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NOTA.

Voor: CO 116636
Van : DVE

Betreft: Uittreksel uit besprekingsverslag NS op 5-9-51,

Verder besproken ACD 116636 betreffende brief
v.d. Algemene Bond van Spoor- Tram en Nevenbedrijvenper-
soneel aan de leden n.b,t. contributieheffing.

DVE/ 7 September 1951.
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V o o r : CO. 116636'. ;/: V'

B e treft : Uittreksel besprekingsverslag met ïfö.
op 12 October 1951.

l.Naar aanleiding van de contributie mededelingen
van de IVO .thans gekregen het overzicht van de
contributieheffing voorgesteld door de Katholieke
Bond ter vergelijking.

DVE./l? October 1951.



T W E E D E B L A D VAN „ V O O R R AH G" V AN 13 S E P T E M B E R 1951. No. 25

BESCHRIJVINGSBRIEF
VOOR HET BUITENGEWOON CONGRES, TE HOU-
DEN OP WOENSDAG 11 OCIOBER 1951 IN HET
GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,
MAEIAPLAATS 27 TE UTRECHT.

AANVANG 10.3* UUR PRECIES.

1. Opening dóór de bondsvoorzitter.
S. Mededelingen.
3. Discussie naar aanleiding van de ponten l en 2.
4. Korte toespraak van onze zeereerwaarde bonds-

adviseur.
Pauze.

5. Korte toespraak van de voorzitter der H.O.V. '
„Mgr. Mntsaeru". *

6. Behandeling van de voorstellen voor het congres. •
7. Behandeling van de befrotin; voor 1952.
8. Sluiting.

N.B. Voor, liet welslagen van bet coafires zal door onze
zeereerwaarde bondsadviseur om 9.30 uur een H. Mis wor-
den opgedragen in de St. AugustfoHisfeerfc, Oudetfracht (b\
de Viebrug). WJJ vertrouwen, dat de afgevaardigden daar-
by zoveel mogelijk tegenwoordig zullen z^n.

PUNT VI VAN DE BESCHRIJVINGSBRIEF.
VOORSTELLEN.

CONTRIBUTIE.

1. Het congres besluite aan de top van de huidige contri-
butieregeling nog drie klassen toe te voegen'en daardoor
de maximumcontributie te verhogen van ƒ 3,25 tot ƒ 4,60
per maand, ingaande l Januari 1952, o.d.3. van ƒ 0,75 tot
ƒ 1,05 per week ingaande 30 December 1951.
De contributieregeling komt er dan als volgt uit te zien:

Tabel I ContributiegrondsUg

Toelichting:

By de huidige contributieregeling zien wij dat, alhoewel
de bond voor alle leden een even grote noodzaak en voor-
deel betekent, bij een groter inkomen door hef vastgestelde
maximum relatief een steeds kleiner percentage aan con-
tributie wordt betaald. Dit klopt onzes inziens niet met
de redelijkheid. (Htllegom.)

Prae-advjes:
Voor het toe te passen systeem verwijzen wij naar het
praë-advies op voorstel 1. P
Ook bü li% contributie bleven de meeste klassen be-
neden de huidige regeling. Dit geldt, voor de klassen 3 tot
en met 11; de klassen l en 2 zouden echter hoger zijn,
evenals 13 en 14. De consequentie van hetgeen in de toe'
lichting door Hillegom wordt opgemerkt, zou tot een

> gelijk cpntributiebedrag voor allen voeren, wat onzes in-
ziens niet gewenst is en niet billijk ten opzichte .van de

De voorgestelde regeling met haar minimum en maximum
houdt met alle feiten rekening. Wij moeten het voorstel
van Hillegom dus ontraden.
4. De contributie te bepalen op een ssekér'percentage van
de brutobezoldiging, na aftrek van de verschuldigde pen*
sioenbydrage, zodat ieder lid naar het inkomen wordt
belast.
Hét percentage vast te stellen op lt.
Toelichting:
Zeer .vele leden zijn erg ontevreden over de huidige con-
tributieregeling, vooral na de laatste 5% loonsverhoging,
waardoor de lager bezoldigden als gevolg van de contri-
butietabel gelijk geschakeld werden met de hoger bezol-
digden. De nieuwe contributieregeling mag zeker geen
verhoging betekenen van het percentage. (Weert.)
Prae-advies;
Wij verwijzen naar de prae-adviezen op de voorstellen
l en 2, Juist ter tegemoetkoming aan het dóór Weert ge-
noemde bezwaar — dat reeds eerder op de algemene ver-
gadering werd geuit — zijn de nieuwe contributieklassen
voorgesteld* In de thans geldende contributiebedragen
is overigens geen wyziging gebracht, zodat ook in het
percentage géén wijziging is gekomen.
Het voorstel wordt dus door het -hoofdbestuur ontraden.

Contributie

De huidige contributieregeling te handhaven met dien
•stande, dat voorzover hoger bezoldigden naar even-

Proe-adyies:
Wij menen, dat de nieuwe regeling voldoende progressie
inhoudt.
6. De cdntribottieregeling dient zodanig te zijn, dat leden
met een bezoldiging van minder dan ƒ 3000,— per jaar
niet voor contributieverhoging in aanmerking komen.

(Nieuwersluis.)
Prae-advies:

In het nieuwe vooretel volgt pas contributieverhoging by
een salaris hoger dan ƒ 3125,— .
Aan het voorstel van Nieuwersluis wordt dus reeds tege-
moet^ gekomen.
7.
verstai_____, _ _ _ . _ . .„ „ .__

_ rddigheid minder betaalden dan • lager bezoldigden, zq
nu meer zullen moeten betalen. •

Toelichting;
De afdeling heeft ernstig bezwaar tegen de voorgestelde
verhoging der contributie tot 2%. (Bont.)

Prae-advies: v

Wij menen, dat de door het hoofdbestuur voorgestelde
regeling tegemoet komt aan hetgeen de afdeling in haar
voorstel tofuiting brengt,
De voorgestelde regeling blijft beneden een bijdrage van
2%. '
8. Het congres wyzige de geldende contributieregeling
als volgt:
klasse:
11 gelde t/m een maximum van ƒ 218,29 per maand,
12 van ƒ 238,30 t/m ƒ 268,62 contrib. per mnd. ƒ 3,45

Klasse

1
2
3

-4
5
6
7
8 ,
9

10
11
12
13
14

.t P» '
van

„ ÏMÖ
, ,. 18,50

- — . 3s,00
23,50
26,00
28,50
31,00
33,50-
38,50
45,00
55,00
70,00

., 90,00

veck

tot en met

ƒ 15,99
18,49

. „ 20,99
23,49
25,99
28,49
30,99
33,49
38,49
44,99
54,99
69,99
89,99

en hoger

per m
van

ƒ
69^33
80,16
91,00

,. 101,83
„ 112,67
„ 123,50
„ 134,33
„ 145,17
„ 166,83
„ 195,00
„ 238,30
„ 303,30
„ 389,99

taand

tot en met

Sr^ 69,32
80,15

„ 90,99
-a 101,82
„ 112,66
„ 123,49

,134,32
l , 145,16
^T 166,82

,. 194,99
„ 238,29
„ 303,29
„ 389,98
en hoger

per week

ƒ 0,20
0,25

' 0,30
•0,35
0,40.

^0,45"
0,50
0,55
0,60

, 0,65
0,75
0,85
0,95
1,05

per maand

ƒ 0,87
1,08
1,30

1 74
" 1^95

2,17
2,38
2,«0
2,81
3,25
3,70
4,15
4,60

Als contributiegrondslag komt in aanmerking het bedrag
van het baaialoon, vermeerderd met het bedrag van even-
tuele vaste toelagen en verminderd met het bedrag der
pensioenpremie.
Kindertoeslagen komen niet voor berekening in aanmerking.
Bij gelijktijdig lidmaatschap van man en vrouw betaalt
ieder afzonderlijk naar de voor hem/haar geldende con-
tributieklasse.

5. Indien contributieverhoging onvermijdelijk is, dient
een meer progressieve regeling te worden vastgesteld.

13 „ ƒ 268,63 „ ƒ 303,— „ „ .. ƒ 3,70
14 „ ƒ 303,01 „ ƒ 346,65 „ „ ,. ƒ 3,»
15 „ ƒ 346,66 „ ƒ 389,90 ,. „ „ ƒ 4,15
16 „ f 389,91 en hoger , ƒ 4,60

Toelichting:
Hierdoor wordt'een betere verdeling voor de laagste lonen
verkregen. (Amsterdam.)

Prae-advies:
Het voorstel Amsterdam geeft geen aansluiting op de be-
staande regeling en verdeelt de loonbedragen zowel als
de contributiebedragen ongelijk. De loonbedragen der
contributieklassen lopen op met onderscheidenlijk ƒ 30,32,

. ƒ 35,—, ƒ 33,65 en ƒ 43,25. De contributieverschiBen zijn
onderscheidenlijk 5, 6, 5, 6, en 11 cent per week en 20,
25, 20, 25, en 45 cent per maand.
Het gezamenlijk voorstel der drie vakbonden geeft een
logische aansluiting op de bestaande regeling en geeft in
elk der drie nieuwe contributieklassen een verhoging van
ƒ0 ' "\pef week onderscheidenlijk ƒ 0,45 per maand.
ZtX^x op deze gronden als om wille van de gewenste en
noodzakelijke gelijkheid der regelingen voor elk der drie
organisaties ontraden wij dit voorstel.

RETRIBUTIE EN ANDERE VERGOEDINGEN.

9,\^Jest congres bepale de retributie aan de afdelingen:
voor gepensiontaeerde lederi op ƒ 0,20 per maand
contributieklassen I t/m XI ƒ 0,40 per maand
contributieklassen XII t/m XIV ƒ 0,60 per maand ï

Toelichting; • .

De door de loonsverhogingen verkregen hogere contri-
butie-opbrengst kwam tot nu toe alleen de bondskaa ten

Toelichting:

Ter vergadering. (Voorburg-Leidschendaro.)

bureaukosten zijn ook voor de afdetmgen gestegen
en het is dus billijk en rechtvaardig, dat ook de afdelinga-
kassen in de hogere contributie-ontvangst delen.

(Amsterdam.)

De contributie voor gepenfiionneerden bedraagt, indien Tabel II
het bruto pensioen een bedrag van ƒ 1375,— per jaar niet
te boven gaat, ƒ 0,20 per week of ƒ 0,87 per maand. Voor
de overigen, alsmede voor wachtgelders en voor de leden,
bedoeld m artikel 7, 6e lid der Statuten, ƒ 0,25 per week
of ƒ 1,08 per maand. '
Toelichting:
Tot een contributiegrondslag van ƒ 55,— per week of

{238,30 per maand, alsmede voor de geperaionneerden,
lijft dus de regeling onveranderd. ' J

Met de voorgestelde regeling wordt bedoeld:
a, een bescheiden vermeerdering van inkomsten voor
de bond&kas;
b. een tegemoetkoming aan de vaak geuite klacht, dat
de hoger bezoldigden naar rato minder contributie betalen
dan de lager bezoldigden. (Hoofdbestuur.)^

2. De contributieregeling va«t te stellen op een percen-
tage van het loon* Een percentage vari 1$ acht de afdeling
het meest aannemelijk, (Roosendaal.) -

Prae-advies: ,
Afgescheiden van mogelijk te verwachten bezwaren van
de bedrijven tegen een dergelijke regeling, waarbü voor
ieder het contributiebedrag afzonderlijk moet worden
vastgesteld, heeft dit stelsel ook intern bezwaren. .De^
contributie moet dan bij elke loonwijziging worden her-
zien, wat ook voor de contribuant onprettig is.
Het in dit voorstel liggende systeem achten wij dus niet
gewenst. Het percentage van 11 geeft in minimum en
maximum tot en met klasse 11 (oude. regeling) een lager
bedrag dan thans. Voor klasse 12 is het maximum ƒ 0,08
hoger; de klassen 13- en 14 komen iets hoger te liggen.
Het verlies op de contribuanten van de klassen l tot en
met 12 wordt niet goed gemaakt door de betrekkelijk zeer
weinige contribuanten in de hogere klassen. Dit voorstel
betekent dus geen inkomstenvermeerdering, maar in-
komstenvermindering en moet due naar het oordeel van
het hoofdbestuur onaanvaardbaar worden geacht.
3. De huidige contributieregeling zodanig te wijzigen,
dat door alle leden ongeveer lï% van het inkomen wordt
betaald.

Overzicht van de consequenties van de diverse contributie-voorstellen

Contributiegrondslag

Klasse

1
2
3

4

5

6

.7

8

9

10

11

12

13

14

is maxir

loon per week

ƒ— ,- ƒ15,99
,-, 16,00 „ 18,49
„18,50 „20,99

„21,00 „23,49

„23,50 „25,99

„26,00 „28,49

„28,50 „30,99

„31,00 „33,49

,̂ 33,50 „38,49

„38,50 „44,99

„45,00 „54,99

„55,00 „69,99

„70,00 „89,99

„ 90,00 en hoger

ram 405 (es Ie

loon per maand

ƒ ——ƒ69,32
„ 69,33 „ 80,15
„ 80,16 „ 90,99

„.
„ 91,00 „101,82

„101,83 „112,66

„112,67 „123,49

„123,50 „134,32

„134,33 „145,16

„145,17 „166,82

„166,83 „194,99'

„195,00 „238,29,

„238,30 „303,29

„303,30 „389,98

„389,99 en hog.

kl.— acst II)
407 (acst I )

(chef stationskantoor Ie kl B) )
506 (dpc. I ) )

(teehn. ambtenaar ) )
410 Inspecteur •

Voorstel H.B.

week

ƒ 0,20
., 0,25
„ 0,30

„ 0,35

„ 0,40

„ 0,45

„0,50

„ 0,55

„ 0,60

„ 0,65

„ 0,75

,. 0,85

„ 0,95

,. 1,05

„ 1,05

„ 1,05

maand

ƒ 0,87
„ 1,08
„ 1,30

„ 1,52

„ 1,74.

„ 1,95

„ 2,17

„ 2,38

„ 2,60

. 2,81

„ 3,25

„ 3,70

„ 4,15

„ 4,60

„4,60

„4,60

11%

week

ƒ 0,20
gem. 0,211
min. (0,23
gem. (0,241
min. (0,26
gem. (0,271
min. (0,29
gem. (0,31
min. (0,321
gem. (0,34
min. (0,35
gem. (0,361
min. (0,38
gem. (0,40
min. (0,42
gem. (0,45
min. (0,48,
gem. (0,52

'' min. (0,56
gem. (0,57
min. (0;69
geiru (0,78

Jmin. (0,871
gem. (1,00
min. 1,121

-

maand

ƒ0,87
.. 0,93
„1,00
„ 1,061
„ 1,13
„1,20 •
„ 1,27
„ 1,331
„1,40
„ 1,47 '
„ 1,54
„1,62
„1,67
„1,75
„1,94
„ 2,02
„ 2,09
„2,16
„2,43
„ 2,70
„2,96
„ 3,37
„ 3,78
„4,32
„4,87

„ 5,62

„7,57

1» %

week

ƒ0,24
„ 0,26
„ 0,28
„ 0,30
„0,311
„0,33
„0,35
„ 0,37
„ 0,39
„ 0,41
„0,43
„0,45
„0,461
„0,48
„0,50
„0,54
„ 0,58
„ 0,63
„ P.671
„ 0,75
„ 0,821
,. 0,94
„ 1,05
„ 1,20
„ 1,35

maand

ƒ1,04
„ 1,12,
„ 1,20 "
„1,28
„ 1,36
„1)44
„1,52
„ 1,62
„ 1,71
„ 1,78
., 1,85
„ 1,93
.. 2,01
„ 2,10
„ 2,18
„2,34
„ 2,50
.. 2,66
„2,821
„3,20
„ 3,58
„ 4,06
„•4,54
„5,20
„ 5,85

„ 6,73

„9,10

2%

week

ƒ0,32
„ 0,341
„0,37
„0,391
„0,42
„0,441
„0,47
„ 0,491
„0,52
„ 0,541
„ 0,57
„ 0,591
„ 0,62
„0,644
„ 0,67
„ 0,72
„0,77
„0,831
„0,90
„1,00
„1,10
„ 1,25
„1,40
„1,60
„1,80

maand

ƒ 1,38
„ lv*9
« 1,60
„ 1,71
„ 1,82
„ 1 93
.. 2.-04
„•2,15
„ 2,26
„2,37
„ 2,47
„ 2,51
.. 2,69
„ 2;80
„ 2,90
„ 3,12
„ 3,34
„ 3,62
„ 3,90
„ 4,33
., 4,77
„ 5,42
„ 6,07
„ 6,98
„ 7,90

„ 8,98

„ 12,12

Toelichting: De contributie volgens percentage loopt van het maximum van de vorige schaal op tot het minimum
van de volgende schaal. De gegeven cijfers zijn het minimum en het gemiddelde contributiebedrag van iedere schaal

v



Prae-advies:

Voor de kden N.S.-personeel, alsmede voor enkele andere
groepen, heeft de bondskas pas over 1951 een hogere
contributie-ontvanget verkregen. De uitgaven van de
bond zijn niet alleen hoger voor de post bureaukosten,
maar voor bijkans alle posten der begroting. Voorzover
de afdelingen voldaan hebben 'aan haar verplichting
over ieder jaar een financieel overzicht te geven, is ons
de noodzaak van een verhoging der retributie niet gebleken.

10. Het congres besluite tot verhoging der vergoeding
voor de secretariaten der afdelingen met meer dan één
bedrijfsgroep. • .

' Todirfiting:

Had de afdeling vroeger één secretaris, nu kunnen er 2,
3 of 4 van dergelijke functionarissen zijn. Hét aantal
convocaties is dan groter, wat, evenals de meerdere fcaaj-
buur, de afdelingakosten verhoogt. „ (Amsterdam.)

Prae-advies:

De H) 1946 door de R. v. A. getroffen regeling betreft
alleen de grótere afdelingen met 500 en meer leden. Wij
achten voor deze afdelingen, mede op grond van de finan-
ciële overzichten, in het algemeen geen hogere vergoeding
nodig. Het voorstel van Amsterdam bedoelt vermoedelijk
hoofdzakelijk, dat door het bestaan van één of meer afde-
lingabedrnfsgroepen de huishouding van 3e afdeling
ala geheel zwaarder belast zou moeten worden geacht.
In dat geval menen wij te moeten herinneren aan een
soortgelijk voorstel van de afdeling Den Bosch op ons
congres in Eindhoven (Dec. 1950) en verwijzen naar de
daarover gevoerde discussie (zie pagina 233-234 van het
verslag van bedoeld congres),

11. Aan afdelingen, die een. erkend jubileum vieren'
wprde uit de bondskas een uitkering van ƒ 250,— ver-
leend ter bestrijding van de onkosten.

