten we met elkaar Dat is de regel var. de wet. De bepaling
van de wet is ech*e.v niet dwingend. Zjj
trachten te vinden.
kan brriten kracht gezet worden ers is
H. KENNINK vaak buiten kracht gezet in nog bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten of van boven afgekondigde IconHET WEKELIJKSE ZEGELTJB
regelingen. Dat is zeer zeker te beIn de week van 19 t/m 24 November moet treuren niet alleen in het belang van
de enkele werknemer, maar ook in het
het zegeltje in vakje 47 geplakt worden. belang van de volksgezondheid. Het is
?eker niet in bet belang van de volksge ondheid, als src^iders door de gedachte aan een daardoor ontstane loonderving gehinderd worden, op tijd een
15EDRIJFSBESTUUR TRANSPORT
dokter te raadpfegan of zich te laten
S.M.N.
behandelen en doorwerken, tot zij arHeden bereikte ons het ontstellend
beidsongeschikt zij ii.
bericht van het overlijden van onze
Zolang echtpr d?7e toestand bestaat,
collega en lid
moet men b\j het onderzoek. van de
D. J. VAN SANTEN
vraag of een arbeider voor de door ziekte
wachtsman
verzuimde tijd loon ken vragen, vooral
bjj Stoomv. Maatsch. Nederland
eerst nog nagaan, of dit recht niet door
Wij verliezen in hem een goede
een collectieve arbeidsovereenkomst of
kameraad.
eesi afgekondigde i
.;g weer bulten werking is gesteld.
Dat hij ruste in vrede is de wens
,-an zijn collega's.

Wie kan lid zijn van de E.V.C.?
Er bestaat in het land enig misverstand
over wie wel en wie niet in de E.V.C.
georganiseerd kunnen zijn.
Sommige afdelingen op het platteland
stellen zich op het standpunt, dat kleine
zelfstandigen, zoals b.v. schoenmakers,
lid van onze centrale kunnen worden.
Zij stellen zich op het standpunt, dat
het hier mensen geldt, wier wekelijks
inkomen niet uitgaat boven dat der werkers in de bedrijven en dat ook de
sociale positie dezer mensen in het algemeen overeenstemt met die van bedoelde werkers. Verder wordt in die
afdelingen dan nog verkondigd, dat deze
kleine zelfstandigen groot belang hebben by, ja deel hebben aan, de strevingen die de georganiseerde werkers
der E.V.C, tot uiting brengen.
Dat alles moge waar zijn, het verandert
echter niets aan het feit, dat in de
E.V.C. — als in iedere waarachtige vakorganisatie — slechts kunnen georganiseerd zijn zij die in enige loonverhouding staan tot een of meer werkgevers.
Loon verhouding veronderstelt in het algemeen een niet in het bezit zijn van
productiemiddelen.
Een loonverhouding ontstaat bij de verkoop van arbeid, aan wie of welke instelling dan ook.
Alleen hij (of zij) die zijn arbeidskracht
aanwendt om in het levensonderhoud
van zich en de zijnen te voorzien, kan
als loontrekkende worden beschouwd.
Alle anderen, ook kleine neringdoenden
en andere zelfstandigen, hoezeer ze belang mogen hebben bij een welvarende
werkersbevolking, arbeiden in wezen op
een ander vlak.
Zij mogen nog zo gedrukt worden in
hun bestaansmogelijkheden, zij mogen
zich meer of minder bewust zijn van
hun positie, die meebrengt dat hxtn welvaart op en neer gaat met die der werkersbevolking, zij mogen zich solidair
voelen met deze laatste in dagen van
strijd, nochthans behoren ze maatschappelijk tot een andere groep.
En aangezien het maatschappelijk zijn
minstens genomen een belangrijke invloed heeft bij de geestelijke vorming
der mensen, loopt door het door ons
aangeduide punt een scheidingslijn, die
een vakorganisatie niet dan met schade
kar verwaarlozen.
Daarom behoort het zo te zijn, dat aJleen loontrekkende» en daarmee gelijk
te stellen categoriën van werkers, in de
E.V.C, georganiseerd kunnen zijn.

Tengevolge van een noodlottig ongeval is op Vrijdag 2 November
1945 overleden ons lid
DIRK BAKKER
m de leeftijd van 24 jaar.
E.V.C. Bedrijfsgroep Metaalindustrie - Afd. Amsterdam

HOUT-rNOUSTRIE
De a-I.".;V.v.g rr v n.. Poci-ndustrie Zaandajïi, wrv
|fce secretariaten, hfiar de adressen op te zenden
;
van de reeüs
of nog op te
richten afdelingen Houtindustrie, om t«
komen tot een Landelijk Verband.
Adres is: C. v. Oosterbrugge, J. C. van
Wessemstraat, 2£aandam.

LAFDELINGSNIEUWS]

TRIJNWOLDE (FR.)
Het bestuur van de afdeling alhier fa
als volgt samengesteld: H. J. Inia, voorzitter; H. J. de Vries, Giekerk, secretaris; J. Wiersma, penningmeester.

HOTEL-, CAFÉ-, RESTAURANTLUNCHROOMBEDRIJF

RECTIFICATIE

EN

Iets over spelregels
N« «erst aHe mogelijkheden te hebben
uitgeput, te beginnen bij bet Welfare
Office en via den Minister van Oorlog,
kwamen wjj eindelijk bij het College van
Rrjksbemiddelaars, teneinde loonsverlagingen, onrechtmatige ontslagen en nog
een paar dozijn grieven naar voren te
brengen. De woordvoerder van dit college had zijn standpunt al bepaald en
begon ons te vertellen dat de lonen,
die de Canadezen betalen veel te hoog
zqn en zij bovendien grote fooien geven;
want zei hij, de leden van dit college
verdienen nog minder, waarop wij hem
de raad gaven ten spoedigste een afd.
Rjjksbemiddelaars bq de E.V.C. op te
richten, opdat deze haar belangen zou
kunnen behartigen. De arbeiders moeten zich, aldus deze heer, die luxe maar
een beetje afwennen en als straks de
chocoladebon uitkomt, maar niet de dure
bonbons kopen; die zqn dus blijkbaar
alleen voor het kapitalisten-bekje bestemd. Deze heer scheen toch nog al
levensvreemd te zijn, want hij legde
ons een lijstje voor van uitgaven die een
gezin met 2 kinderen had te maken en
kwam tot een bedrag van 32 gulden per
week, waaraan volgens ons nog al een
en ander ontbrak, zelfs een post voor
huur. Toen wij hem daarop wezen, zei
hjj, nou ja, die drie gulden; wij vragen
to. gemoede, wie kan ons aan een woning helpen voor drie gulden per week?
Uiteindelijk hadden wij het toch zover,
dat hij er mee accoord ging de rechtspositie der arbeiders in de Leave Centre
bedrijven te bespreken, maar wij konden
niet gedaan krijgen er bij tegenwoordig
te mogen zijn. We zull«& dus maar afwachten, maar veel hoop hebben wij
niet, gezien de instelling van de Rijksbemiddelaars.
BESTUUR FABRIEKMATIGE
BEDRIJTEN AMSTERDAM

Het bestuur van de afdeling Fabriekmatige Bedrijven Amsterdam is als volgt samengesteld: J. Stoltz, voorz.; C, A, Molleman, secr. Hemonylaan 27 en Vonk,
penningmeester.
BEDRIJFSGROEP VOEDING- -EN
GENOTMIDDELEN, AFDELING
AMSTERDAM

Vrijdag 23 November a.s. wordt de landelijke conferentie gehouden van de Voeding- en Genotmiddelen in het Corn.
Broerehuis te Amsterdam.
Leden van deze afdeling worden verzocht,
die de gelegenheid hebben om een kameraad van buiten voor Donderdag- en
eventueel ook Vrijdagnacht slaapgelegenheid te willen verlenen, dit ten spoedigste
te willen opgeven aan den secretaris
Jaburg, Hemonylaan 27, Amsterdam-Z.
Het Bestuur
LEEUWARDEN

Alhier is thans het gehele personeel van
de N.V. Bouwmaterialen in de E.V.C.
georganiseerd. Het bestuur der afd. is
«Is volgt samengesteld: HL Uithof, voorzitter; A. Gutman, Javastraat 4, secretsris; M. Rozema, penningmeester; A. v.
d. Wal, 2e voorz.; P. Postma, 2e secr.;
tevens correspondentieadres Merelstraat
44; J. O. Schaaf, 2e penningm.; E. Jenntnga, algem, adj.; A. Jasper, prop. en
J. de Boer. Aan de leden wordt gemeld
dat vacantieboekjes tegen de prijs van
20 cent, verkrijgbaar zijn bij de 2e secr.
E.V.C. NIEUWER AMSTEL— OUDERKERK OPGERICHT

Op 8 November j.l. vond de oprichtingsvergadering plaats te Nieuwer Amstel—
Ouderkerk. Spr. -was kameraad Smit uit
Amsterdam. Het bestuur is als volgt samengesteld: M. S. van der Zee, voorz.,
Holendrechtweg 30 C, Ouder Amstel; C.
Gerritsen, Middenweg 86, secretaris,
Nieuwer Amstel; P. Bromet, Kerkstraat
49, peningm.; C. Goozer en W. F. Regtien,
commissarissen.
DE STAKENDE RIETBEWERKERS TE NOORDWOLDE
Verantwoording:

Ter beschikking gesteld door de afd.
Metaal Amsterdam:
...........
ƒ 210.57
Door het „Draka" personeel . . ƒ 389.43
Totaal
ƒ 600—
Ontvangen voor stakers in Noordwolde:
Collecte F V.C. Rotterdam ƒ 57.
De Landelijke Penningrn.
A. KEBTOG.