ToelicMing:

Tal van afdelingen zijn okt in staat een jubileum in hun
afdeling op passende wjjze te vieren, daar de geringe

inkomsten uit de retributien een dergeKjfce aderlating
aan de afdelingskas niet toestaan.
Gezien het feit, dat de afdelingsjubilea voor de grote'
massa van de leden veel meer directe betekenis hebben
dan een jubileum van de gehele boud, waarom zij aiechta
door middel van verflagen in de pers en orgaan in aan-
raking komen, lijkt het billijk de afdelingen tot hét passend.
gedenken van haar jubi^ea in staat te stellen. (Leeuwarden.) *

Prae-advies:
Over het algemeen kan naar de mening van het hoofd-
bestuur de huidige retributieregeÜng voldoende worden
geacht, niet alleen om in de normale afdelingshuiahouding
te voorzien, maar ook om voor de viering van een afde-
lingsjubileum (een gebeurtenis waarop reeds jaren van
te voren kan worden gerekend), de nodige reserve te kweken.
Uit de jaarlijks aan het hoofdbestuur in te zenden finan-
ciële overzichten van de afdeling zou eventueel bewezen
moeten worden, in hoeverre het afdelingsbestuur inder^

b daad onmachtig is geweest zelf te voorzien in de kosten
van een verantwoorde jubileumviéring. Zulke noodge-
vallen zijn echter nóg met gebleken.
Een voorstel als het onderhavige, dat, ongeacht de grootte
van de betreffende afdeling, een vaste en uniforme subsidie
uit de bondskas bij het vieren van afdelingsjubilea schijnt
te beogen, moet dan pok door het hoofdbestuur worden
ontraden. Een oplossing van de door Leeuwarden ver-
onderstelde moeilijkheid zou echter kunnen zy'n de reeds
meermalen door het hoofdbestuur opgeworpen (maar
door het congres niet aanvaarde) suggestie, de retributie
af te schaffen, en de afdelingen op een jaarlijks in te dienen
financieel verslag en begroting van de nodige financiële
middelen te'voorzien.
12. Het congres besluite, de vergoeding voor verblijf-
kosten aan stemgerechtigde afgevaardigden naar congres
en bedryfegroep vergaderingen als volgt te wijzigen;
voor een eendaagse bijeenkomst ƒ5,— (oud ƒ 4,40):
voor een tweedaagse bijeenkomst ƒ 10,— (oud ƒ 8,80);
voor een tweedaagse bijeenkomst met logies ƒ 14,—.(oud

Toelichting: '
Het hoofdbestuur, meent dat, in verband met de gestegen
kosten, de thand toegekende vergoedingen onvoldoende
moeten worden geacht. (Hoofdbestuur.)

PUNT VII VAN DE BESCHRIJVINGSBRIEF.
ONTWERP-BEGROTING 1952

1. Contributie
2. Rente
3. Abonnemen en
4. Nagekomen resultaten

Organisatie.
S. Unie Vervoer
6. Intern, verbindingen
*j if A R
/, j\£A*4/uL . -̂̂ ..

S. QoSnaSSicBappèa . — :.—
9. Subsidies

10. Reserv, Weeretandsf.

11. Voorrang
12. Jaarverslag
13. Propaganda
14. Rechtskundige bijstand
15. Nieuwe statuten

Vergaderingen.
16. Congres .
17. Bondsraad

18. AfdelingskOsteD
19. Bondsleiding
20. Bedrüfagf. Spoorwegen
21. ., Wegvervoer
22. „ Burgerluchtv.
23. Pereoneellasten
24. Kantoorgebouw
25. Bureaukosten
26. Reserv. nieuw gebouw
27. Bijzondere acties
28. Bijzondere lasten
29. Afschrijving huizen
30. Reservering voor de Her-

denking van het vijftig-
jarig bestaan

31. Saldo

Definitief 1950
Lasten

ƒ 107,66
318,63

„ 4.030,50„ 10,000,—
„ 44.130,37
„ 4.151,72
„ 1.094,86
„ 9.267,14

66,42

„ S.122,03

„ 84.440,64
„ 8.834,24
„ 7.219,06
„ 3.848,61
„ 1.013,57
„ 102.148,40
„ 6.762,75
„ 13.806,63
„ 5.000,—

770,—
„ 3.947,30
., 4.927,50

,. 1.008,45

ƒ 531.749,48

Baten

ƒ 526.446,09
„ 3.840,81

18,—
„ 1.444,58

:
•̂̂

= , . - , : . - • .

-.^

\^r

f 531.749,48

Begroting 1951 •
Lasten

t
500,—

.„ Tüf&vf--
„ a&ryOf

„ 4.300 —
i, 10.000,—

„ 36.370,—
„ 1.500,—
„ 4.800,—
„ 7.500,—

' •*-, —

„ 7.500,—

„ 84.590,—
., 9.900,—
„ 8.450,—
„ 3.100,—
„ 2.050,—
„ 91.401,—
„ 6.885,—
„ 16.000,—
„ 5.000,—
„ 3.000,-

j_

• 1 — — —

'., 5.1971—

ƒ 518.129,—

Baten

ƒ 513.920,—
„ 4.200,—

9,—
,. — .—

t *.

ƒ 518,129,—

Begroting 1952
Lasten

ƒ 600,—
„ 2.500,—

" 4!300i—
„ 16.000,—

„ 53.918,™
„ 3.000,—
„ 5.000,—
„ 10.000,—
,, — , —

„ 6.500,—
„ 1.000,—

„ 82.491,25
„ 9.600,—
„ 10.950,—
„ 3.500,—
„ 2.250,—
„ 110.955,60
„ 7.697,44
„ 18.500,—
„ 10.000,—
„ 1.000 —
,. 5.000,—
„ 4.927,50

., 5.000,—
„ 5.400,46

ƒ 590.789,25

Baten

ƒ 587.124,—
„ Ï.650,—

15,25
-"~'~

- )

•?"''
, -^) -

} 590.789,25
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l. Contributie,

In 1951 is de begroting gebaseerd op 18000 betalende
leden. Betaald werd, volgens de afrekening met de K.A.B.,

op l Januari door 17792 leden,
op l April door 17304 leden,
op l Juli door 17690 leden.

Voorzichtig geraamd is dus een schatting voor 1952 van
17500 betalende leden wel te verantwoorden, ^rekening
houdend onder meer met de afvloeiing van het personeel
by de verschillende vervoersondernemingen.
Op de voorgestelde nieuwe contributieregeling berekend,
zijn de gemiddelde contributiebedragen voor de hierna
genoemde groepen wel als juist aan te nemen, nu de
controle niet (onderscheidenlijk nog niet) mogelijk is.

Spoorwegpersoneel gem. contr. ƒ 38,— = ƒ 410.400,—
v, Gend & Loos • „ „ „ 34,80 = ., 48.720,—
Autobusbedrijven „ „ „ 34,14 — „ 88.764,—
" T " „ „ 36— = „ 21.600,—

.. „ 8,40 = „ 17.640.—
K.L.M.
Gepensionneerden

Totaal gem. contr. ƒ 33,55 = ƒ 587.124,—

. 6. Internationale verbindingen.
Het in 1952 te houden congres van de Christelijke Inter-
nationale Federatie van Spoor- en Tramwegpersoneel
zal in Nederland plaats vinden. Als ontvangende orga-
nisatie zullen wij, met de P.C.B., daarvoor een bedrag
moeten uittrekken.
7.' K.A.B. -- '
De afdracht is voor:
14.800 leden a ƒ 12,74 per jaar.

100 leden beneden 19 jaar ƒ 6,76 per jaar ..
500 vrouwelijke leden a ƒ 6,76 per jaar „ ,

2100 gepensionneerden a ƒ 6,76 per jaar .. 14.196.—

8. Lidmaatschappen,
Christelijke Internationale Federatie van
Spoor- en Tramwegpersoneel
Veiligheidsmuseum
N.I.M.T.
Nederlands Verkeersinstituut
Stichting Vrienden Nederl. Tramwegen
Veilig Verkeer
R.K. Centrale van Overheids- en Semir
overheidspersoneel

9, Sqbndiei. . __ v

R.K: Herstellingsoordvereniging Mgr. Mutr
aaers
R.K. Matigheidsveseniging'gt. ,Franciscua
Vereniging ."van SpoorwegpersonMl ter be-
strijding der t,b.c. • v ' •
Dr. ir. W. Hupkesfonds
Toeslag weldadigheidspostzegela

/ 2.500,—
,. 250,-

„ 200,—
„ 1.000,—
... 350,—

ƒ +.300,—

11. Voorrang.

Drukkosten
Verzending
Cliché's
Tekeningen"
Medewerkers

ƒ 44.400,—
„ 7.368,—
„ 1.000,—

500,—
650,—

ƒ 53.918,-̂

12, Jaarverslag.

In 1952 wordt uitgegeven het verslag over de jaren 1950
en 1951. Qp de begroting van 1951 i» een bedrag voor hét
drukken van het jaarverslag opgenomen met dolxdoeling

'dit'bedrag aan de rekening 1952 toe te voegen.-

18. Afdelingskosten.

Retributies 15.400 leden è ƒ 4.80 _
2.100 „ è ƒ 2.40 =.

Vergoeding secretariaat.grotere afdelingen
Vérlof zonder behoud van bezoldiging, secre-
tarissen grotere afdelingen
Diversen

ƒ 73.920,—
„ 5.040,—
„ 2.200,—

,. 1.031,25
,. '300,—

ƒ 82.491,25 .

20. Bedrijfsgroep Spoorwegen.

Algjnnene kosten
Reis- en verblijfkosten, verzuim
Fersoneelraad
Vakgroepen

21, Bedrijfsgroep Wegvervoer.

Algemene kosten
Hels- en verblijfkosten, verzuim
Overleginstanties

22. BtMjftgroep Burgerluchtvaart.

,
Reis- en verbujfkosten, vetzuim
K.L.M.-Unie

23. Penoneellasten,

Salarissen bezoldigde dageujks-bestuurs-
leden en bestuurders
Salarissen administratieve krachten
•Wachtgeld

ƒ 1,900,—
„ 550,—
„ 6.000,—
„ 2.500,—

ƒ 10.950,—

ƒ 1.800,—
800,—
900,—

ƒ 3.500,—

ƒ 1.309,—
„ 450,—

500,—

ƒ 2.250,—

Pensioenreservering
Kinderbijslag
Vacantiebijslag
Rentezegels
Sociale verzekeringen
Vweveningsheffing
Tocslig spaarregeling

24. Kantoorgebouw.

Conciërge (bruto)
Vacantiebijslag
Fensioenreservering

ƒ 54.753,35
„ 18.685,75
„ 1.952,50

ƒ 75.391,60
„ 20.000,—
.. 1.430,—

3.500,—
300,—

6.500,—
3.393,—

441,—

ƒ! 10^55,60

ƒ 2.713,88
„ 108,56
„ 1,000,—

Verlichting
Verwarming
Belastingen
Schoonmaak en schaonmaakardkeTeh
Onderhoud gebouw
Waterverbruik
Afschrijving gebouw

25. Bureauhottm.

3.822,44
250,—

1.200,—
250,—
250,—
S50,—
75,—

1.000,—

ƒ 7.697,44

ƒ 188.552,—
676,—

„ 3.380,—

ƒ 206.804,—

" 25^—
50,—
10,—

„ - 10,—

., 2.275,—
ƒ 3.895,—

Porti
Telefoon
Afschrüving telefooninstallatie
Telegrammen

Kantoorbehoeften
Abonnementen
Kosten bedrijfsinningén
Ontwikkeling.
Afschrijving bibliotheek

ƒ 3.300,—
„ 2.200,—
„ 400,—
„ 100,—

ƒ 1.000 —
» 200,—

Kosten accountant en kascontrole
Onderhoud meubilair
Onderhoud machines
Administratiekosten
Afschrijving inventaris

3.525,—
600,—

2.725,—

1.000,—
200,—
250,—

1.000,—
2.000,—

ƒ 18,500,—



DE TOESTAND VAN DE SPOORWEGEN
IN EUROPA

m (slot) *)
Alle door de spoorwegen genomen

en nog te nemen maatregelen, zoals
die in het vorig artikel geschetst wer-
den, zijn echter niet voldoende om

. het evenwich^ te herstellen, Daartoe
zijn tevens nodig maatregelen van
overheidswege, welke zich over alle
vervoerstakken uitstrekken. De laat-
ste hoofdstukken van het rapport wor-
den dan ook gewijd aan vervoerspoli-
tieke maatregelen, noodzakelijk ter
verbetering, van de nationale en. m-

. ternationale ^positie, der spoorwegen.
Het is hierbij, dat wel duidelijk naar

voren komt, hoe verschillend de econo-
mische omstandigheden in de diverse
landen liggen. Er dient een duidelijk
onderscheid gemaakt te worden tussen
landen, waar een stelsel van vrije, zij
het dan ook van min of meer gelelde
economie bestaat en die, waar .hè t hele
vervoerwezen in een enkel (staats)-or-
gaan ia ondergebracht.

Bij spoorwegtekorten worden van de
spoorwegen onmiddellijk ingrijpende
wijzigingen en omvangrijke bezuini-
gingen verlangd, alsof daarmee het
hele euvel kan worden verholpen.
De ware oorzaken van het kwaad lig-
gen echter veel dieper. Volgens het
rapport is er namelijk een groot ge-
bied, waarop de spoorweg met de mid-
delen, waarover hu beschikt, niet op
doelmatige wijze werkzaam kan zijn.
Er dienen derhalve maatregelen geno-
men te worden voor het op normale
wijze naast elkaar bestaan van de
verschillende vervoerstakken, dus co-
ördinatie "of, anders gezegd, organisa-
tie van het vervoer.

Een overzicht wordt gegeven van de
faciliteiten, die men in dit verband
voor de spoorwegen noodzakelijk acht
De spoorwegen moeten door de Over-
heid gezien en behandeld worden „als
een onderneming met een industrieel
en commercieel karakter". Te hinder-
lijke wettelijke en reglementaire ver-
plichtingen, bemoeiing met detail-
kwesties en te veelvuldige contrdle
dienen daarom te worden vermeden.

Het spoorwegnet moet worden aan-
gepast aan de werkelijke behoefte. Op
lijnen, die werkelijk overbodig zijn,
moet men kunnen overgaan tot ge-
hele of gedeeltelijke opheffing van de
treindienst De Overheid zal hierbij
alle factoren tegen elkaar moeten af-
wegen en uiteindelijk de beslissing
dienen te nemen. Afzonderlijk beheer
voor de hoofdlijnen en voor'de secun-
daire lijnen kan wenselijk zijn, zodat
het mogelijk wordt het nadelig saldo
der ten dienste van de gemeenschap
gehandhaafde, doch verliesgevende lij-
nen ook te doen dragen door. de, bij
die lijnen geïnteresseerden (defensie,
streek, gemeente).

De spoorweg dient vrij te zijn in de
keuze van de vervoerstechniek door
gebruikmaking van vrachtauto of
autobus bv, voor vervoersvoorziening
aan begin- en eindpunt (afhaal- en
besteldiensten, toeristen vervoer). Het
wegvervoer moet dan gezien worden
als een noodzakelijk verlengstuk - van
het" railvervoer. De mogelijkheden
hierbij zijn: eigen exploitatie, exploi-
tatie door wegvervoer-bedrijven tegen
een vaste vergoeding en verder finan-
ciële deelname in wegvervoersonder-
nemingen (het systeem van dochter-
ondernemingen).

Bepleit wordt vrijheid van hande-
len op tarief gebied ten einde op die
wijze., de spoorwegexploitatie het no-
dige aanpassingsvermogen te* geven,
waardoor ze in staat gesteld, wordt de
concurrentie-stryd met andere ver-
Voerstechnieken op ge^jke voet te voe-
ren. De verplichting tot publicatie van
de tarieven dient verzacht te worden
en voor alle vervoersondernemingen
gelükrte zijn. In het algemeen zal de
Staat aan de spoorweg geen, grieven
beneden het kostprijs-niveau mogen
opleggen uit overwegingen van alge-
meen economische of politieke aard.
Gebeurt zulks toch, dan zal de daar-

uit voortvloeiende derving van in-
komsten ten laste, van de Staat komen.

Bij de investeringspolitiek zal de
Staat zich moeten laten leiden door de
grote mogelijkheden, die er steeds in
het spoorwegbedrijf aanwezig zullen
zijn. Vernieuwing en modernisering
van materieel en tractievormen ma-
ken grote investeringen nodig. Blij-
ven deze achterwege dan zal een on-
herstelbare waardevermindering van
het spoorwegvermogen en een groot
verlies aan nationale vervoerscapaci-
teit ontstaan. Op vervoersgebied wor-
den meermalen grote projecten uitge-
voerd (aanleg van kanalen en wegen),
waarbij niet voldoende rekening
wordt gehouden met het bestaan van
de spoorweg en de mogelijkheden
daarvan (Twente-Rijnkanaalt). Het
rapport dringt daarom aan op coör-
dinatie der investeringen op ver-
voersgebied in nationaal verband,
waarbij aan de spoorweg ook als ad-
viserend . lichaam een belangrijke
plaats toekomt.

Onlangs kwamen in de pers weer
suggesties voor van de zijde van
de ANWB volgens welke het Kijk de
opbrengsten uit het Wegverkeer
slechts voor een gering deel besteedt
aan verbetering en onderhoud van
wegen. Met grote halsstarrigheid wordt
van die zijde steeds weer over het
hoofd gezien, dat behalve de directe
kosten voor de wegen er indirecte
kosten en investeringen voor het weg-
verkeer zjjn, welke de directe verre
overtreffen. Men denke hierbij aan de
beveiligingsinrichtingen (verkeerspo-
litie, lichtseinen) op de weg en vooral
in de steden, aan d>> lanleg van par-
keerterreinen met t^_*aaraan vaak
verbonden doorbraak" en afbraak .van
gebouwencomplexen, aan de bruggen-

• bouw en .̂ an dergelijks, meer. Wegen-
net, huisvesting en parkeerterreinen
vergen een 'steeds groter wordend
deel van ons naüor-^l-%odem-opper-
vlafc. - . 'v_/

Behalve de hierboven aangegeven
faciliteiten zijn er maatregelen nodig
van algemeen organisatorische aard,
welke een rationeel gebruik van de
verschillende vervoers-technieken kun-
nen verzekeren. Zonder organisatie
van het vervoer zullen op de spoor-
weg aanzienlijk hogere lasten blijven
drukken dan op het wegvervoer, zo
beweert het rapport.

Het zal nodig zijn de vervoersplicht
in bepaalde gevallen wat minder dwin-
gend te maken, waardoor b.v. meer
spreiding in het spitsvervoer mogelijk
zou worden. Wederom wordt gewezen
op de onbillijkheid, dat de spoorwegen
volledig aansprakelijk zijn voor de
bewaking van de baan. Over de uitga-
ven voor de weg zijn maar weinig be-
trouwbare gegevens aanwezig, zodat
een aparte administratie voor de
wegkosten nodig ^wordt geacht. Ge-
lijkheid op het terrein van arbeids-
voorwaarden en sociale voorzieningen
is eveneens nodig. De noodzakelijke
vrijheid van handelen op tarief gebied
zal aan zekere algemene voorschriften
moeten worden onderworpen, waarbij
dan tevens aandacht dient te worden
geschonken aan de aansprakelijkheid
van de vervoerder voor de hem toë->
vertrouwde goederen.

Ondanks de hierboven* aangegeven
faciliteiten en maatregelen zal het
echter nimmer mogelijk zijn een vol-
ledige gelijkheid te scheppen tussen
rail- en wegvervoer, omdat de spoor-
wegen nu eenmaal het karakter heb-
ben, en moeten houden, van een open-
bare dienst, die verplicht is zich in te
stellen op de totale nationale ver-
voersbehoefte, ook van die vervoeren
welke voor andere vervoerstechnieken
te duur, te massaal of te ongelijkma-
tig zijn. Op deze wijze houden de
spoorwegen een algemene reserve in
voor de nationale vervoerscapaciteit.
Het in stand houden van deze .reserve
legt grote lasten op de spoorwegen en
is mede .oorzaak van de hoge exploita-

tle-kosten. Dat juist In de spoorwegen
deze nationale reserve aanwezig moet
zijn, is.praoüsch niet anders mogelijk
door de organisatie .van het wegver-
voer met zijn veelheid van onderne-
mingen en zijn uitgesproken winst-
streven. '

De spoorweg is en moet blijven een
openbaar vervoermiddel, niet om
winst te maten, maar om bij doelma-
tig beheer zo goed mogelijke diensten
aan de gemeenschap te bewijzen.
Zulks zal tot gevolg hebben, dat er bij
de exploitatie van de spoorweg een
zeker tekort zijn zal, waarvan de om-
vang Verband houdt met de prijs, wel-
ke de spoorweg voor zijn diensten als
.openbaar vervoermiddel en voor het
in stand houden van de nationale ver-
Voerreserve, kan ontvangen.

Het is dit tekort dat volgens het
rapport door de Overheid dient ge-
dekt te worden, omdat het ontstaat
door de publieke functie van het
spoorwegvervoer. Soms is het,. moge-
lijk de kosten voor de publieke ver-
richtingen te berekenen, b.v._ voor
postvervoer, nationale verdediging,
werkliedenvervoer, forensenvervoer,
e.d. Moeilijker wordt het echter een
dergelijke berekening ook te maken
voor de kosten, welke voor dé" spoor-
weg de consequenties zijn van zijn
verplichting om te allen tijde het aan-
geboden vervoer te verrichten. Hierbij
liggen de omstandigheden en dus ook
de mogelijkheden voor een regeling
van land tot land verschillend.

In dit verband wordt nog de aan-
dacht* gevestigd op het zgn. eigen-ver-
voer, daar'het gevaar bestaat dat een
organisatie van het vervoer haar doel
zal missen, wanneer een te groot aan-
deel van het meest winstgevend ver-
voer in eigen beheer wordt verricht
Een zekere beperking hierin acht het
rapport gerechtvaardigd, omdat de
eigen-vervoerder te allen tijde ge-
bruik kan blijven maken van de open-
bare middelen van vervoer, voorna-
melijk zodra deze ook voor hem voor-
deliger zijn bij de verzorging van zijn
eigen onrendabel vervoer.

Na de oorlog heeft ook het ir na-
tionale wegvervoer een enormé'Vxdcht
genomen. Daarbij werd geprofiteerd
yanjhet tijdelijk uityall^n, . van de
spoorwegen. Nu de internationale
spoorwegverbindingen weer hersteld
zijn en nog belangrijk verbetep*-™!-
len worden, vindt het rapport 1̂  ^on-
logisch een ongeremde concurrentie
haar gang te laten gaan. -

De geregelde internationale auto-
busdiensten zouden zich dienen te be-
perken tot vervoer met een touristisch
karakter. Ook wil men de vrijheid
hebben om zelf internationale auto-
bus-diensten in te stellen. Men meent
zelfs hierbij aanspraak op voorkeur te
kunnen maken uit hoofde van de con-
cessie van internationale spoorweg'
diensten. Ook bezitten de spoorwegen
reeds lang de voor internationaal ver-
keer nodige commerciële organisatie.
Op gelijke gronden meent men voor-
keur te kunnen verdedigen voor het
internationale goederenvervoer.

Vereenvoudiging der - grensformali-
teiten door het sluiten van overeen-
komsten tussen de staten onderling is
een andere wens.

Nodig zal zijn een internationaal in-
vesteringsplan van de spoorwegen,
waarbij ook gedacht wordt aan ratio-
nalisatie en standaardisatie bij de ver-
vaardiging van spoorwegmaterieel.
Door concentratie van de fabricage én
door internationale verdeling der be-

v stellingen zou men kunnen komen tot
seriebpuw en tot een aanzienlijke/ver-
laging van de kostprijs.

In het laatste hoofdstuk worden de
voorgestelde maatregelen als v*)lgt sa-
mengevat:

—> modernisering van de spoorweg
en de daaruit voortvloeiende verla-
ging van de kostprijs;

— verlening aan de spoorweg van
grote faciliteiten, met name op tarief-
gebied en met betrekking tot het ge-
bruik van auto's;

— een zekere gelijkmaking van de
lasten van rail en weg, voor zover de-
ze mogelijk is;

—voor zover nodig vergoeding voor
bijzondere prestaties der spoorwegen,
welke voortvloeien uit de functie van
openbare vervoersonderneming;

— eventuele maatregelen ten einde
het openbare en het zogenaamde eigen

vervoer over de weg gelijk te stellen;
's— bepaalde-1 maatregelen met be-

trekking tot de regeling van'interna-
tionale vervoeren.

De voorgestelde maatregelen dienen
niet..be8chouwd te worden als pogin-
gen om het wegvervoer in een keurs-
lijf van hinderlijke, wettelijke bepa-
lingen • te persen en dm de normale,
Vrije ontwikkeling ervan1 aan banden
te leggen. De spoorwegen willen zelf
over voldoende bewegingsvrijheid be-
schikken, ten einde de hun toekomen-
de plaats in het vervoer in te nemen.
'Het zal nodig zijn het ontwikkelde
programma geleidelijk doch geheel
uit te voeren. Gebeurt zulks niet, dan
zou het kunnen gebeuren ,,dat de re-
geringen naar meer autoritaire oplos-
singen worden gedreven" (men be-
doelt hier vermoedelijk natlonalisatie
van het vervoerswezen). De passieve
vervoerspolitiek zal men moeten ver-
vangen door een actieve politiek.

Onder passieve politiek wordt ver-
staan, dat men voor de spoorweg de
reeds lang verouderde verplichtingen
uit de tijd van het monopolie laat
voortbestaan en dat men voor de an-
dere vervoerstechnieken uitgebreide
faciliteiten handhaaft Actief zal de
vervoerspolitiek genoemd kunnen
worden, wanneer het vraagstuk van het
op de juiste wijze samengaan van de
verschillende vervoerstechnieken gron-
dig wordt aangepakt, zodat een finan-
ciële gelijkmaking van lasten en ver-
plichtingen ontstaat

Wanneer we nu tot slot onze eind-
indruk over dit rapport samenvatten,
dan moeten we constateren, dat in-
houd en documentatie op een hoog za-
kelijk peil staan, zulks in tegenstelling
met de fulminante wijze waarop het
wegvervoer,, en zijn verdedigers, deze
materie meestal behandelen. Uiteraard
maakt het rapport dé indruk eenzijdig
te zijn, terwijl het ook niet in alle on-
derdelen past op Nederlandse begrip-
pen en toestanden. Men zal échter niet
kunnen ontkennen', dat het een gedo-
cumenteerde, eerlijke poging is om
aan alle betrokken Instanties de over-
tuiging bij te brengen, dat de organi-
satie van het vervoer alleen mogelijk
en juist is, wanneer in die organisatie-
het railvervoer zijn juiste plaats, toe- •
gekend en verzekerd Wordt

•) Zie voor I en n „Voorrang" van
S Juli 1951 en 8 Aug. 1951.
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KINDERTOELAGE VOOR
STUDERENDE KINDEREN

Onderstaande aanschrijving werd
d.d. 3 September j.l. aan alle diensten,
afdelingen en stations gezonden door
de Administratieve Afdeling der N.S.:

„Onder verwijzing naar de A.P.V.
Hoofdstuk 10 par. 8b, maken wij u er
op attent, dat door het personeel, dat
hiervoor in aanmerking komt, in de
maand September (liefst vóór de'15de)
een nieuwe aanvraag ingediend moet
worden voor kindertoelage voor stude-
rende eigen, stief- en pleegkinderen.

Voor een studerend eigen of stief-
kind van 16—21 jaar kan worden vol-
staan met een onderwijsverklaring
model AA 601A), voor een pleegkind
beneden Iff jaar een vragenlijst (model
AA 801B), terwijl voor een studerend
pleegkind Van 16—21 jaar beide mo-
dellen benodigd zijn.

Indien geen dagonderwijs meer
wordt genoten, moet ook een model
AA 601A worden overgelegd, ingevuld
en ondertekend door het hoofd der
desbetreffende onderwijsinrichting, on--
der vermelding van de Juiste datum
van het verlaten der school.

Het onder u ressorterende personeel
moet er op gewezen worden, dat, in-
dien- nog dagonderwijs wordt genoten,
bjj niet tijdige inzending de kinder-
toelage ingaat op de eerste van de
maand, volgende op die der inlevering
en geen verrekening zal plaats vin-
den,"

Laten onze betrokken leden zorgen,
dat zij op tijd de nodige formaliteiten
vervullen.



Krachtvoertuigenpersoneel
Even aandacht voor:

Het examen voor en benoeming tot men
De meesten onder u zullen zich de

tijd nog weten te herinneren, dat er
van bedrijfszijde uit geen cursussen
werden georganiseerd en dat onze
Jjond om in de grote behoefte te voor-
zien zelf het cursuswezen ter -hand
nam. Zo werden o.a. de leerlingen--
machinist klaar gemaakt om. met suc-
ces deel Je kunnen nemen aan het
examen machinist. ,
. Daar destijds de diensten lang en
zwaar waren, kwam het meer dan'
eens voor dat een leerling, die voor
het examen stond, vroeg om in de ran-
geerdienst geplaatst te worden, om
zodoende, meer tijd en gelegenheid te
vinden het theoretische gedeelte on-
der de knie te krijgen.

Voor betrokkene betekende dit het
brengen van een geldelijk offer, daar
in de rangeerdienst veel minder pre-
mie werd verdiend dan in de A-dienst,
waarin hij als regel thuishoorde.

Had h« het ongeluk een minder
goed examen te doen, dan werd door
de examencommissie beslist, wanneer
een herexamen kon plaats vinden,
waarbij een termijn van een half jaar
of een jaar normaal was.

Werden er in die periode inmiddels
omen aangesteld, dan had hij boven-

. dien de strop in anciënniteit achterop
te geraken.

Na het instellen van de bedrijfscur-
sussen was het gebruikelijk, dat wan-
neer een leerling zakte voor het exa-
men machinist, na een bedrijfscursus
te hebben gevolgd, hij opnieuw aan
f ïn bedrijfscursus moest deelnemen.
Voor de benoeming tot machinist werd
hij dan in anciënniteit aan de kop ge-
plaatst van de groep, waarmede hij
examen deed met gunstig resultaat.

Daar echter enkele jaren geleden
bedrijfscursussen in verband met de
verlofverlening en het tekort aan per-
soneel niet regelmatig konden worden
gehouden, had deze regeling voor de
niet-geslaagde even&ns ancienniteitSr
verlies tot gevolg.

Immers in verband mef de onregel-
matig plaatsvindende bedrrjfscursus-
sen werd de mogelijkheid geopend
om zonder een 'bedrijfscursus te heb-
ben gevolgd examen te doen voor ma-
chinist. Liet nu zo'n bedrijfscursus —
waaraan een niet-geslaagde verplicht
was deel te nemen — lang op zich
wachten, en vonden inmiddels benoe-
mingen plaats, dan werd een niet-ge-
slaagde, omdat hij niet aan de benoe-
mingsvoorwaarden voldeed, gepas-
seerd.

Om aan dit bezwaar enigszins tege-
moet te komen, werd het tijdstip tot
deelneming aan het examen vervroegd
en' gebracht op circa 5 a 6 jaar nadat
betrokkenen onder R.B.V.-verband als
leerlirig waren benoemd. Dé benoe-
mingen tot men (omch) vonden na
circa'8 a 9 jaren plaats, zodat er enige
speling ontstond.

Door deze ruimte^waa de kans zeer
groot, dat een gezakte, voordat de
groep, waarmede hij de eerste keer
aan het examen deelnam, werd be-
noemd, inmiddels ook geslaagd was.

Dit was te meer van belang voor
hem, omdat .bovendien bepaald werd,
dat — mogelijk gemaakt door bedoel-
de speling — degene, die slaagde bij
het tweede examen, voor de benoe-
ming tot men (omen) geplaatst werd
aan de voet van de groep, waarmede
hij voor de eerste keer aan het examen
nad deelgenomen.

Wanneer iemand voor-de derde keer
opging, werd hij bü slagen geplaatst
aan de voet van de groep, waarmede
hij voor de tweede keer examen deed.

De kans op groot aneienniteitsver-
lies werd hierdoor opnieuw verkleind,
ook al doordat de groepen als regel
niet zo groot waren.

Het. meest onbevredigende van deze
gang van zaken was, dat het ancien-
niteitsverlies niet voor ieófere gezakte
even groot was.

Op de eerste plaats omdat de grootte
der groepen niet altijd gelijk was en
op de tweede plaats, omdat de mate
van terugvallen in anciënniteit afhan-
kelijk was van de plaats, welke men
in zijn groep inham.

' Indien nr l niet slaagde, was voor
hem de strop groter dan voor nr 10,
terwijl nr laatst geen nadeel had.

ï>e gevolgen van een onvoldoend
examen waren dus voor eenieder on-
gelijk, hetgeen indien enigszins moge'
lijk voorkomen moet worden.

Trouwens, de vraag kan gesteld
worden of door deze manier van doen
eigenlijk de anciënniteit niet werd ver-
kracht. Het kon toch voorkomen, dat'
iemand niet werd benoemd tot men
(omen), ondanks het feit, dat hij aan
de benoembaarheidsvoorw'aarden vol-
deed en volgens zijn plaats op de an-
cienniteitslijst voor leerlingen-machi-
nist aan de beurt was, maar werd over-
geslagen, omdat hij enige tijd geleden
één- mogelijk zelfs tweemaal voor het
examen was gezakt en daardoor voor

- de benoeming tot nmchinist reeds ge-
acht Werd een lager ancienniteitsnum-
mer te hebben.

Het terugzetten in anciënniteit van
de niet-geslaagden wordt ook wel eens
opgevat als een aansporing voor de
candidaten om het examen zo goed mo-
gelijk te doen.

Los van. de hierboven ontwikkelde
gedachte t.a.v. de vraag of van an-
cienniteitsverkrachting sprake is, zou-
den we misschien iets voor deze op-
vatting kunnen voelen, indien de niet-
geslaagden gelijkelijk achteruit zouden
worden gesteld, maar bovendien heeft
de ervaring ons geleerd, dat het lang
niet altijd de in de practijk slechtste
leerlingen zijn, die een onvoldoende
examen afleggen. Het resultaat van
een examen is nu eenmaal van diverse
factoren afhankelijk. "

Om de ontwikkeling verder te vol-
gen, wijzen we nog op het resultaat
van de bespreking tussen Chef TM en
een delegatie uit de Raad, welke be-
sprr )g plaats vond op 28 April en
4 ^M/3950 (zie- Voorrang nr 24 van
12 Juni 1950).

Besloten werd toen, dat gezakte leer-
lingen-machinist in hét algemeen niet
opnieuw voor het volgen van een cur-
sus "«wijlen worden aangewezen. Na-
geg\u worden al de gezakte,can-
didaat volledig herexamen diende af
te leggen en of mj hiervoor al dan niet
een nieuwe cursus zou moeten volgen.
Verder of de betreffende candidaat
herexamen zou moeten afleggen voor
een of meer onderdelen van het exa-
menprogramma en of hij hiervoor al
of niet een nieuwe cursus zou moeten
volgen, dan wel'naar één der instruc-
teurs zou moeten worden verwezen.

Pe practijk nu heeft sindsdien uit-
gewezen, dat het vrijwel steeds voor-
komt, dat de gezakten naar de instruc-
teurs worden verwezen om te worden
bijgespijkerd en het volgen van een
nieuwe cursus niet nodig is.

Hierdoor kunnen betrokkenen eer-
der geherexamineerd worden.

Daaruit vloeit eveneens voort, dat de
indeling bü de volgende groep over-
bodig is, omdat van volledig zakken
geen sprake is, maar de betrokkenen
een zgn. taak krijgen. Deze maatregel
betekent niet alleen een voordeel vopr
betrokkenen, maar ook voor de N.J5.
Aan het volgen van een cursus zijn
uiteraard kosten verbonden, maar bo-
vendien behoeven, deze iinensen iüejt..
meer vrijgemaakt te worden van
dienst, hetgeen de verlofverlening ten
goede komt.

Om nu al de geschetste moeilijkhe-
den en bezwaren uit de weg te gaan,
heeft de Dienst van TM de knoop radi-
caal doorgehakt en wordt iedere leer-
ling, die in verband met de nieuwe
bevorderingsregel ± 8 jaren onder
R.D,V.-verbandis geweest, geslaagd is
voor het examen men en overigens
ook aan de gestelde eisen voldoet, voor
benoeming tot machinist voorgedra-
gen in volgorde van anciennfteit.

Er wordt dus geen rekening meer
gehouden met het feit of iemajid één
of meerdere malen is gezakt, maar ge-
keken wordt naar de factoren: vereiste
aantal dienstjaren, voldoen aan art. 81
A.R.D., geschiktheid en bekwaamheid.

Wij kunnen ons, gezien de bezwaren
aan de vroegere regelingen verbonden,
met deze maatregel volkomen vereni-

gen. De stimulans om een goed exa-
men te doen is 'oJ. voldoende aahwezig,
doordat bevoegde. leerlingen doorlopen
naar maximum 204.

Daarbij komt nog, dat ook het eer-
gevoel een woordje meespreek! Nie-
mand — ~ daarvan zijn we overtuigd -~
doet een slecht examen, omdat hij het
fijn vindt te zakken. '

We vertrouwen, dat we door dit
overzicht er .in geslaagd zijn u duide-
lijk te maken, dat er ook in dit op-
zicht in de loop der 'jaren het een en
ander is gebeurd ten voordele van het
krachtvoertuigenpersoheel.

Tot slot willen we nog op een ander
aspect wijzen. Hierboven vermeldden
we dat naar drie factoren; waaraan
een leerling moet voldoen, gekeken
wordt.
"Een van deze factoren is geschikt-

heid en bekwaamheid. Het kan voor-
komen, dat ook al is iemand volgens
anciënniteit voor benoeming tot men
aan de beurt en ook al heeft hij vol-
daan aan art. 81 A.R.D., de dienstuit-
voering van dien aard is, dat de De-
pótchef onmogelijk een gunstig advies
kan uitbrengen en adviseert de be-
noeming een bepaalde tijd aan tefehou-
-den. De vraag Jcomt op: hoe wordt in
zo'n geval het ancienniteitsnummer als
men vastgesteld, Jndien benoeming la-
ter plaats vindt. Wij achten deze vraag
van voldoende belang, om ze in be-
spreking te brengen. We komen hierop
nog nader terug.

Uit het Buitenland
Sabotage van de lOclale
zekerheid der (Belgische)

•poolmannen
Dit is de kop van een artikel In De

Rechte Lijn van 10 Augustus j.l.
De Kas der Sociale Werken, onge-

veer te vergelijken met ons zieken-
fonds, heeft de laatste jaren niet on-
belangrijke tekorten opgeleverd.