Conferentie Fabriekmatige
Bedrijven
Het is de bedoeling van het bestuur der
Eenheidsorganisatie voor Fabrieksarbeiders (sters) te Maastricht op l December
1945 in Maastricht een landelijke bedrijfsgroepconferentie te houden. Op deze conferentie zullen de richtlijnen, die inmiddels aan alle afdelingen verzonden zijn,
de landelijke actie besproken en een
voorlopig hoofdbestuur gekozen worden,
dit alles tot aan het congres.
In verband met bovenstaand, verzoeken
wij aan alle plaatselijke bedrijfsgroepen
van fabriekmatige bedrijven, om opgave
van de secretariaten en het ledentaL
Er zijn echter nog plaatselijke E-V.C.'s
die nog geen plaatselijke bedrijfsgroep
voor fabriekmatige bedrijven hebben geformeerd. Wij verzoeken hen dit direct
te doen en ons de gegevens te verstrekken. Wij moeten deze gegevens zo spoedig mogelijk hebben, met het oog op
het onderdak brengen van de vertegenwoordigers en de verder te nemen maatregelen.
Wij verzoeken dus aan alle belanghebbenden de grootst mogelijke medewerking.
Tevens vragen wij onze Maastrichtse
leden, die in staat zijn op 30 November
en 1 December iemand onderdak te verlenen, dit ons te laten weten, liefst vóór
14 November.
W. Veenstra, voorzitter,
A. Jansen, secretaris.
Secretariaat, Fort Willemsvoetpad 10,
Maastricht,
D.U.W. NIEUW BUINEN

Wij ontvingen uit Nieuw Buinen
een schrijven betreffende de lonen
H de D.U.W. Hierin deelde men ons
mede, dat aldaar lonen zullen worden
ingevoerd van 40 cent per uur plus 15%
toeslag, waarboven dan in accoord hoogstens 20% kan worden verdiend.
De „nieuwe regeling van lonen enz. betreffende D.U.W. objecten" bepaalt de
lonen in acht gemeenteklassen. In de
laagste klasse, waaronder Nieuw Buinen
waarschijnlijk valt, geldt inderdaad het
loon van 40 cent per uur, echter moet
'hierop 30% toeslag worden gegeven,
zodat 52 cent per uur moet worden uitbetaald.
De arbeiders van de D.U.W. aldaar behoeven dus met de door de Gront Mij.
vastgestelde lonen geen genoegen te nemen en moeten zich tot de betreffende
instanties wenden.
Red.
SMULDE (DR.)

Alhier werd in samenwerking met de
afd. Appelscha een openbare vergadering
belegd. De heer v. Renssen uit Heerenveen voerde het woord. Enige vragen
werden bevredigend beantwoord, waarna een afd. werd opgericht met aanvankelijk 21 leden. Welkom SmiHe!
LOPIK

Alhier is een afdeling der E.V.C, opgericht. Reeds 35 leden werden ingeschreven. Dit resultaat werd bereikt na een
succesvolle voorbereiding en een vergadering, waarop door den heer Hellevoort uit Utrecht op heldere wijze het
woord werd gevoerd. Ook de Lopjkkers:
welkom in onze gelederen!

In ons artikel „Kuipers laat zich Interviewen" gaven wij als ledental voor
Deventer abusievelijk op 4000. Dit moet
zijn 3200. Wel gaat Deventer een grote
propaganda-actie tegemoet, waarbij men
het aantal 4000 als onmiddellijk te bereiken heeft gesteld.
REDACTIE
DEVENTER