Het ligt voor ) hand dat de direc-
tie der Belgftens Spoorwegen naar
middelen zoekt om deze ongezonde toe-
stand te verbeteren.

De vakorganisaties ondersteunen
waar mogelijk die pogingen voor zo-
ver zij redeUjIir*™!, verantwoord zijn.

Naar de m ö i ) van het Christen
Syndicaat is de directie te ver gegaan
in haar interpretatie van art. 23 van
het Algemeen Besluit 14 van 19291

In dit artikel staat onder meer:
„De bedienden die, naar bewezen is,

ongewettigde uitgaven aan de kassen
der maatschappelijke verzekering heb-
ben veroorzaakt, worden geldelijk aan-
sprakelijk gesteld voor deze uitgaven."

Al wie Nederlands verstaat, zegt Ds
Réchte Lijn, 'kan hieraan geen andere
betekenis toekennen, dan uitgaven die
niet volstrekt noodzakelijk waren ter
verbetering of voor het herstel van dé
gezondheid van betrokkenen.

Helemaal mis, zegt de directie!
.Zij legt dit artikel zo uit, dat onkos-

ten voortvloeiende uit ongevallen
overkomen buiten dienst, niet ten laste

van de kas der Sociale Werken mogen
worden gebracht.

Wanneer dus een aangesloten perso-
neellid zich tijdens zijn rustdag of ver-
lof onvrijwillig verwondt of een onge-
val overkomt, moet hij- de kosten die
daaruit voortvloeien, zelf dragen.

Er zijnv gevaflen bekend waarin de
betrokkenen werden verplicht tot te-
rugbetaling van bedragen, soms Van
een paar duizend francs.

Tegen deze „saneringsmethode"
heeft het Christen Syndicaat protest
aangetekend. ,

Het dacht, schrijft De Rechte Lijn,
dat het voldoende zou zijn te wijzen
op de tekst van de wet,, waarin onder
meer wordt bepaald dat de voorzienin-
gen worden geweigerd aan degene, die
zich opzettelijk verwondt, doet ver-
wonden of ziek maakt. Deze wettelijke
bepalingen zijn niet van toepassing op
het personeel van de Belgische Spoor-
wegen op voorwaarde dat deze aan
haar personeel voordelen verstrekt
die tenminste gelijk zijn aan hetgeen
waarin de wet voorziet.

Het Christen Syndicaat heeft zijn
bezwaren uifvoerig gemotiveerd en de
motie ter kennis van de directie ge-
bracht. Deze heeft het stuk aan de be-
voegde diensten ter bestudering door-
gegeven.

Na zes maanden studie kwam het
antwoord van de directie binnen. Hier-
in wordt onder meer vastgesteld: „Uit
hetgeen voorafgaat blijkt dat onze
maatschappij oppermachtig haar stel-
sel van sociale zekerheid mag vaststel-
len en dat de statuten en reglementen
niet nauwkeurig in de zin van dé wet
moeten geïnterpreteerd worden".

De argeloze lezer zou denken, een
citaat van 50 jaar geleden onder ogen
te hebben; neen het werd 9 Februari
1951 geschreven]

De Rechte Lijn vraagt. zich af of dit
het advies is van de juristen van de
N.M.B.S. en voegt er nog een aantal
niet bepaald vriendelijke opmerkingen
aan toe.

Intussen is de zaak hiermee niet at,
De pogingen om aan deze ongewens-

te toestand een einde ta maken, wor-
den met verdubbelde kracht voortge-
zet. . ,

WEGVERVOER
N.T.M.

De pensioensrondslag
Door de Directie van de N.TJ*, werd

per dienstorder aan het, personeel me-
degedeeld, dat per l Óctober a.s. de
loonbijslagen van l Jan. en 19 Maart
1951 als vaste bijslag beschouwd zullen
worden.

Dit betekent dus dat met ingang van
die datum de bijslagen in de pensioen-
grondslag worden opgenomen, waar-
door dus loon en pensioengrondslag
met elkaar in overeenstemming zijn
gebracht.

Wellicht ten overvloede delen .wö ,
nog mede, dat nu dus ook de pensioen-
premie van de verhoogde pensioen-
grondslag moet worden betaald.

SAMEN PROBEREN
Er gebeuren de laatste tijd nogal

eens. ongelukken bij'het spoortje. De
.dagbladen zijii er meestal vhlg bjj om
zulke onregelmatigheden — ai dan
niet versierd — in de etalage van de
publieke opinie te plaatsen en dik-
wijls heeft men meteen ook al uitge-
vonden waaraan het ongeval te wijten
is. ' '
Wij gaan daarop thans niet in. We
stellen alleen vast, dit er onregelma-
tigheden plaats hebben en dat het
spoor én het personeel daarmee geen
goede beurt maken;

Natuurlijk is het niet zo, dat er van
een algemene verslapping van accura-
tesse of verantwoordelijkheidsbesef
moet worden gesproken, maar het is
wel zo, dat elke onregelmatigheid in
de trein- en rangeerdienst ons op-
nieuw inoet inscherpen tot concentra-
tie op hetgeen we doen.

Ongevallen "ïijn gevaarlijk voor
mensen en goederen, veroorzaken veel
materiële schade én knagen- aan de

goede naam van de N.S. én haar per-
soneel.

Een .tweede puntje waarvoor .wij.
aandacht vragen, is de statistiek van
manco's en beschadigingen in het goe-
derenvervoer. ' *

We zullen ons hier onthouden -van
cijfers, maar óók op dit punt is speci-
ale aandacht vereist.

Hier .zullen de mannen van het
spoor én die van v. Gend & Loos de
handen ineen moeten slaan, ten einde
•de manco!s en beschadigingen tot .een
minimum terug te brengen. Het is be-
slist dubbel en dwars de moeite waard.

Wij voor ons geloven, dat beide per-
sonelen, alléén'op de twee hier gesig-
naleerde punten een kerstgratificatie
zouden kunnen verdienen!

Vrienden van N.S. en v. Gend &
Loos, laten we samen én ieder op zijn
eigen plaats proberen het beter, nauw-
keuriger, met meer geconcentreerde
aandacht te gaan doen.

Het is per slot van rekening óók ons
eigen welbegrepen belang,
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j,, ALGEMENE BOND VAN SPOOE- TEAM/ en NBVENBEDBIJVENPE:
(M̂ ^ Secretariaat: Prinsengracht 739 Amsterdam -C Tel."

AAN JE LEDEN Amsterdam, datui

Waarde Makkers, - "^yu
Op ons congres d.d. 23 en 24 April j.l. hebben w£j

in het verslag van de landelijk Penningmeester gesproken over de
scheve verhouding wat betreft het aan ons opgeven van verandering
van functie en salarisverhoging.
Daar onze bond niet zoals de Unie-bonden via Hgb regelmatig hier-
van op de hoogte wordt gehouden, zijn wij aangewezen op de wel-
willende medewerking van onze leden.
Velen gaven reeds veranderingen door, maar even zovelen verzuim-
den dit. Hierdoor, kameraden, komen wij soms voor lastige situ-
aties te staan en komt het b.v. voor, dat een MACHINIST of
ADJUNCT COMMIES evenveel contributie betaald als een BANGEEBDEB
of ONDEBLADINGrMEESTEB. Het moet ook U duidelijk zijn dat zo een
verhouding ontoelaatbaar is en ten oongresse werd danook een be-

( sjuit genomen, ge. a HBBHEG-ISTBATIB te bewerkstelligen. ~~~~
En Hiervoor, kameraden, heDDen WID Uw hulp nodig, wij doen U
hierbij een contributietabel toekomen en naar de hand daarvan
kunt U zelf controleren of het juiste bedrag wordt betaald.
Duidelijkheidshalve maken wij U er op attent dat hier"geen sprake
is van een contributieverhoging, maar de bestaande tabel wordt
aangehouden.
Kameraden, na ontvangst van deze circulaire zullen zij die in een
plaats woonachtig zijn waar een afdelingsbestuur aanwezig is, een
dezer dagen een bestuurder of medewerker op bezoek krijgen die
een en ander nog zal toelichten. Voor hen, die als z.g. verspreid
lid bij ons aange.sloten zijn, verzoeken wij zelf het juiste bedrag
aan de bode te gaan betalen.
Wij vertrouwen er op dat U deze rechtvaardige regeling zult .toe-
juichen en alle medewerking verleent, aan de bestaande scheve ver-
houding een einde te maken.

Inmiddels met kameraadschappelijke groeten,
voor het hoofdbestuur,

/ M.A. Janssen, penningm.

GONTBIHJTIBSCHAAL

KLASSE LOON PEE WEEK t LOON PEE MAAND CONTE.p.w.

1 t/m 9,99 t/m 43,29 / 0,20
2 ƒ 10 t/m 19,99 / 43,30 t/m 86,62 , 0,30
3 20 t/m 29,99 86,63 t/m 129,95 0,40
4 30 t/m 39,99 129,96 t/m 173,29 0,50
5 40 t/m 49,99 173,30 t/m 213,29 0,60
6 50 t/m 59,99 213,30 t/m 259,96 0,70
7 60 en hoger 259,97 en hoger 0,80
Voor contributieheffing komt in aanmerking het bedrag van het
basisloon, vermeerderd met het bedrag aan vaste toelagen en
verminderd met het bedrag der verplichte pensioenkorting.
KINDEBTOESLAOKEN KOMEN NIET VOOB BEEBKBNIN& IN AANMEEKIN&
Voor jeugdige personen t/m 17 jaar geld, onverschillig voor

i welke klasse zij in aanmerking zouden komen, steeds klasse I.
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Verbinding: 19 Datum:
C/3-490'51 STÏÏ (verv.)
Betreft: Ghr. Ultzen

d, tiertL ^^-S**^ <~^~-

Ten vervolge op het rapport van Verb./'l9
0/3-490'51 STO dd 23-5-51, kan nog het volgende
worden gerapporteerd:

f" fcHBISTIAAïT ULTZEF (13-6-1900), wagenbestuurder
NS, die voor de keuring is geweest, is goed-
gekeurd voor een volledige dagtaak. Op een
vraag hoe hij dit wist, zeide Ultzen dat dit
zijn zaak was, maar dat degenen^lie hem hadden
gekeurd niet wisten dat hij van de uitslag
van de keuring op de hoogte was.
De door Ultzen in de fceuringsoommisie gekozen
arts was Dr. Polak uit Amsterdam, vermoedelijk
medisch adviseur der EVC.

%SHH ™**m
ACO/L

PAR: < ,̂



UITTREKSEL

Naam: MAAKDR&PPOKEM NOOKD-HOLLANDUit : OD 345

Voor : OD 1515

Ag. nr: 113076 Atz. : i.D. Haarlem

Aard van het stuk: Betref tt Maandoverzicht Noord- Holland over de maand Juni 1951

Naam: BOND VAK SPOOR-TRAM-en ATO PERSONEEL, aan
gesl.hij de EVC.

Afz. : Datum: Jimi

In het C.P.N.-kantoori Schoterweg 22, werd op Vrijdagavond 8 Juni
» een tesloten vergadering gehouden waaraan deelnamen»

Ean BIKDELS;A.LANDWEHR JohannjW.K.KLOEEB en twee onbekenden.
Kennelijk "betrof het hier een vergadering van GPN-era werkzaam "bij

"Spoor en fram». (10854)

Uitgetr. door: T-G»

Datum: 13.11.51

D 38-10 000 $, 10204 - 51

Op aanwijzing van: B III t
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ALGEMENE BOUD VAN SPOOR- TEAM- en NEVENBEÏÏEIJVEHPEESONEEI.
Secretariaat Prinsengracht 739 Amsterdam Tel. 32037

S/H/B/ cire./5
Aan de Voorzitter, secretaris
en penningmeesters van de
afdelingen.

Waarde Makkers,

Hierbij ontvangt U van ons een IIISTRÜCTIE-brief
verband houdende met de herregistratie der contributie-inning.
Uw penningmeester heeft voor ieder lid van Uw afdeling een
circulaire toegezonden gekregen met de bedoeling dat deze zo
spoedig mogelijk aan het betreffende lid wordt toegezonden.
Het is echter noodzakelijk, dat alvorens hiertoe wordt over-
gegaan Uw bestuur een organisatie mogelijkheid schept dat
na het versturen der 'circulaires de daarop volgende dagen
de leden persoonlijk worden bezocht om eventuele bezwaren of
misverstanden recht te zetten.
Onderschat deze opdracht niet, want ontegenzeggelijk zal ook
in Uw afdeling enige reacties op de circulaire volgen.
Kameraden, wij zijn er van overtuigd, dat gij als bestuurder
zult begrijpen dat de scheve verhoudingen, waarover in de
circulaire wordt gesproken zo spoedig mogelijk opgelost
moeten worden.
Wat wij U danoofc opdragen is niets meer dan een congrewbesluit
Wij rekenen er dan ook op dat U alles in het werk zal stellen
Uw geheel in te zetten om deze HEBKEG-ISTRATIE vlot te doen
verlopen en zodoende een gezonde contributieregeling in onze
organisatie te scheppen.
Als afdelingsbestuur zal het daarom in de toekomst ook Uw
taak zijn regelmatig promoties of andere inkomstenverhogingen
te blijven controleren, zodat een zuivere contributiebetaling
daarmee gelijke tred houdt.
Zodra in Uw afdeling deze zaak geregeld is, moet de penning-
meester onmiddellijk de bode de eventuele veranderingen door-
geven, doch ook een overzicht toezenden aan onze landelijk
penningmeester, kameraad Janssen.
Kameraden, wij verwachten spoedig enig bericht van U omtrent
de in dit schrijven bedoelde werkzaamheden en verblijven met
kameraadschappelijke groeten,

voor het hoofdbestuur,

w.g. H. Blekman, secretaris.
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AI&EHBHE BOND VAK SPOOH- TEAM- en HEVENBEDKIJVMPERSOHEEL
Secretariaat Prinsengracht 739 Amsterdam Tel. 32097
S/H/B/ circ./6 Aan de Voorzitter, secretaris

en penningmeesters van de
afdelingen.

Waarde Makkers,
Het is U allen bekend dat wij iedere H dagen aan ongeveer

2000 anders georganiseerde kameraden "Ons Orgaan" toezenden.
Naar aanleiding hiervan hebben wij enige dagen geleden al deze
kameraden een circulaire doen toekomen waarin wij hen, geheel
vrijblijvend, verzochten indien zij onze krant op prijs stelden
een jaarlijkse ondersteuning daarvoor af te staan.
Wij stellen het o>p prijs, U te kunnen mededelen dat de reacties
daarop niet uit zijn gebleven en verschillende bijdragen reeds
bij ons zijn binnengekomen.
Wij menen echter dat het goed is als Uw bestuur op de hoogte is
aan wie wij in ïïw plaats regelmatig de krant toezenden en d&en
ïï jlan ook hierbij de^ adressen van d^ze kameraden toekomen^—
Wij hebben deze aan ïïw secretariaat toegezonden en het is nodig
dat gij met elkaar eens overweegt hoe of het beste deze lezers
NIET leden van onze bond bezocht kunnen worden om in persoonlijke
gesprekken met deze kameraden op de hoogte te worden gesteld
van hetgeen zij van "Ons Orgaan" denken. Goed is het, bij deze
gesprekken te wijzen op de mogelijkheid dat ook zij in de ge-
legenheid zijn ingezonden artikelen op te zenden of op- en aan-
merkingen aan ons kenbaar te maken.
Het behoeft geen nader betoog dat uit het persoonlijk bezoeken
van deze lezers goede contactadressen voort kunnen vloeien die
voor het werk van onze organisatie van het allergrootste belang
moet worden geacht.
Kameraden, wij vertrouwen er dan ook op dat ïï het toezenden van
deze adressen niet als een formaliteit beschouwd, maar met elkaar
een oplossing weet te scheppen deze adressen te gaan bezoeken.
Laten wij goed beseffen dat onze krant een belangrijk middel is
de invloed van onze bond nog meer uit te breiden en indien onze
krant gedragen en gecorrigeerd door het vervoerpersoneel nog
meer op het bedrijf wordt afgesteld, zal dat ontegenzeggelijk grote
voordelen met zich brengen.
Wij spreken daarom dan ook af dat ïï alles in het werk zal stellen
deze belangrijke kwestie ten uitvoer te brengen en zien met be-
langstelling berichten hierover van ïï tegemoet.
Inmiddels met kameraadschappelijke groeten,

voor het hoofdbestuur,
w.g. H. Blekman, secretaris.



Aan HD, voor ÜVE
Van HB. -=—

Ho.t 112929, 00 105906.

Op het E.V.C.-looncongres van 10-3-'5l te Amsterdam
werd bij de discussies ook het woord gevoerd door zekere
OVERVEEN (phonetisch) uit Groningen. Hij beweerde lid te
zijn van het N.V.V. en tot het Spoorweg-personeel te Gro-
ningen te behoren.

In Groningen was hij nbch bij de bevolkingsadminis-
tratie, nbch bij de H.S. bekend. Verzocht wordt te trachten
zijn identiteit bij Uw relatie N.S. te doen vaststellen.

(B 7& HB, 24 Juli 1951



N O T A

bij ACD 111891
van» DVE

De van relatie N.S* ontvangen lijst van personeel N.S.
heeft betrekking op personen die het CONGRES SPOOR-EVC gehouden
te Hilversum 23-24 April 1951< hebben fcesocht en niet, zoals
abusievelijk werd vermeld, het Loongongres 1951»

DVB, 25 September 1951
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OP KAART
Betreft: Personalia van N. S, personeelsleden MG co
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Bijgaand schrijven ontvangen van relatie NS.
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Verbinding: 19
0/3 no 538'51 STN

Onderwerp: Bespreking tussen enige leden van de
Bond van Spoor- ïram en Hevenbedrijven-̂ '̂ -'''-̂  -»?
personeel, gehouden op 30-5-51.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht idem

OP KAART

In de avond van 30-5-51 werd tijdens een vergadering van
"De Metaal" in het EVC-gebouw te Utrecht in een aangrenzend
kantoortje vergaderd door een drietal leden van de ABSTU,
waaronder CHEISTIAAF ULIZEN (13-6-1900).
Voor zover nagegaan kon worden, werd het volgende opge-

vangen:
Ultzen sprak zijn teleurstelling uit over het slechte

XI bezoek. Dat Van loveren (Johannes Clazinus, geb. 1-7-15)
dienst had was hem bekend. Hij achtte het echter niet op

x\n plaats dat Steffens (Cornelis, geb. 1-4-98) en Bre-
^ go n j-e (Johannes Hendricus, geb. 4-12-99) niet aanwezig

waren, alhoewel de mogelijkheid niet was uitgesloten dat
laatstgenoemde onverwacht dienst had moeten doen. Spreker
betoogde verder dat deze vergadering plaats moest hebben
voor de verdeling van de diverse functies in het bestuur
van de afd. Utrecht van de ABSTN. (Zie ook rapport Verb.
19 - C/3 no 490*51 dd 23-5-51). Aangezien op de vorige ver-
gadering met algemene stemmen is aangenomen dat de huidige
kameraad het secretariaat zal waarnemen, waartoe deze zich
bereid had verklaard, acht hij het op zijn plaats dat ook
zo gehandeld zal worden. Ten slotte deelt hij mede dat hij
van 11 t/m 25 Juni met vacantie zal zijn er er dus in die
tijd geen bestuursvergadering kan plaats hebben waarbij hij
tegenwoordig zal kunnen zijn.
Na dit openingswoord stelt een van de aanwezigen voor,

het archief dat momenteel nog in handen is van de voorm.
sM secretaris (Hendrik van Dijk, geb. 5-4-1900) over te brengen

naar de nieuwe secretaris. Hij zegt toe dat hij de komende
week zal trachten het archief bij Van Dijk weg te halen.
Mocht hij overdag geen tijd hebben, dan zal hij de secre-
taris waarschuwen, opdat zij het zonodig op e«n avond samen
kunnen doen. Ultzen zegt dat bij dit archief veel oude
rommel "is wat opgeruimd kan worden. De beide anderen zijn
hier op tegen. Zij zijn van mening dat het beter is, het
gedeelte dat niet meer van direct belang is, in te pakken
en weg te leggen of op te zenden naar het H.B. Ultzen
verklaart zich hiermee accoord. Een der onbekenden zegt
toe, dat hij bij het schiften van het archief zich in ver-
binding zal stellen met de secretaris opdat deze zich vol-
komen op de hoogte kan stellen. Hij brengt dan het voorstel
ter tafel (volgens spreker afkomstig van het HB) betreffende
het plaatsen van contactmannen voor de te voeren oppositie
in het FW in de grote plaatsen. Ook in Utrecht moet dit
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gebeuren. Wij mogen het HB in deze niet in de steek
laten, zegt spreker. Hij is van mening dat hiervoor
JOHANWES GrEORGE SMIDT (6-4-25) moet worden aangewezen
daar deze reeds oppositie voert en al reeds lang op de
hoogte is van de gang van zaken, ültzen geeft toe dat
dit goed gezien is. Wij zullen oren en ogen open moeten
zetten om hiervoor geschikte mensen te vinden. Verder
zijn allen van mening dat de tijd, welke het HB zich

Ljhiervoor gedacht heeft 6 a 7 maanden te kort zal zijn.
Een der onbekenden vraagt of hij bij het overnemen van het
archief twee ordners kan aanschaffen om het archief orde-
lijk op te kunnen stellen. De penningmeester is van
mening dat het wel kan, maar dat er momenteel geen geld
in kas is. Met het congres heeft hij alles af moeten
dragen; er was toen ƒ 50. -Hij zal echter proberen ƒ 20
in kas te krijgen om aankopen te kunnen doen.
Ültzen sloot deze vergadering ten 21 uur, waarbij de

anderen hem een prettige vacanéie toe^wensten.

Bijlage: 2 foto's congres te Hilversum.

«MIBN:

C

V



B O V E N

1. Verhees - Utrecht
2. Blekman. - hoofdbest.
3. dochter van penningm. Jansen
4. Fontijn - Utrecht
5. Steffens - Utrecht
6. Mevr. Heijinfc - H.sum
7. Heijink - H.sum
8. Mevr. Pelt

O N D E R

1. Steffens
2. Bregonje
3. Franse afgevaardigde
4 Verhees

laatste 1e rij: Ultzen
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S*a,v. het uittreksel mit verslag bespreking N.S., d,d. 3.4*§1
0w nota van 13.4*51 fcan ite Sft volgende berichten.

Over het algeneen worden de landelijke organen en periodieken van
de bedrijf«bonden der E.V.G. uitgegeven onder redactionele verantwoorde-
lijkheid van het dagelijks bestuur deser bonden. ~ !
Dit Zelfde geldt blijkens een aantekening on de frontpagina van "Ono Or-
gaan** van de Algemene Bond van Ŝ oor- fram- en Nevenbedrijven^ersoneel"
ook voor deae bond. Dit bestuur i» als vo^gb samengesteld!
voor2.t Luitzen deJong, Leeuwarden, 12*7.98, wonende te Amaterdam, Bedt*

vaerstraat 269ï
Herman»*BIekaap. Haaften, 29-7.16» wonende te Amsterda», van

TT9*'? - ;

feen nadere gegevens bekend*-- -ar- j - - - niet N*S, te Aaaterdaa, nadere gegevens onbekend
en Ghristiaan Sefeeriy. geb, te Den laag 7.8,98, wonende Den Haag

Deze nersonen werden als aodanig gekoaen or> het 23 en 24 Arurlï 1951
te flilverstm gehouden eongre» van de«e hond. ~

ï.a.v. de redactie van E.?,C. organen dient echter nog te worden
dat voor vrijwel alle organen geldt, dat uiteindelijk niet de

dagelijkse besturen de eindredactie vaststellen, doch dat dit ge-
gohiedt door een daartoe aangewezen lid van het Verbondabestuur der E.V.
C,, n,l. Serrit Blo», geb. te Amsterdam, 17-4-09, wonende aldaar, Andre-
aa Bonnetraat 5lT.

aecr*ï

leden»

B V, 28 Mei 1951.



RAPPOHT van D.

Betreft: Landelijke bijeenkomst van de jg,V,G« te Amsterdam.

Bijgaand schrijven ontvangen van relatie N.S.

DYJ3, 4 Juni 1951
1951



Vertrouwelijk

Donderdag,17 Mei 1951»vond te Amsterdam een
landelijke bijeenkomst plaats van de E.V.C. Als afgevaardig-
de voor !Swolle was aanwezig de leerling-machinist G. van der
PLOEG.geboren 19 October 1921.

Na terugkomst van deze vergadering bracht hij verslag
uit aan enkele kameraden» Het hoofddoel van deze bijeenkomst
was geweest om te geraken tot het uitgeven van een blaadje
bij de N.S.,waarin alle excessen en het uitbuiten der arbei-
ders tot uiting moest komen.Als voorbeeld haalde Van der
Ploeg aóua»dat wanneer een tractieopzichter zich uitsloofde
en het (personeel opjaagde,deze man onder vermelding van zijn
volledige naam in dat blaadje aan de kaak gesteld moest wor-
den. Ook andere gegevens waren van belang. Op de Nederlandse
taal bohoefde niet te worden gelet.Corrigering vond te Am-
sterdak wel plaats. Het kwam er maar op aan, da t het bericht ,
juist was. Volgens de spreker gaf men reeds bij Stork in
Hengelo een dergelijk blad uit onder de naam "Diesel*.

Op iedere plaats en bij elke tak van dienst moest een
correspondent Vf gezocht worden. Als eis werd gesteld,dat
deze man voor de volle 100 % achter dit werk moest staan.
Het mocht niet uitlekken dat de E.V. G. hier achter stond.
Het drukken daarvan zou wel op de persen van de E.V.C, ge-
beuren te Amsterdam . -̂ ö prijs is bepaild op 5 cent.

Volgens verdere uitlatingen van Van der Ploeg heerst er,
momenteel enige lauwheid onder de !. V. Cv—er s te Zwolle. Op
de laatste vergadering die begin April j.l. te Zwolle werd
ge houdentwaren slechts 7 leden aanwezig. In totaal zijn 36
sgoormgnsen lid van de E.V.C, te Zwolle. Als oorzaak vanTeze
Iauwheid^?ël?on^ê"3?ireild"ë Van der "PToeg^dat van de voorzit eer

V'| Gijsjiftarjaink geen activiteit meer ontplooide,,omdat hij over-
belast was met werkzaamheden voor de Vrede sbeweging. Van der
Ploeg is van mening dat een nieuwe voorzitter aangezocht
moet worden en wil een vergadbing beleggen.

Ho. 22.
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Verbinding: 19
C/3 no 490'51 SIN

Onderwerp: Ledenvergadering van de Algemene Bond van /
Spoor-Tram en Nevenbedrijvenpersoneel (EVC),
afd. Utrecht, gehouden op 16-5-51 in het EVC-
gebouw te Utrecht.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht idem

l T*
L f,
''

>_- Aanwezig:
Voor het Hoofdbestuur L.DE JONG (Amsterdam),
* van de afd. Utrecht:
fjCHBISTIAAN ULTZBN (13-6-1900),
JACOB LANGBDIJK (3-2-93),
PETEUS JOANNES VBEHEBS (14-7-97),
JOHANNES CLAZINUS VAN LOVEEEN (1-7-15),
ADEIAAN VAN DEE ZWAAN (20-9-96),
JOHANNES HENDHICÜS BEEGONJE (4-12-9S),
J10ENELIS STEFOTS ( 4-1-98),
en twee onbekenden.
Ultzen opent ten ongeveer 20 uur de vergadering en heet

allen welkom. Hij betuigt zijn tevredenheid over de opkomst,
want het is lang geleden dat 10 personen aanwezig waren. Hij
deelt dan mede dat deze vergadering, wordt gehouden ter be-
spreking van enige punten en de behandeling van het congres-
verslag, hetwelk zal worden uitgebracht door kameraad Verhees.
Ultzen laat het bij dit korte openingswoord, aangezien hij
om 23 uur in dienst moet zijn.
Punt 2:

Sr zijn geen ingekomen stukken, zodat dit punt wordt over-
geslagen.
Punt 3:
Het congresverslag wordt door V..E K HE E^gvoorgelezen.

(Opm.: Het voorgelezene was een beknopte weergave van het-
geen dezerzijds werd gerapporteerd bij rapport C/3-400'51
STA dd 30-4-51, en bevatte geen nieuwe gezichtspunten). Dit
verslag verwerft aller instemming en wordt zonder op- of
aanmerkingen goedgekeurd. -

Slechts Van Loveren vraagt enige inlichtingen, en wel de
volgende:

Hoe wil men trachten de erkenning van de bond los te krijgen
van de directie der NS en hoe heeft men zich hiervoor de
strijd gedacht ?

Hij betoogt verder dat wel meerdere malen bepaalde voor-
stellen ter tafel zijn gekomen, maar nimmer uitgewerkt.
Volgens hem zijn hiervoor twee oorzaken: men mist de kracht
om iets door te zetten en men heeft geen geschikte mensen om

* JLets ten uitvoer te brengen.
ff^ ) l ULTZEN antwoordt Van Loveren dat de erkenning van onze
O• * \i ltooad door de directie van de NS niet of zeer moeilijk te

-"""dr /verkrijgen zal zijn. Maar wij zullen hiervoor moeten strijden.
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(verder geeft Ultzen toe dat het wel is voorgekomen dat
bepaalde voorstellen niet verder ter tafel zijn gekomen,
maar dat hiervoor bepaalde redenen waren. Praotisch heeft
het werk in Utrecht altijd op drie man gerust, de laatste
tijd zelfs op twee man, daar de secretaris SPEKKELS de zaak
in de steek heeft gelaten. Verhees en ik hebben het werk
moeten doen, terwijl ik zelf druk ben voor de partij en de
gemeenteraadswerkzaamheden. Van avond hoop ik echter hierin
verandering te brengen door het bestuur uit te breiden en
op voltallige stvrkte te brengen. Wat de tweede vraag van
Van Loveren betreft, hierop zal kameraad Be Jong antwoord
geven, dasr deze kwestie in de hedenmiddag gehouden Bonds-
raadvergadering is aanhangig gemaakt en de richtlijnen
hiervoor zijn vastgesteld.
**

Hierna geeft Ultzen het woord aan Be Jong voor de behan-
deling van punt 4.
Be Jong begint met een overzicht te geven van de strijd

der EVC. Be EVC is begonnen met de gedachte dat zij het ;
beter kon doen en het beter wilde doen, maar in de zes
jaren die achter ons liggen hebben wij fouten gemaakt,
zelfs zeer grote fouten. Een onzer grootste fouten was de
arbeiders uit het NW te trekken en in onze organisatie
onder te brengen. Het tegendeel is gebleken en wij zullen
deze tactiek moeten laten varen. Wij zullen ook in het NW
zelf moeten gaan werken en oppositie verwekken. Be EVC
heeft zelfs getracht een fusie aan te gaan met het NW,
doch dit is afgestuit op de eis van aanstelling van enige j
onzer bestuurders in het NW bestuur. Be "Nederlandse Ver- j
eniging" (aldus noemde spreker het NW) zal nooit een fusie!
aangaan wanneer zij ons in haar rijen zal moeten opnemen :
met open banier en slaande trom. Wanneer wij een fusie j
aangaan zal dit moeten gebeuren met volledige erkenning van
de rechten onzer leden. Bit zal echter niet zo gauw gebeureri.
Het is daarom nodig, dat niet alleen oppositie onder de i
wNed. Vereniging" wordt gewekt, maar dat deze kwestie ook i
onder de aandacht van de leden der Ned. Ver. wordt gebracht!
en op de vergadering aan de orde wordt gesteld. Om dit te
verkrijgen zijn door de Algemene Baad de volgende richt- ,•
lijnen vastgesteld: ^-—*i
In het gehele land moeten in de grote plaatsen contacfïfR

met NW-ers worden gelegd. Bit is mogelijk. De stokers van
1de loc.loodsen hebben een demonstratie op touw gezet om in i\ '

een hogere loonschaal geplaatst te worden. Hiermede is dus
bewezen dat in de rijen van de Ned.Ver., P.C.B, en "Sint
Raphaël" ontevredenheid heerst. Hierin geven de leden van
het NW de grootste doorslag. In grote plaatsen moeten
mensen worden opgewekt, leden van het NW die door hun ge-
sprekken in werkplaatsen of vergaderingen blijk geven het
met de EVC eens te zijn, te noteren. Namen en adressen
moeten worden doorgegeven en deze personen worden dan door
het hoofdbestuur of de plaatselijke afdelingen bewerkt om
^
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fhen tot oppositie te brengen. Wanneer in het gehele land
l contacten zullen zijn verkregen, dan zal in Utrecht een
grote vergadering worden belegd, waar al deze contacten bij

/ elkaar zullen komen. Reeds zijn enkele contacten gelegd,
(0|>m. Verb.xt^: voor Leeuwarden ene Abe de Vries, voor Gronin

^X / -*'' x"1 -*'' ^ «n "~ ' j

/ gen werden geen namen genoemd), voor Groningen twee en voor l
Leeuwarden twee mensen. Ook Utrecht zal hiervoor zijn aandeel

l moeten leveren. Bij het bezoeken van doorgegeven adressen zal
men echter eerlijk tewerk moeten gaan. Men zal de mensen \r moeten maken voor de 10$ loonsverhoging, voor de moei-\n die de komende winter weer zal brengen. Men moet

zich echter niet op politiek terrein laten dwingen. Het tot
stand brengen van deze contacten brengt het voordeel mede
dat men bij ev. gebeurtenissen bij de NS deze mensen kan in-

l schakelen bij het voeren van strijd als NW-er. Om deze hele
kwestie uit te werken heeft men 7 a 8 weken nodig en daarna

l zal een vergadering van deze contacten worden belegd waar de
l verdere richtlijnen worden vastgesteld. (~Hiermede is Van \s tweede vraag beantwoord. '^•-"'"

De Jong besluit zijn uiteenzetting met nog even terug te
komen op de rechtspositie van hem en Blekman in de geest
zoals dit is vastgelegd in het congresverslag.
Hierna neemt Ultzen het woord en dankt De Jong voor zijn

uiteenzetting en zegt hem namens Utrecht zijn steun toe bij
het ten uitvoer brengen vanue voorgenomen plannen.
Punt 5: \r is geen animo. Alleen Van Loveren zegt te hopen dat

de plannen volledig zullen worden uitgevoerd.
Alvorens tot de rondvraag wordt overgegaan brengt Ultzen

eerst de bestuursyerkiezing aan de orde. Vóór deze vergade-
ring zijn verschillende leden gepolst en de meesten waren
bereid een bestuursfunctie te aanvaarden. Ook kameraad Verhees
is bereid gevonden, zodat wij op één uitzondering na - en
dat is kameraad POL,-die niet aanwezig is, - het bestuur
kunnen samenstellen. Hiermede treedt Langedijk tevens af als
bestuurder.

wordt dan als volgt samengesteld:;.nieuwe bes
~fa.fr —*~-AisflL -9-0$

^T aanvullend bestuur.:N - STEjfEHS - BÊ aüHBS en
gonje doet Het voorstel Verhees aïs wnd. secretaris te
fungeren, met dien verstande dat deze plaats blijvend

oor hem moet worden vastgelegd. De vergadering gaat hiermee
ccoord.
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Hierna volgt de rondvraag. Vragers zijn er niet, maar
door Van der Zwaan en Ültzen worden mededelingen over hun
persoonlijke belangen gedaan. Van der Zwaan deelt mede dat
hij door het scheidsgerecht in het gelijkpLs gesteld en dat
de straf die men op hem had toegepast of had willen toepassen
is ingetrokken. Of hij in zijn oude dienst teruggeplaatst
zal worden is hem nog niet bekend. Hij is echter in zijn
oude functie hersteld en zijn loon is hetzelfde als voor-

Jagen. UI t ze n maant hem echter voorzichtig te zijn want
Van der Zwaan heeft al meer ernstige dingeötoij de hand ge-
had en het is bijna uitgesloten dat hij een\volgende keer
een dergelijk proces weer zal winnen. Van der Zwaan belooft
ültzen voorzichtig te zijn.

Uitzen deelt mede dat hij opnieuw voor de keuring zal
moeten verschijnen. Thans moet hij volgens het RDV voor
een keuringscommissie van drie doktoren komen, waarvan één.
door hemzelf gekozen kan worden. Hij heeft hiervoor Dr.
Polak uit Amsterdam bereid gevonden. Ültzen heeft echter
vernotoen, dat er niet drie, maar vier personen bij de keu-
ring tegenwoordig zullen zijn, hetgeen in strijd is met
het RDV. Hierin wordt slechts over drie personen gesproken.
Verheeü? beveatigt dat vier personen bij de keuring aan-
wezig zullen zijn. In dit geval zal ik eisen - aldus Ultzen-
dat deze 4e persoon zich verwijdert uit het vertrek waar
de keuring zal plaats hebben. Mocht dit niet gebeuren, dan
zal de keuring niet plaats hebben. De Jong wijst ïïltzen
er op, in deze zeer voorzichtig te zijn. Ültzen zegt echter,
bij zijn standpunt te blijven.

Ültzen sluit dan om 22.45 uur deze vergadering met de
toezegging dat binnenkort een bestuursvergadering zal
plaats hebben.

(Opm. Verb. 19: Ültzen is inderdaad ziek; zijn ontlasting
aat niet via natuurlijke weg, maar via een apparaat in
ijn zi jde.)

Bijlage: afs. convocatie. GEZIEN:



Bijlage bij rapport Verb. 19 C/3 - 4-90'51 STH

a f s c h r i f t

CONVOCATIE EBHBNVEBQABBB.IN.G-

Waarde Makker,
Op 23 en 24 April jl werd te Hilversum ons

tweede congres gehouden.
Vanzelfsprekend dienen zij die geen deel namen aan dit
congres een verslag te noten van de genomen besluiten,
uitgebracht door een afgevaardigde uit onze afdeling of
indien dit door omstandigheden niet mogelijk was, door
een hoofdbestuurder. a
Gelijktijdig willen wij mei- met de besluiten van de Alg.
Eaad der BVC die op Zaterdag en Zondag, 28 en 29 April
bijeen is geweest, op de hoogte stellen en bespreken welke
stappen door onze afdeling in deze genomen dienen te worden.
Wij doen als afdelingsbestuur danook een dringend beroep
op U, alles in het werk te stellen aanwezig te zijn op
onze ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op:

Woensdag, 16 Mei a.s.
in zaal/ gebouw E V C

Smeestraat no 17
Aanvang 19.30 uur
AGENDA: 1. opening

2. ingekomen stukken
3. verslag congres (door kam. ,.%..)
4. bespreking besluit Alg.Baad der EVO

(door hoofdbestuurder)
5. discussie en beantwoording
6. rondvraag
7. sluiting

Kameraad, de agenda laat de belangrijkheid van deze verga-
dering zien, wij spreken dan ook af dat U aanwezig zal zijn.