Alhier is een grote propaganda-actie ingezet onder het motto: Ieder lid wint
een lid. Ieder lid wordt uitgenodigd zijn
beste beentje voor te zetten opdat Deventer een afdeling wordt waar geheel
Nederland trots op kan zijn.
VRIESCHELOO—VELERVEEN
De afdeling alhier telt reeds 49 leden.
BEVERWIJK
Wij delen onze leden mede, dat benoemd Het voorlopig dagelijks bestuur bestaat
is tot bode den heer J. Beere, Toren - uit H. Jacobs, Joh. van Goinga en K,
straat 24, Beverwijk. In verband hier- Houwen.
mede zal voortaan de penningmeester
<le heer H. v. d. Plas, H. Manderweg 9a, LINOLEUM KROMMENIE
de ingevulde aanmeldingsformulieren Aan dit bedrijf is een bedrijfsgroep opvan nieuwe leden in ontvangst nemen. gericht, waarvan het bestuur als volgt fa
Om vertraging bij de contributie-inning samengesteld:
te voorkomen, verzoeken wij allen van F. van Westen, voorz.; G. Klem, secr.;
bovenstaande goede nota te willen ne- D. Nielen, pennningro. en C, Bunstoten
men en aan de doorvoering alle mede- 2de secretaris.
Reeds 40 leden konden geboekt worden.
werking te verlenen.
Voor het bestuur:
A. WALET, secr. AMMERSTOL
Op Zaterdag 13 October 1945 fa te AmOp 19 October j!, vergaderden alhier merstol opgericht een afdeling van da
de besturen van de diverse bedrijfs- E.V.C. met 20 leden.
takken in de metaalindustrie, aangeslo- Het voorlopig bestuur is als volgt samengesteld: H. Bakker, voorz^ J, v. d.
ten bij de E.V.C. Beverwijk.
Er werd besloten een plaatselijke be- Graaf, 2e voorz.; P. de Leeuw den Boadrijfsgroep te vormen. Deze groep telt ter, secr.; J. W. Ooms, 2e voorz.; Job.
de Bruin, penningnL,- C. Oms, 2e pen1000 leden.
Het bestuur werd als volgt samen- ningm,; P. Ouweneel, bestuurslid.
gesteld:
W. Hagendoorn, ADanaarseweg 226, AKKRUM (FRIESLAND)
voorzitter; A. Walet, Patersweg 35, se- Ook te Akkrum fa een afdeling der
cretaris; M. G. Alderlicste, Populieren- E.V.C. opgericht Op de vergadering,
laan 17a, penningmeester; A. Ouwer- welke op 8 October jJ. werd gehouden
kerk, K. Timmermans, C. Scheringa en en waarop werd gesproken door den
heer van Renssen en Ds. Brinkman rat
J. Dudink, commissarissen.
A, WALET, eecr. Heerenveen, gaven zich een aantal leden op, •waaruit bet volgende bestuur
werd gekozen: A. Hoekstra, voorz^ KL
Gebrek aan plaatsruimte noodzaken ons W. Melein, Wrjdesteeg D. 32, Secr.; ea
vele artikelen belangrijk in te korten S. v. d. Meulen, penningm.
AAN VELE INZENDERS

of zelfs op te schorten.
Als de plannen, tot instelling van streekpagina's, werkelijkheid zjjn geworden
(en dit is zeer binnenkort) zal ruimte
voor veel, dat nu moet bljjven liggen,
gevonden kunnen worden.
Tot zolang verzoeken wij de inzenders
geduld te blijven oefenen en ons, indien
het door hen ingezondene niet direct
wordt geplaatst, dit niet euvel te duiden. Büjft echter doorzenden.
REDACTIE

DELFT

Ook te Delft is een ledenwerf-acöe tegezet. De secretaris van de afdeling
Overheid, de heer Berends doet hierbij
een beroep op alle leden, om het ledental omhoog te brengen. Allen op de brer
voor één organisatie.
VLEDDERVEEN

Zaterdag 20 October werd alhier een
openbare vergadering gehouden. Na een
geanimeerde bespreking werd overgegaan tot oprichting- van een afdeling
landarbeiders der E.V.C.
Het secretariaat is gevestigd bij den
IN STUDIE DE E.V.C.-REVUE: h.-->r J. J. Mooi te Vledderveen (Dr.).
Tevens werden nog enige leden voor
do afd. Noordwolde rietbewerkers en
„WERKEND NEDERLAND
la. ^arbeiders ingeschreven.

Ensemble Lotte en Alex Wins
TREEDT AAN!"

door ALEX WINS
met medewerking van een 1ste klas
gezelschap van bij de E.V.C, aangesloten
beroepsartisten.
Van 10 Januari tot 15 April nog vrije data
VRAAGT SPOEDIG
INLICHTINGEN

KATWIJK AAN ZEE
Ook te Katwijk aan Zee is thans een
afdeling der E.V.C, opgericht. Het correspondentie-adres
is:
Zwanenburg,
Sluisweg 78 te Katwijk aan Zee. Voorzitter is de lieer Zwart en secretaris C.