Met kameraadschappelijke groeten
voor het afdelingsbestuur,

w.g. P.J. Verhees, secretaris
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VERTROUWELIJK
Verbinding: No.12

Doss. 168/5̂ 4
Onderwerp: Lukas EIKELBOOM
Datum ontvangst "bericht: ---
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar $f ij
Tevens bericht gezonden aan: --- <*/,</- t. T

Medewerkende instanties: ---
Ondernomen actie: ---

11 1951.

OP KAART
ACD/

PAR:

ACfi/
fc

.J.

/**

Van tvsee personen, die doorgaans goed geïnformeerd
zijn, werd het volgende vernomen betreffende s

Lukas, •BIKSLBOOM. geboren te Arnhem 9 Maart 1900 (bij
Uw dienst bekend), van beroep wagenlichter bij de N.S. en
wonende Stuyvesantstraat 66 te 's-Gravenhage.

Betrokkene tracht de laatste dagen in diensttijd
handtekeningen te verzamelen voor de vredesactie onder
het personeel van de U.S., dat gestationneerd is aan het
Hollandse Spoor te 's-Gravenhage«

Hij is secretaris van de £«7.G. afdeling Tram- en

Spoorvvê e.r̂ -Qna.al......Bovendien verspreidt ~h±J^ege!^a^B^"^
onder het spoorwegpersoneel propaganda-materiaal van de

ÏÏ.V.C. en C.P.N.
Volgens informanten is EIKELBOOM verbitterd, omdat

hij drie keer is gezakt voor de functie van machinist.
Ei j heeft daarom genieend zijn heil te moeten zoeken bij

de G.P.N, (einde)



UITTREKSEL

Uit : d) 345 Naam: MJLABDRAJPPQKTEB NOOHD HOLLAND

Voor : QD 1515 Naam: BQHD V1H SPOGR-THAM ES ATGPEHSOBEEL (EVC)

Ag.nr: 108821 Afz. : ID As4 datum: 2-5-51

Aard van het stuk: M&aadeverzftfiht Apr.51 Amsterdam

,
ataman

Paf h«t da bij d* EVC aöngaelotan badrijfabendan nlat *»
«Tg maar dan vla*» gaat, wordt vaarsplagaid door 4*
£riti»k *n *%«9eteilaicinc«& r«rr*t fa d» **kat van
gr««a*n t* b«haud«»l>n pntw«r^-re«ol\iti««. D» laatst»
ir»l»at é* *«»«i«I«, r*da<m«" van DB WAAfiHBID h«t ««t baar
taak «f' f !• 4i>lti*fc ao« «n a«h«pj* «99 ta laggan. Bit va»
b.r. bat 6«T»l M J i* BVO-boaé * Spoor- , Tra»- «m H«¥»nb^-

; o,a, onvoldoand* oprul«in« van hét
ama, 'da ap$or««g«n zi^n a»n van da balangrl jfciita

bedrijven van Badarland*, -da l*idln« van da b«Bd feNMff
iU«t volladig bagrapan dat ««II i* ap^orjengana Tr«4a «n tan
b«tar baataan wensaa »n bareid *i|it «r- da otrlj* w>r aan
ta biBdan". D« ¥aarheld»varala«»n van elf in

and «ahotuSan «on«r«» gavagan dan van hat aat

voor j hogar lonen, gunatigar dianat an
raohtvaardigar ragaling M| lï#t toapaasan van
handhaving vrada.

Uitgetr. door: gjj Op aanwijzing van: BEU

Datum:

40061 - M9
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MINISTERIE TAB
BISÏESMSBSE ZAISS t3-Gravenhage, 10 ̂ uli 1951.
Ho. i B 108311.
letr.ï Algemene Bond van Spoor-, GEHEIM

tram- en Sevenbedrijven- ' Oitv^
personeel. x

/ B V WK 3. Rappei
Antwoord :—J

1 . Onder danksegging voor de belangrijke gegevens betref-
fende net Tweede Congres van de Algemene Bond van Spoor-,
Tram- en Nevenbedrijven-personeel, welke ik met uw schrijven
0/3 no 400' 51 SfA, d. d. 26-4-* 51, mocht ontvangen, deel ik 0
mede, dat van de volgende personen, leden van Set Hoofdbestuur
van deze bond, bij mijn Menst o.m. het volgende bekend is:

fEÎ MAH. Willem, geboren 29-6-* 22 te Beventer, van beroep
eerling machinist H. S., wonende te Swollerkerspel» Parallel-

weg 19.
1f4$ Ondertekenaar candidatenlijst G. P. I. bij gemeenteraad»»

verkiesingen.
1950 ©pende op 1 Kei de bijeenkomst (1 Me i- viering) af d.

Zwolle der C.?. S..
Hermanus, geboren 29-7-' 16 te Haaf ten» wonende te

Amaterdam, Jan van Galens t raat 281 II.

80PMAB. Abraham, geboren 4-4-* 94 te Aaaterdam, van beroepóordo önduc t eur H. S», wonende te lijmegen, Beemdstraat 25
Marinus Albertus, geboren 1 4-2- '06 te Amsterdam,

van beroep rangeerder H.S., wonende te Amsterdam, ffijten-
baohstraat 107 III.
QBG de. §jaltt geboren 23-8-*95 te Kortezwaag (gem. Opster-
and), van beroep machinist motortrein N.S., wonende te Am-
sterdam, Comelis BirksKStraat 5 II*
JOHG de, lAiitaen, geboren 12-7-*98 te Leeuwarden, wonende
te Amsterdam, Beatevaerstraat 269 ha..
ffiTLDgE. Hinte, geboren 12-5-* 04 te Groningen, vati beroep
oSderTadingmeeater H.S., wonende te Amersfoort, Palmstraat
242.

franciseus, geboren 23-6-*11 te Raeden, vam beroep
brugwerker K.S,, wonende te Zutphen, Buitensingel 206.
SEKERIS. Christiaan, geboren 7-8-*98 te *s-ffravenhage, van
beroep machinist 5.S., wonende te Ben Haag, Damaestraat 47
of 105.
Vooraanstaand lid C.P*B..
SglQgQS. Berend, geboren 15-9-'86 te Nieuwe Sohans, van "be*
roep machinist 9.1., wonende te Arnhem, Bosendaalsestraat 770*
1949 Bisoussiant op kadervergadering C.P «JU Centraal Distriot

Gelderland.

- Tan de -

Aan de heer Hoofdcommissaris
van Gemeentepolitie
te
? $ B l g H f.



2. Yan de volgende personen, leden van het Hoofdbestuur
en Bondsraad mocht ik tot op heden geen bijzonderheden ont-
vangen:
a. Hoofdbestuur;

. A., in dienst van de H.B.M., wonende te Hilversum.

b. Bondsraad;
f SR. van beroep chauffeur A.T.O., wonende te Amsterdam.
£ van beroep besteller A.T.O., wonende te Amsterdam.

Ingevolge mondelinge afspraak met een Uwer ambtenaren
moge Ik U verdoeken Uw bemiddeling te willen verlenen tot
het verkrijgen van de personalia, politieke oriëntering en
verder van beling zijnde gegevens van de vorengenoemde per*
sonen, die tot nog toe niet in mijn administratie voorkomen*

5- Voorts sal ik het op prijs stellen, wanneer het In
de&e aangelegenheid verkregen contaot sou kunnen worden be-
nut voor de beantwoording van de onderstaande vrageni
a. Hoe is het mogelijk geweest de drukkosten van "Ons Orgaan1*

drastisch te verminderen? (In 1948 * f. 4664«951 in 1949 -
f. 2419.80; in 1950 - f. 1571.94).

b. loe is de verbinding met het I.V.V. en de daarbij behoren--
de Internationale Beroeps Afdeling Land-, Lucht- en Hall-
transport? Hoe loopt het contaot met deze I.B.A. en hoe
wordt aam haar richtlijnen uitvoering gegeven? Wordt een
regelmatig berichtenverkeer met de I«B.A» onderhouden?
fIe versorgt dat? Kan Iets bekend worden omtrent de in-
houd van de eventuele berichten (onderwerpsaanduidlng of
voorbeelden)?

c. Worden alle bescheiden, welke door de I.B.A. worden uit-
gegeven en van belang aijn voor of gericht dim aan de
A.B.S.T.H. in het Seierlands vertaald? Door wie? Indien
de Afdeling Buitenland der E.V.C, hieraan te paa komt,
wat ss ij n aan de werkaaaaheden van deze afdeling? Welke
Is de bezetting van de»e afdeling?

d. Wie nemen kennis van de instructies (?), althans richt-
lijnen van de I.B.A.? Hoe worden de plaatselijke afdelin-
gen hierin betrokken?

HET HOOFD VAK m DIESST
Ramena deze»

L vcm LoefS
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C/3 no 400'51 STA
Datum: 26-4-51

an het Tweede Congres van de Algemene S1"^
Bond van Spoor- Tram- en Nevenbedrijvenpersonee2\n te Hilversum op 23 en 24 April 1951.

MAANDAG, 23 APBIL 1951 .

SEBSTE ZITTING

Ten 11.45 uur wordt het Congres geopend door de _2_e Voorzitter,
Clffl. Jplïg^IS. Hij rioht zich met een woord van welkom tot de
Èame~fac^nB*9n roept hen op, er aan mee te werken dat dit Congres
in alle opzichten slage. Hij wijst dan in zijn verdere rede op
de maatschappelijke verhoudingen in Nederland en Europa. Aan de
ene zijde - zo stelt spreker vast - worden kapitalen vergooid
aan "bewapening, aan de andere zijde is er geen geld voor sociale
doeleinden. Daarom zal dit Congres staan in het teken van de
Vrede. De strijd in Europa wordt door onze kameraden gestreden
in Italië, Frankrijk, Duitsland, en niet te vergeten Spanje,
waar het Franoo-regime nog de scepter zwaait. Wij hebben tot
taak deze strijd te ondersteunen met alle ons ten dienste staande
middelen.

Hierna heet de voorzitter de buitenlandse kameraden welkom,
t. w. IfWfte. Er ans e af gevaar diaden van de Confédératiop Gifn^T-alp.
du Tr avail ( C .G . T . ) . Te r de r worden voorgelezen telegrammen van
de~~ïa^eTaïïê^"ïïrrirïnland, Luxemburg, Rusland, Tsjecho-Slowakije
en de Poolse Transportarbeidersbond. Al deze telegrammen spreken
van strijd, eenheid en kameraadschap en bevatten de wens van een
goed en vruchtbaar congres voor de Nederlandse kameraden.

Vervolgens wordt het woord gegeven aan de landelijk voorzitter,
I. DE JONG, voor het houden van zijn inleiding.

(zie de bijlage).
Na de inleiding vindt de lunch plaats, terwijl om 13.30 uur

de tweede zitting aanvangt.

TWEEDE ZITTING

Verkiezing Besolutie-comraissie : CHRISTIAAN ULTZEN (13-6-1900),
Utrecht - DE BEEE (Amsterdam) - STEUIWICH (Hengelo).
Verkiezing financiële commissie : KOEVEE (Amersfoort).
Verkiezing stembureau: BELTMAN (ZwolleJ -~G.DE JONS (Amsterdam)
VINK. ~~ ~~ — ~~~_ — __
De verkiezingen van deze commissies zijn alleen van kracht voor
dit congres.
DISCUSSIE op Inleiding en Ontwerp-resolutie :
ULTZEN (Utrecht):
In zijn betoog, dat nogal heftig is, raakt deze spreker eerst
de Vrede en de Vakbeweging. Hij ziet deze twee punten samen.
De grootste strijd moet zijn voor de Vrede. Spreker stelt vast
dat wij hierin tekort zijn geschoten. Een half millioen hand-
tekeningen is in Nederland verkregen voor het petitionnement

-2-



tegen het gebruik van net atoomwapen; dit is te weinig.
Als de strijd voor de Vrede doeltreffend is en het gevaar
voor een oorlog geweken, dan zullen wij klaar moeten staan
om de Vakbeweging in te zetten voor de strijd voor een beter
bestaan. Hiermede wil spreker niet zeggen dat het zijn be-
doeling is dat deze strijd na ruste! Integendeel, de sociale
strijd zal met onverminderde kracht moeten worden voortgezet.
Hierop neemt spreker de rassendiscriminatie onder de loupe

en wijst op de positie van de negers in Amerika. De kapita-
listen in Amerika wakkeren de haat jegens de negers aan en
velen van deze zwarte kameraden zijn daaraan reeds ten offer
gevallen. Thans staat het leven van de neger W.Ho Gee op het
spel, beschuldigd van aanranding van een blanke vrouw, het-
geen echter een leugen is. Wat in Amerika gebeurt met de

t negers vindt hier ook plaats met onze jongens!, zo vaart
spreker uit. Piet van Staveren is hiervan een voorbeeld.
De strijd van deze kameraad is echter 6nze strijd!
Ültzen stelt dan voor telegrammen te zenden naar het

Amerikaanse Consulaat, het Amerikaanse Congres, aan President
Truman en de Gouverneur van het district waar W.Mc G-ee wordt
gevangen gehouden; in deze telegrammen moet de vrijlating van
l.Mc Gee worden geëist. Voorts stelt hij voor een telegram
te zenden aan de amnestie-commissie voor de vrijlating van
de dienstweigeraar Piet van Staveren.
Overgaande op de Vredesactie vraagt TJltzen de aandacht

voor de op 27 en 28 April te houden actie: "Voor een Vredes-
pact tussen de Grote Vijf". Het bijeenroepen van de Grote
Vijf is de eerste stap naar de Vrede. Amerika saboteert dit
echter. Daarom moet deze actie slagen, koste wat het wil.
Hierna neemt Ültzen de strijd in eigen bedrijf onder de

loupe, allereerst de nieuwe bepaling voor het Z.H.0.-fonds
Het personeel zal ook 1,8$ voor dit fonds moeten betalen.
Weliswaar krijgt men hiervoor een vergoeding van / 60,-

<, maar een stap achteruit is het. Alle lasten worden op onze
ruggen afgeschoven en wij zullen naar middelen moeten zoeken
om dit te voorkomen, want vandaag de dag moeten wij 1,8$
betalen, morgen neemt men de / 60 vergoeding af, en de lasten
zijn dan voor ons.
De eerste tekenen van strijd zijn bij de N. S. naar voren

gekomen. De stokers van de locomotiefloodsen hebben in een
conferentie geëist dat zij naar loonschaal 6 worden overge-
plaatst, wat voor hen een verhoging betekent. Op zich zelf
is deze actie verheugend, maar om practische redenen toch af
te keuren. Indien strijd geleverd moet worden, dan gezamen-
lijk. Van deze actie wist men niets, tot men het uit "De
Waarheid" vernam; toen was het te laat. Dergelijke acties
hebben zo weinig nut. (Zie "De Waarheid" van omstreeks 21
April 1951, artikel "Stokers loc.loodsen eisen loonsverho-
ging in landelijke conferentie").
ültzen levert hierna heftige critiek op de straffen die

aan het personeel worden uitgedeeld. Hij noemt ze:
onmenselijk, funest voor de betrokkene en zijn gezin, een
aantasting van het geestelijke en morele peil en een ver-
groting van het gevaar voor de veiligheid bij de H.S.
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Wie. deelt in feite de straffen uit? Velen menen dat de chefs
hierover beslissen, doch dit is niet waar. Ir. Den Hollander
zelf is de drijfkracht. Dit is mij (spreker) medegedeeld door
een van de chefs zelf. Het is nodig dat Den Hollander wordt
duidelijk gemaakt, niet verder op deze weg voort te gaan,daar
hierdoor het moreel van het personeel in ernstige mate wordt
aangetast.
Ultzen besluit ten slotte met voor te stellen een motie te

zenden naar het Wereld Vak Verbond, waarin op verdere strijd
voor de vrede en een beter bestaan wordt aangedrongen.
De vergadering gaat accoord met de telegrammen en de motie.
JOHAMES HENDBICÜS BEEGONJE, geb. 4-12-99 (Utrecht),

hierna het woord verkrijgend, dient een tussenvoorstel in met
betrekking tot de zaak Mc Gee. Hij stelt voor het telegram

( aan T r uraan zodanig in te kleden dat zijn geweten wordt wakker
geschud. Hem dient te worden gewezen op zijn grote voorgangers
Abraham Lincoln en Boosevelt, die gestreden hebben voor de
vrijmaking van de negers. In het telegram dient om gratie
verzocht te worden.
De vergadering is het hier niet mee eens, daar een gratie-

verzoek gedeeltelijke erkenning van de misdaad betekent.
Daarom moeten wij in vrijheid stelling eisen.

HIIVEESÜM.
Deze afd. wordt vertegenwoordigd door HEYINK, vrijgestelde

van de Bond voor Vervoer en Transport, aangesloten bij de EVG.
Hevink spreekt over intensiever organisatie en over de vrede.

Naar zijn mening is in de ontwerp-resolutie te weinig aandacht
geschonken aan de Groep Vervoer en Transport, die met grote
moeilijkheden heeft te kampen. Door de N.S. en de grote bus-
ondernemingen worden verschillende werkzaamheden overgedragen
aan particulieren om zodoende de exploitatiekosten van het

, bedrijf te verminderen. Dit is funest voor de werkers in deze
*\. Als employé' van de Gelderse Tram heeft hij het

meegemaakt dat arbeiders van drie a vier ondernemingen aan
één bus stonden te werken, en allen verschilden in loon. Hier
moet tegen gestreden worden. Verder heeft men geen medewerking
van de Verfceersinspecties. In Hilversum is het voorgekomen
dat bij een onbewaakte overweg de lichtsignalen al enige dagen
defect waren. Hij heeft hier de Verkeersinspectie bij gehaald
doch dit had geen resultaat.
Ook deze spreker uit zijn ontevredenheid over het gedane

werk voor de vrede. Zijn groep heeft in deze niet zoveel ver-
zet als men had mogen verwachten. Het is echter zo moeilijk
mensen hiervoor te krijgen. Hij wekt ten slotte op de strijd
voor de vrede niet op te geven, maar door te zetten.
ïïadat Hilversum aan het woord is geweest, wordt de Franse

kameraden gelegenheid gegeven, hun begroetingsrede uit te
spreken, welke daarna worden vertaald. Beide redevoeringen
houden in een groet van de Franse kameraden, een blik op de
internationale verhoudingen en een aansporing om op de inge-
slagen weg voort te gaan.
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Vervolg discussies.
ZWOLEE:
meent dat in het resolutie-ontwerp geen rekening is gehouden
met het feit dat verschillende kaderleden te zwaar belast
zijn met het werk voor de EVC. Van de zijde der CPN worden
zelfs pogingen gedaan om goede krachten van de vakbeweging
weg te trekken en in te zetten voor het partijwerk.
UITGEEST bepleit een snellere aanstelling van arbeidscon-
tractanten na gebleÈen geschiktheid.
ZUTPHEN
hekelt de houding van onze mensen tegen anders en ongeorgani-
seerden en betoogt dat wij de laatsten niet moeten afstoten
maar aantrekken.
AMSTEEDAM:
bepleit eveneens een harder werken voor de vrede en een snel-
lere doorstroming naar de hogere loongroepen en vraagt hoe
het staat met de gepensioneerden in onze vakbeweging.
BLEKMAN, land. secretaris, bepleit ook een krachtiger aanpak-
ken van de strijd voor de vrede en stelt voor een motie in te
dienen om bij de Ned. regering en de Wereldvredesraad op het
behoud van de vrede aan te dringen. (De vergadering gaat hier-
mee accoord).
AMSTEEDAM:
vraagt aandacht voor het gevaar, verbonden aan de overplaat-
sing van de werkplaatsen Utrecht en Haarlem. Het is reeds
voorgekomen dat instrumentmakers worden overgeplaatst naar
andere bedrijven of particulieren.
HBF&EIO:
bepleit versterking van de organisatie en grotere propaganda.
Door het NVV worden ook grote bedragen aan propaganda besteed.

De 2e voorz. antwoordt hierop dat het NW geen cent uit-
geeft voor strijd en de EVC hierop al haar krachten concen-
Jreert, zodat er weinig geld voor propaganda overblijft.

van hei dVV, genaameb-^CODUQ JOIIAMHSO SMID ( S " 9 ' 3 2 )
uit Utrecht zegt namens de oppositiegroep van het NW volle-

med.ewerfcing toe.
Hierna krijgt BLEKMAN het woord voor de behandeling van

zijn organisatieverslag (zie de bijlage). Dit verslag ver-
werft aller goedkeuring en verwekt geen discussies.

Daar de tweede zitting nogal een vlot verloop heeft gehad,
wordt aan de agenda een punt toegevoegd, en wel: "Toelichting
op de ingediende voorstellen" (zie de bijlage). Deze toe-
lichting brengt geen politieke aspecten naar voren en is
van zuiver technische aard. Het voorstel van het hoofd-
bestuur (zie dezelfde bijlage) verwerft aller goedkeuring.

-5-
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BIEKMAN
deelt nog mede dat, wat de krant betreft, getracht zal worden
andere vormen te vinden door b.v. kranten of blaadjes per
dienst uit te geven, zoals hij dit al eens heeft gedaan
voor het HGB-personeel door uitgifte van het "H.G.B.-Nieuws".
Dit is nog maar een denkbeeld en het is nog in studie in
hoeverre het uitvoerbaar is. Hij vraagt de aanwezigen wel
hem ter zijde te staan door verslag in te leveren van alle
mogelijke gebeurtenissen in werkplaatsen en kantoren.
De 2e voorzitter leest een telegram voor van de Transport-

arbeidersbond uit Bulgarije, waarin de groeten worden over-
gebracht en een geslaagd congres wordt toegewenst.
Hierna wordt de zaal gereedgemaakt voor de gemeenschap-

pelijke maaltijd, aangeboden door de afd. Hilversum van
alle EVC-bonden.
Na de maaltijd wordt de film "De Slag om Stalingrad"

vertoond. Oorspronkelijk zou gedraaid worden "Partisanen
van de Spoorwegen", doch deze film was niet aangekomen.
EINDE EERSTE CONGRESDAG.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

DINSDAG, 24 APRIL 1951

DERDE ZITTING

Deze begint laat (plm 9.45 uur).
De wnd penningmeester, JANSSEN, krijgt het woord voor de
behandeling van zijn financieel verslag (zie de bijlage).
Hierna vindt de begroeting door het Verbondsbestuur plaats.

Allereerst spreekt JAN JACOB VAN WIJNGAARDEN (5-10-11),
hoofdbestuurder EVC. Zijn rede staat in het teken van de
strijd voor de vrede. Hij geeft in dit verband een overzicht
over de internationale toestand, de stakingen en het verzet
iegen de Duitse herbewapening.
Vervolgens spreekt DIRK KLEINSMA (11-5-93) namens de Algemene
Bedrijfsbond Transport, aangesloten bij de EVC. Hij wi-jst
op het verzet der havenarbeiders tegen de wapenlossingen,
hier en eldeos^ in België, Frankrijk en Italië' 'en betoogt dat
wij ook andere methoden moeten toepassen om de wapentrans-
porten te dwarsbomen. Hij eist van de kameraden der Spoor-
wegen dat zij zullen weigeren wapentuig te vervoeren. De
strijd der havenarbeiders is ook hun strijd. Zijn heftige
rede vindt algemeen bijval bij de congressisten.
Dis ous sie financiëeIjyerslag.

HOPMAN (Nijmegen) :
maakt de opmerking dat er geen balans bij is, waardoor men
geen juist beeld kan krijgen.
BELTMAN (Zwolle) :
wijst er op dat geen rekening is gehouden met de pensionering
der gesalarieerde bestuurders

-6-
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HEÏINZ ( Hilversum):
wijst op de slechte salariëring der hoofdbestuurders.
AMSTERDAM:
ziet in dit verslag geen rechtspositie van de hoofdbe-
stuurders betreffende pensioen en vraagt naat de uitslag
van de enveloppe nact ie voor het congres.
De 2e voorz. antwoordt dat deze actie ƒ 211,10 heeft
opgebracht.
Beantwoording discussies financieel verslag door JANSSEN.
Janssen antwoordt dat hij geen balans heeft kunnen geven

daar hij over 1951 geen juiste gegevens heeft. Hij is
echter alsnog bereid bij het verzenden van het orgaan een
balans bij te voegen, daar hij het niet in het orgaan

( zelf wenst te zien. Verder zit hij ook nog met een grote
achterstand in contributie der leden, zodat hij ook om
deze reden geen juist beeld kan geven. De plaatselijke
penningmeesters moeten er geducht voor waken dat deze
achterstand niet te groot wordt en door de leden inderdaad
wordt ingehaald. Ook is het een veel voorkomend verschijn-
sel dat de leden te weinig betalen. Door al deze bijkom-
stigheden ziet het H.B. geen kans de salarissen der be-
stuurders te verhogen of aan hen bepaalde concessies te
doen wat betreft hun rechtspositie.
AMSTEHDAM vraagt hierop het woord.
Deze afgevaardigde is teleurgesteld dat er voor de rechts-
positie zo weinig is gedaan en doet mededeling dat Amster-
dam zal trachten hiervoor een bevredigender oplossing te
vinden.
DE JONG
deelt mede dat hij en Blekman volledig accoord gaan met

x de bepalingen omtrent loon en rechtspositie bij de aanvaar-
V ding van hun werkzaamheden als gesalarieerd bestuurder.

Aan de directie der NS was het verzoek gedaan hen beiden
1/s jaar op non-actief te stellen om de bondszaken te r-egelen,
Dit is geweigerd, zodat men moest kiezen of delen, of de
bondszaken laten verlopen, of hun plaats bij de NS prijs
geven. Na veel overwegingen is men tot het laatste over
gegaan, waarbij beiden genoegen hebben genomen met de hun
voorgelegde bepalingen. Men moet hierover niet discussiëren.
Voor hen is het een stuk principe-werk. Als er verkeerde
tijden aanbreken zien we wel weer. Maar hij en Blekman
zijn er van overtuigd dat er een tijd zal komen dat zij
beiden geen spijt van hun stap zullen hebben
Hierna krijgt een NW-er het woord, nl. RUNTS uit

Groningen (kaalhoofdig, plm 48 jaar oud). Hij spreekt
namens de oppositie van het NW uit Groningen. Hij deelt
mede dat in Groningen de oppositie in gang is. Hij wordt

/ reeds betiteld als communist, doch vindt dit niet erg.

-7-
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Hij geeft vervolgens zijn visie op de Europese verhoudingen
en zegt over het conflict in Korea, dat Mac Arthur daar
de zaak zo gaarne wilde doorzetten omdat hij is gehuwd
met een dochter van de Morgan's, die grote belangen hebben
bij de uraniumtaijnen in Korea en Mandsjoerije.
BIEKMAN
deelt mede dat hij in 1950 betreffende de verlenging van
de arbeidstijd voor het HGB personeel een circulaire heeft
uitgegeven, waarin hij niet heeft kunnen nalaten de "droeve
figuur" van JOUSTRA aan te vallen. Het gevolg hiervan was
dat hij op 16 April jl moest voorkomen en werd veroordeeld
tot ƒ 25 boete of 5 dagen hechtenis; de eis was / 50 boete
of 14 dagen hechtenis. De rechter gaf hem daarbij in over-
weging in het vervolg wat beter de taal te gebruiken.
Blekman heeft hier echter op geantwoord dat hij de taal
der arbeiders zal spreken en niet anders!
HEYINK (Hilversum)
zegt dat in Nederland verschillende stakingen gaande zijn
die handen vol geld koeten en stelt daarom voor om namens
het congres aan de solidariteit actie.deel te nemen. Een
collecte vindt hierop plaats, welke f 53,23 opbrengt.
~" De 2e voorzitter deelt mede dat HENDEIKUS JOHANNES
METERS (H-11-17), hoofdbestuurder van "De Metaal", wordt
verpleegd in een sanatorium in Boedapest. In het democra-
tische Nederland was voor hem geen genezing mogelijk.
Hij stelt voor dat het congres een groet aan hem zende.
De vergadering gaat hiermee aecoord.
Een telegram van kameraden uit Rome en Boedapest met

de bekende inhoud wordt dan voorgelezen.
Hierna is het tijd voor de lunch.

VIERDE ZITTING

Aanvang 13.15 uur.
Beantwoording discussie-inleiding door DE JONG,land.voorz.
DE JONG:
zegt dat de discussies verschillend waren, eritisoh,maar,
opbouwend, de stemming goed, de saamhorigheid uitstekend.
Als in bepaalde plaatsen functionarissen overbelast zijn,
dan/zal dit plaatselijk moeten worden opgelost. Als er
vrees bestaat voor rancune omdat men is aangesloten bij
de ETC., moet dit eveneens plaatselijk beketoen worden.
Yooral bij de jongeren vindt dit plaats door hun promotie
te onthouden. Plaatselijk zal hiertegen naar middelen
moeten worden gezocht. Een voornaam punt is de erkenning
van de bond door de directie der NS. Deze erkenning moet
verkregen worden door de kracht der arbeiders, door strijd,
beweging en verzet van binnen uit, gezamenlijk optreden.
Wij moeten krachten-tegenstellingen ontwikkelen, oppositie

-8-
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verwekken in de gelederen der andere bonden, echter geen
haat. De komende twee jaren zullen grote activiteit en
slagvaardigheid van onze bond eisen, maat wij moeten niet
versagen.
Hierna vindt een collecte plaats ter betaling van de

boete, aan Blekman opgelegd, welke ƒ 37,- opbrengt. Het
overschot zal besteed worden om het bedien°9.<£ personeel
een kleinigheid te geven.
Een telegram van de A.T.P.centrale wordt voorgelezen.

Verslag resolutie commissie....
De in de resolutie genoemde putsen zullen worden aan-

gehouden, met uitzondering van de volgende:
punt 1 : zoals in de resolutie vermeld, aansluitende bij

de eis van 10$ verhoging
" 2 : verbetering van de standplaataaftrek.
" 3 : aanvulling met "snellere doorstroming van minimum

naar maximum (conform voorstel hoofdbestuur)
" 5 : aanvulling: verhoging van het maximum pensioen

met 10$, verbetering der pensioenvoorwaarden bij
vroegtijdige afkeuring.

Verslag financiële,commissie^ uitgebracht door KORVER.
Korver heeft dit vastgelegd in 8 punten, welke door de
vergadering worden goedgekeurd, echter dient het woord
"beleid" in punt 1 te worden gewijzigd in beheer. Het
woord beleid zou de indruk wekken dat het belei'd niet goed
was geweest. (Voor de 8 punten zie de bijlage).
Namens de Controlecommissie leest Korver de verklaring

voor dat de boeken en bescheiden van de penningmeester zijn
gecontroleerd en in orde bevonden.
Candidaatsbespreking.
De meeste candidaten zijn bekend en men acht het over-

bodig hierover discussies te houden.
Bij de verkiezing dagelijks bestuur kan worden opgemerkt

dat men van mening is dat BELTMAN (Zwolle) te ver af woont
om goed en regelmatig de H B-tergaderingen bij te wonen.
Voor de uitslag der verkiezingen moge worden verwegen

naar de desbetreffende bijlage "UITSLAG VERKIEZINGEN".

Name/is het Hoofdbestuur sluiten Blekman, L. de Joflig
en Selceris het congres. Zij danken de aanwezigen voor hun
opkomst, roepen hen op de strijd, speciaal voor de vrede,
voort te zetten en wensen hun een goede thuisreis toe.

Na de officiële sluiting blijven de eongressisten nog
bijeen voor het nuttigen van een gemeenschappelijke maal-
tijd.

Opm. In de loop van het congres is door een afgevaardigde
een artikel gehekeld, voorkomende in "De Waarheid" van 21-
4-52 over het congres van de EVC-bond Spoorwegpersoneel.
De Jong (L.) antwoordde hierop dat "De Waarheid" het recht
heeft ook de BVC aan te vallen; het is echter te betreuren
dat zij dit v<5ó*r het congres gedaan heeft. Uit hetgeen in
"De Waarheid" stond zal men terdege lering moeten trekken.

-9-
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NABESCHOUWING.

Het congres had een goed en waardig verloop. Er heerste
een kameraadschappelijke stemming, geen wanklank en ge-
kanker werd vernomen, gescheld bleef achterwege. Ook
organisatorisch was alles goed verzorgd.
In het bijzonder werd er aandacht aan besteed dat de

afgevaardigden zoveel mogelijk niet bij naam, doch met
de plaats van herkomst werden aangeduid.
Het congres was erop gericht andersdenkenden niet af

te stoten.
Het aantal bezoekers was de eerste dag 55 afgevaardigden,

de tweede dag 60 afgevaardigden. Sterke drank of bier
was niet te krijgen, uitsluitend koffie, thee, melk en
limonade.
De maaltijden waren uitstekend verzorgd door "vader

en moeder Tuyl", de echtgenote van Heyink en nog een
vrouw. De dochter van penningmeester Janssen uit Amsterdam
was 2 dagen aanwezig en verzorgde het type- en stencil-
werk. Zij stond tevens ten dienste vanlde commissies voor
het typen van verslagen eomededelingen!

BIJLAGEN: 1) "Ons Congres", circulaire aan de lieden
2) "1951 - Vertrouwen in eigen kracht",

circulaire aan de leden
3) Voorlopige beschrijvingsbrief
4) Rede L. DE JONG
5 Bede BLEKMAN (organisatieverslag)
6 Bede JANSSEN (financieel verslag)
7 Ingediende voorstellen
8 De 8 punten van de financiële commissie
9) Voorgestelde candidaten voor H.B.,

D.B. en Bondsraad
10) Uitslag verkiezingen; nieuwe samenstelling

H.B., D.B. en Bondsraad.

-o-o-o-o-o-o-o-o-
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;ledey onzer weet, dat een congres een belang-
rijke gebfcUptöniB is in de organisatie. Én de voor -
iopige btièchri^vingabrief is in de voorbereiding van
hét congres een voornaam middel. Hij stimuleert het
nadenken ovsr en het indienen van voorstellen, «richt- - . . .-,-,. -.. *-̂ -.,.„, _.....,_-.. ... ... . , ...... . . . . . . .,,».»*..-.

ojp het beréiketv-yan groljerfc ^n metr actieve werkzaan-
hei4 4«r pssanTsatie;;' • v •

.'' Zon4ctr twijfef is dat alles -/oor onze bond van
nog, m«iër böt«ke»i8 dan het geval is >ij iaiïî erè:* Im-
mera,- dr̂ wl̂ tö iwa*op-hió zich kan en moet bewegen .is
geheel anders. Maar "bovenal, de bij onsfe .bond voorop*
staande oogmerken en bedo«l^ngen zijri geheel anders.
Is het kennelijk in 4e, andere vakbonden besloten en
ligt het althans< in Je bedoeling .ven 4e b.esturen
daarvan, de led«ri::en-huii:beslissingsrecht -buiten ge-
ding te houden, oriae organi.-,atie wil daarentegen de
inmenging 'en'- deelneming van de leden aan'de organi*-
satie bevorderen en dienstig maken aan een meer doel-,
treffende en verhoogde activiteit van de bond. Beter
gezegd: als de leden niet aan de organisatie-werk -

. " " • , " ' • ' ^ • • ' * . " '

zaamheden deelnemen, is elke vakbond voor een gróót .
deel bezig aan zijtt werkelijke kracht onherstelbare
schade te berokkenen. . ,

-o- -o-

.Qm dat volledig te begrijpen is het-goed ons
te herinneren, hoe wij in de vooroorlogse tijd';wer*-.
den ixëzig gehouden met de. indiening van .a,l^erle,i voqr-
Btellen in de kr^at-.yan: ,,het hoofdbestuur ijvere ,-



voor ."V; • / . ->• .» . . . . 'enz" .
.•gezien wij.de leVëriistotandaard van de .werkers

in de vervoerbedrijven, dan wet en.'wij tegelijker -
tijd hoe" dé beöturen van de unie-honden, .geijverd"

, . • . . hebbenV'Eft -goed beschouwd ligt daar tevens een - • - - . .
. richtingVdjzer, dat'wij'het anders aioeten doen en

• ,

ook, dat wij "het pas anders kunnen doen als wij het
', - - • * • ,-*

: stuk;y.aör stuk en als organisatie beter zien en

;.. stellen.
• Beslissend is daarbij, dat het'.naatschappe -
V' \

lijk 'gebeuren zich sneller ontwikkelt, de kleine
groep die de productiemiddelen bezit en de regering
die de verdedigster is van de belangen der onder -

' •; • • . , nemersklasse, zich directer kertn tegen de werkers
en hun bestaan. Dat tempo heeft tot" gevolg, dat het

( , verzet en de strijd van de vakbonden noodwending
directer -ingaat .tegen het streven van de regering
en de ondernemersklasse. En tevens grotere groepen
werknemers in beweging brengt en dus hun optreden
ter verdediging en verbetering van hun levensbe -
staan hoe langer hoe meer.-in de richting van de
eenheid van. actie dwingt. De laatste tijd heeft
trouwens bewezen, dat massale stakingen tot uit -
barst ing komen "en tot' gevolg hebben, dat de onder-
nemers en :h'un regering tot toegeven worden gedwongen.
Het zijn difc gebeurtenissen, die onweerlegbaar be-
wijzen, dat het niet meer is af te doen met ,,het
hoofdbestuur ijvere voor'', maar dat de gehele or -

• ganisatie en beter gezegd alle vakbonden hun wer-
kelijke kracht in de schaal moeten werpen.

-o- -o- -o-

Hoofdzaak is dus, tegen de organiseerde
macht van do bezittende klasje die, van de georgani- "
seerde- Werkers te stellen. Onnisbaar ia dus de "--^
eensgezinde tn gemeenschappelijke- actie van de wer-~
kers ir. de boorijven, in dit bestek van het vervóera-
wezen.