SCHOONOORD
De afd. Landarbeiders der E.V.C, alEnsemble LOTTE en ALEX WINS nier, hield een propaganda-vergadcring,
TOPAASSTRAAT 21, A'dain-Z
die uitstekend bezocht was. De heer
Telefoon 21898.
Eltema uit Groningen besprak de toestraiden onder de landarbeiders in Drenthe en het doel en streven der E.V.C.
Een verloting voor de stakende rietbewerkers te Noordwolde bracht ƒ 75.op. Er werd een aantal nieuv.-e leden
ingeschreven.

De pensioenregeling van de
Havenarbeiders
Dat het hiermede nog lang niet in orde
is, moge blijken uit onderstaande cijfers:
Bij een algemeen geldend loon van plus
minus 36 gulden per week wordt door
de arbeiders ƒ 1.08 en door de S.H.B.
een even groot bedrag in het pensioenfonds gestort. Deze regeling is ingegaan
in Mei j.l.
Nu krijgt een arbeider die op 20-jarige
leeftijd in dienst treedt op 65-jarige leeftijd een pensioen van ƒ 24.25 per week.
Treedt hij in dienst op 25-jarige leeftijd
dan wordt dit pensioen ƒ 19.59 en verder op 30-jarige leeftijd: ƒ 15.44, op 35
jaar: ƒ 11.97, op 40 jaar: ƒ 9.01, op 45
jaar: ƒ 6.40, op 50 jaar: ƒ 4.38, op 55
jaar: ƒ 2.61, op 60 jaar: ƒ 1.15. op 63
jaar: ƒ 0.42 en op 64 jaar ƒ 0.20.
Nu is deze regeling voor hen die op 20jarige leeftijd in dienst treden tamelijk

VELP

De afdeling der K.V.C. alhier teh ree*
94 leden en de mogelijkheid fa groot d*t
dit aantal spoedig stijgen zaL
Het bestuur is als volgt samengesteld:
D. y. d. Voort, voorzitter; A. Nrjhuis, 2da
voorzitter; R. Arendsen, Looierstraat 11,
secretaris; P. v. d. Pol, 2de secr.; H. v. d.
Voort, penningm.; F. H. Bongers, 2da
penningm.; A. van Wenen, Commissaris.
-Mie gewenste inlichtingen kunnen verkregen worden aan het secretariaat.
RA.
OOSTELLINGWERF (FR)
Alhier heeft de afdeling, die ruim 400
leden telt, een ledenwerfactie ingezet.
Men is doende een afdeling van bakkersgezellen in het leven te roepen. Een openbare vergadering met als spreker DS.
Brinkman uit Drachten is in voorberetding.

bevredigend, alhoewel nbg onvoldoende
echter, het overgrote deel der havenarbeiders heeft de 45-jarige leeftijd reeds
achter zich. En, daar men de dienstjaren van deze arbeiders, welko voorheen tot de Haven Arbeiders Reserve
behoorden, niet wil laten gelden, koint
het hier op neer, dat men arbeiders met
35 tot 44 dienstjaren met een pensioen
dat varieert van 20 cent tot ƒ 2.61 naar
huis wil sturen.
Ons zijn reeds vijf gevallen bekend,
waarbij een pensioen wordt uitgekeerd
van ƒ 1.— tot ƒ 4.10.
Aan deze wanverhoudingen dient spoedig een einde te komen. Kan hier niet
door overleg een betere regeling tot
stand worden gebracht?
A. VAN DIJK,
Secr. Bedr. Groepsbestuur SJLB.

LANDELIJK CONTACT TEXTIEL
De afdeling Groningen van bovengenoemde bedrijfsorganisatie .wil contact
opnemen met de divers*.? plaatselijke bedrijfsorganisaties in deze branche.
Dit is vooral nodig om de grote plaatselijke verschillen in lonen en arbeidsvoorwaarden te bespreken en indien
•rineolijk, uit de weg te ruimen.
Zij verzoekl daarom de plaatselijke bedryfsorganisaües
van
bovengenoemde
groepen zich in verbinding te stellen
net het plaatselijk secretariaat te Grolingen: Kal beek, Nachtegaalstraat 63 t»
Srorüngen.
3r wordt verzocht de inlichtingen zo
uitvoerig mogelijk te doen zijn, b.v. liet
edental (mannen en vrouwen), de than»
geldende lonen en arbeidsvoorwaarden
;er plaatse, enz.
Voor het Bestuur:

HAAN. Voorzitter.
KAl.RKKK, Secretari*