^ondt.r twijfel is die weg afhanfelijk van
het feit of de wtrkora elkaar benaderen als leden
van vfcrschilleude organisaties. Even zeker is, dat
speciaal onz-. bond op dit gebied -̂̂ n belangrijke
taak he^ft. Propagandistisch-- .̂n pr-i^t i.srh'j arbeid
moet verrichten op de gronlalap; v^n 1,_- ecnht.. i. i var.
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actie; de verkoop van lectuur, in hot bijzonder van
voorlichtende brochure's; het maken van abonne's op
de E.V.C.Gids; het verspreiden van manifesten en van
,,0ns OrgaanM het doorgeven van adressen van kame- .
raden die onze; krant per post moeten ontvangen j
het organiseren van de sol-actie;
aandeel nemen in de strijd voor het behoud van de
vrede;
onze krant maken tot spreekbuis van de werkers in
de vervoerbedrijven;
het vormen van afdelingsbesturen die actief het
organisatiewurk verrichten;
de vorming van een voor zijn taak berekende bonds-
raad en een dito hoofdbestuur.

Schematisch gesteld zijn dat enkele punten
die voor een groot deel uitmaken of de organisatie
zijn gesteldb taken kan uitvoeren. Maar volledig-
heid is meer en anders. Immers, onze bond kan niet
behoorlijk v/erken als onze afdelingen plaatselijk
niet met de in andere bedrijven werkzame arbeiders
verbonden is. De bondsraad en het hoofdbestuur
blijven beneden de. maat als de leden van die in -
stanties zich beschouwen als tot versiering dienen-
de onderdelen. En onze bond zou bezwaarlijk koers »
kunnen bepalen als" hij niet opgenomen was in de
algemene raad-van'de E.Vt'C. .

-o- -o- -o-

De hiervoren aangestipte verbindingen heb-
ben trouwens weinig ifee betekenen als het nodig? in-
zicht ontbrêtkt en ̂fcÉiî x̂ ; doorzetten «n *ol -
harding niet voorhandatèt, iav-Juicht om allereerst
verbindingen tot stand te brengen met de andera
georganiseerde kameraden en de volharding om vol
te houden tot resultaten bereikt zijn. Daarbij
moet voorop staan het vermijden van de fout om tot -
tegenstanders van de unie-bondsleden te worden om-
dat wij vijanden van de arbeiders en hun belangen
zien in de leiders van de unie-bonden.

Het inzicht ook", ;om versterking van de bond
te bewerkstelligen vanuit dé talrijke ongeorgani-
seerden. , ; ' '

Deze beide factoren kunnen echter pas tot
hun werkelijke betekenis getracht worden als beseft
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wordt, dat beweging van het beate ge^iti^e $0$ otówifc»
keling gebracht kan worden jals dit in .-dfe 1»g«$*É van
de andere bonden-rijpt.

• . - N

' , • . . . '-. -" ' , '

•-0 — ' —O— . . ' , — . —

Onze. organisatie, beter gezegd de B»?^»»
heeft vanaf het einde van de tweede wereldoorlog af,
in strijd gestaan met de ondernemers in het
van de arbeidersklasse. Daardoor is van alle
de moderspuit op onze Vakcentrale gericht
Daardoor vóogt men de steeds weer hérha&lde l
van de verbondenheid der B.V*C> met d6 G.P.H»
slag te doen vinden in de rijen vato de arkei4eps*~,li <%

1 * jSsl*»Daartoe leent zich'vrijwel de gehele pers'' dfc kliflÜtT
in verschillende toonaarden eenzelfde geluid ia de

. ., .voorlichting'.'-speciaal door middel van de radio-
boven alles uit. .

• • ,He.t behoeft ook geen nader betoog, dat strijd
togen de ondernemers tevens betekent strijd tegen de
leiders .van de unie-bonden. Vrezen de ondernemers de
E.V.C, omdat deze zonder enige reserve op de bres
staat voor de -\rbeiders belangen, de besturen van
de unie-benaen kampen daarenboven nog.a&-!r,de gevaren
die vo'or hen voortspruiten uit de doeltreffende vak-
bondspolitieke richtlijn van onze vakcentrale. Deze
is immers gericht op het bereiken van de eensgezinde
en gemeenschappelijke actie van de werkers in de be-
drijven. Het middel- zoals reeds opgemerkt- dat
succes in de strijd waarborgt maar tenslotte ook de
:weg vrij maakt voor de .eenheid in de vakbeweging.

—O— —O— ' —O—*

Als de arbeiders in de z.g. vrije bedrijven
dus in -de strijd staan, als zij op'hen gerichte aan-
vallen afslaan of voor directie verbeteringen vech-
ten zoals kort geleden voor loonsverhoging, dan ha-
len die makkers ook voor ons de kaŝ ĵeo uit het
vuur. Er>: die term is des te meer op ^ijn plaats naar-
mate \YJ.J in solidariteit tekort schi;tea. De vraag
die wij ons moeten voorleggen is: hebben v/ij voldoende
munitie ^^ngedra^n? Zijn wij niet in de veel voor-
komende fout vervallen van te denkeu, dat wij in de
vervoerbedrijven een beschut bestaan hebban? En wij
behoeven natuurlijk niet te onderstrepen, dat van
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beschutting in de werkelijke zin van het wpord
getn sprake ia.

-o- -o- -o-

Als wij de beknopte aangestipte punten over-
denken, als-wij aan ons gezichtsveld voorbij laten
gaan wat zich in het maatschappelijk gebeuren aan
feiten heeft voorgedaan en voordoet wat goed be-
.schouwd onmiddellijk verband .houdt met onze levens-
belangent dan springt ongetwijfeld boven alles uit:
_het overheersende belang van de vrede.

, Hebben wij de strijd Vóór het behoud van de
vrede, het verbod van het atoomwapen, kortom, voor

•-.•'7 ij*-/; •'-' i ' ' . . ' • •

de in de drie punten van Stockholm vervatte ver-
zeker ing,van de vrede het nodige gedaan? Of moeten

erkennen, dat wij vooral onze kaareraden in de
op dit terrein geanimeerd hebben?

$et oorlogsgevaar wordt nog al te~

wt~J onze vigctraging inha-
4*

QGder»on«b en bovenal worden de vredeskrachten
'op/ h*u& werkelijke Waarde ges.chatJ Ook op dit ,

b^eliegende vlak'
len.

Amersfoort,
ie te
te Amster-
aan de

eerste oonfer«a*
f̂ - **a 4e
w*PW* ™ Ï3* ** *fV

èta
öe*e voorlopig» $«

karjücter vaü
in verband

brengen vaa d* leden en
boad van de

•ange
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zijn "beurt d& grondslag zal vormen voor een scherp
critische maar tevens opbouwende discussie op ons
aanstaande congres.

.. . -o- -o- -o-
> .' . 7 ' •

, . t '

• : Wij willen ons congres, dat in de eerste
plaats vakbpndspolitiek en organisatorisch een be-

•'•' ' langrijke gebeurtenis,ia, o.ok makea tot een trok er-
varing. Een zo groot mogelijk deel van onze organi-

' ' • ' • • • satie laten deelnemen aan:het congres* Daarin willen
'.wij ook vooral onze verspreide leden betrekken. Van-

; •"' r" daar, dat in de aan de afdelingsbesturen gezonden
V • circulaire is. aangegeven ho'e 'naar ons oordeel de

a'fgevaeiöiging doeltreffend kan plaatsvinden willen
•••'-' wij het gestelde doel bereiken.

(j • Ook op dit punt verschilt'de wijze waarop wij
cóngresseren, fundamenteel met de îfefcode die' in de

. '•'- • "*"'

unie-bonden wordt toegep|it^%iègenöv«r hun syöteem
van raden van afgevaardigden zoals bijvoorbeeld het
sterkst bij St.Raphaël maar ook in principe tij de
N»Vé en dé P.C.B, net geval is-, streven wij met
alle-macht naar een zo breed mogelijke vertegenwcor-

» ' *

• , rdiging. Dat is een voorwaarde om het. Congres door de
; organisatie te doen dragen.

Op het punt van de belangstelling ligt fcefc
niet anders. Voor onze leden maar ook voor go.edwil̂ ÏJ':
lende anders- en ongeorganiseerden is ons congres v

niat taboe. Vor^r ons bestaat daartoe geen reden om-
dat wij iets hebben te'bieden aan ieder die werkelijk
helangstelling van goed gehalte toont. Evenals wij
open staan voor en willen.beluisteren wat anders ge-
organiseerde kameraden ons te zeggen hebben. De
pijler waarop goed beschouwd ds ontwikkeling van de
gemeenschappelijke strijd rust.

- Mogen de voorstellen die ingediend worden en
waarbij wij alle deuren menen te.moeten openzetten -
ook schriftelijke indiening bij het hoofdbestuur is

. mogelijk in gevallen waar-in dat doeltreffend geacht
kan worden - de belangenbehartiging stimuleren zoals
dat voor onze organisatie in de vervoerbedrijven mo-
gelijk is .jp daartot* geëigende wijze.

Moge onzt; organisatie nog meer dan voorheen
zijn: de stok achter de deur.

Mogen de ingediende voorstellen bevordelijk
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zija aan h«t op hoger plan brengen van de weerbaar-
heid van onze bond in de sin als wij vakltondspoli-
tiek beperkt hetA>en belicht.

Moge tenslotte de candidering van kameraden
voor de besturende en uitvoerende instantiea daar -
toe het zijne bijbrengen.

Dan kan 'het niet anders of ons eongres op
1*111$ i* M Bû culiei zal zowel naar binnen als naar

2«HLTV 6Ö»**c
buiten perspectieven openen. Mede dienstig aan <te
verdediging en verhoging van het levenspeil van de
werkers in de vervoerbedrijven en hun gezinnen.
Bijdrage ook, in het licht van de strijd voor het .
behoud van de vrede.'

Voor het hoofdbestuur,
*/ f^it-/^^^

Ĉ TI.Blekman,
wöd» Seer.

ALGEMENE BOND VAN
SPOOR-, TRAM- EN

7J.3 J*in«*ngraöJit ggOj taf e-̂ Amsterdam-C .
7 Telefoon

Amsterdam, October

-O-o-O—O-O-
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Op W$en3djifr/3$ December 4-l« kwam te Amsterdam de bondsraad
in vergadèpewig bijeèfa, OM o. m. de datum van ons Congres de-
finitief traafc te stallen.
Na een diepgaande' discussie is de vergadering er ifi geslaagd
een datum, te bepalen die de garantie in zich draagt, aet mede-
Werking van U en. de leden in het algemeen, ons Congres terdege
voor te bereiden en zodoende de zekerheid te hebben te kunnen
vertrouwen ojjt het slagen van het Congres.
S», vergader $$£ is er van uit gegaan een ieder in de gelegenheid
IN*; «tellen oaê Coaga?ea "hij te wonen, hetzij als afgevaardigde
>̂ls belangstellende.

fÉadaar dat de Congresdatum is vastgesteld in een periode die
geen dicht; water en andere winterse moeilijkheden meer kan ge-
ven met daarnaast man het begin van de 8 weekse periode.
Ook ia de duur van het Congres van 3 dagen teruggebracht op 2

en wel
MAANDAG 23 en DINSDAG 24- April 1951
in Qns gebouw te HILVERSI

Duidelijkheidshalve maken wij onze leden er pp attent dat
«ventuele snipperdagen tot aan die datum kunnen worden vast-
gehouden en raden wij U tevens aan, ver lof of snipperdagen voor.
23_en__24- April eind Januari al aan te vragen .

Daar het eerst in de bedoeling lag ons Congres te hnuden in
December 3,950 zijn alle leden in het bezit van de voorlopige
beBchrijvingsbrief.Alle richtlijnen aan U verstrekt ten aan-
zien van deze beschrijvingsbrief blijven vanzelfsprekend van
kracht.
Kameraden,wij hebben nu een lange tijd van voorbereiding,laten
wij hier goed gebruik van maken.net is noodzakelijk da* er
voorstellen komen up de voorlopige beschri.lvingsbrief «zorg
du» dat er vergaderingen k:.men waar de leden onderling de voor-
stellen bespreken en aa- het hoofdbestuur d^jrgeven.
Het is onnodig te zeggen wat een Congres betekent vo >r onze
organisatie,daarom zullen wij alles in het werk dienen te stel-
len en ons in de voorbereiding van het Congres zoveel mogelijk
dienen te gewen om onze organisatie z^ krachtig en gezond te
•aken dat in de twee'jaar die weer voor ons liggen de belangen
van de werkers in de vervoerbedrijven zo g >ed en zo dienstig
mogelijk behartigd kunnen w.>.rden.rfij doen daarom een berdep
cp U ,ons goed op de ho.gte te h,uden van de gang van zaken
betreffende de voorbereiding en c>ns te berichten wie als af- .
gevaardigde en wie als gast ons Congres zal bijwonen.Het is J
voor de vele werkzaamheden die aan het Congres vooraf gaan van
het allergrootste belang,dat wij weten hoe de stand van zaken *
in do afdeling is.
Kameraad,wij vertrouwen op Uw volle medewerking in deze en zien
met belangstelling de berichten tegemoet.
Inmiddels met kameraadschappelijke groeten voor het hoofd-
bestuur,

H.Bleïman. wnd. secr.
P.S. Indien U niet meer in het ; / -jÜ ' " "

bezit mocht zijn van de be- , '
schrijvingsbrief, laat dat ms
das. p.o. wet en, wij zenden U nog
een exemplaar.
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V E R T R O U W E N I N E I G E N K R A C H T

G E E F T

V E R T R O U W E N I N D E T O E K O M S T

Aan alle leden

Waarde Makker en
Huisgenoten,

f
v

.Dij het verlaten van het oude en met ingang van het
nieuwe jaar,doen wij U,mede namens de leden van het Hoofd-
bestuur e:; de Bondsraad, onze beste wensen toekomen.

'Wij hebben het volste vertrouwen,dat ook in het nieu-
we jaar U alle kracht en medewerking zal weten te geven aan
onze organisatie,die in dienst staat van de arbeidersklasse
en in het bijzonder in die van de werkers in de vervoerbe-
drijven,

Wij vertrouwen er echter ook op,dat in die afdelingen
waar de activiteit en medewerking minder was,deze in 1951
opgevoerd zal worden.

Dit alles is noodzakelijk om gezamelijk als leden en
bestuurd rs van onze bedrijfsbond de strijd,sociaal en eco-
nomisch, in het belang van de werkers in de vervoerbedrijven
met succes te kunnen voeren.

Ook de huisgenoten en in het bijzonder de vrouwen van
:>nze leden willen wij bij onze wensen niet vergeten. Zonder
de steun en medewerking van hen,die deelachtig zijn in de
successen behaald door de arbeidersklasse,kan de nodige ac-
tiviteit niet tot volle ontplooiing komen.
Wij voelen ons daarom verplicht,in ons aller belang,de vrou-
wen op te roepen een steun te zijn in de strijd die de man-
nen als bewuste arbeiders moeten voeren,
Met deze wil bezield,overtuigd zijnde van onze gerechtvaar-
digde strijd en vertrouwen hebbende in nnze kracht,kunnen
wij het nieuwe jaar 1951 niet vertrouwen tegemoet gaan, over-
tuigd te sullen zegenvieren in de strijd voor ons bestaan,
in de strijd voor het behoud van de vrede»

L E V E D E E.V.C.

L E V E H E T W.V.V, Namens het hoofdbestuur,

L. de Jong
H-Blekman
M.A.Janssen

Voorzitter.
Wnd.Secr.
Penningmeester.



Afgevaardigden, genodigden, belangstellenden! kameraden.

Namens het Hoofdbestuur heb ik tot taak een overzicht te ge-
ven van de stand van zaken.
Sinds ons vorige Congres zijn de verhoudingen in de wereld in

w snel tempo veranderd. In de kapitalistische landen is het niet
° mogelijk gebleken de greep van de permanente crisis te ontwor—
<D stelen, maar in de landen die de weg van de kapitalistische
^ economie verlieten, is het socialisme reeds bereikt of voor-
^ goed in die richting koers gezet.
<D

£ Sinds ons vorige Congres heeft de waanzinnige bewapening zich
« in versneld tempo doorgezet en de oorlogsvoorbereidingen steeds
o positiever gericht op de ontketening van een derde wereldoor-

£ De kapitalistische landen, die de moeilijk heden van de ori-
<o sia niet kunnen overwinnen, trachten door de ontketening van
£ een oorlog de oplossing te vinden en het is duidelijk geble-
JH ken, dat de Amerikaanse machthebbers daarin de hoofdrol spe-

I len-
g1 De Amerikaanse Marshall-hulp, die werd aangeprezen als hulp-
£ verlening aan West-Europa, is gebleken niet anders te behel-
% sen dan de bedoelingen van een onwaarachtige en brutale in-
g-j

H dringer, die door zijn verstrekte .hulp de geholpenen econo-
misch en dus politiek wilde overheersen.
Wellicht is het U korter of langer tijd duidelijk dat dit
de werkelijke toedracht is van hetgeen indertijd als hulp
werd voorgesteld en waarover door de Amerikaanse monopolisten
en de met hen verbonden nationale groeperingen in de andere
kapitalistische landen eertijds de loftrompet werd geblazen.

Dwars tegen de feiten in, wordt voor die z, g. hulp nog pro-
pagandistisch opgetreden en in de rijen van de arbeidersklas-
se nemen de Vakbondsleiders van de bij het I.V.V.V. aange-
sloten bonden in deze een vooraanstaande plaats in.

Nog duidelijker dan in de tijd van het vorige Congres is aan
het licht getreden, dat de van de Marshall-hulp z.g. profi-
terende landen hun nationale zelfstandigheid verloren en
ondergeschikt werden aan de wil van de Amerikaanse monopolia-

z. o.z«
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ten.
De regeringen van dese landen hebben in deze ontwikkeling
tevens hun «are karakter getoond, omdat de koloniale afhan-
kelijkheid van de landen aan de toepassing van het Atlantisch
Faot kans van slagea, g>a£ en met medewerking van die regerin-
gen tot stand kwam.

Gij weet het allen, kameraden, het Pact werd en wordt voor-
gesteld als dienstig aan de handhaving van de Vrede. De wer-
kelijkheid is echter dat weer een aanvalsoorlog wordt ontke-
tend tegen dat deel der wereld, waarover aij hun controle
sinds lange of korte tijd verloren ; de Sowjet-Unie, de
Volksdemooratisohe landen en de Volksrepubliek China.

Het Atlantisch Pact is het leggen van een militaire ring
om de laatsgenoemde landen, waar de economie socialistisch
is dus vooruitgang schept, en daarmee is tegelijkertijd be-
wezen, dat dit Pact niet anders inhoudt dan de voorbereiding
en ontketening van een aanvalsoorlog.
Het gewapende conflict in Korea, waar- onder de vlag van de
Verenigde Naties oorlog gevoerd wordt tegen de voor zijn
onafhankelijkheid vechtende Koreaanse bevolking en de mili-
taire bezetting door Amerika van het Chinese eiland Formosa,
laat op duidelijke wijze zien, dat de oorlogsstokers hun
oorlogsfakkel in Assië brandende houden, teneinde elke gele-
genheid tot uitbreiding te kunnen aanwenden.

In opdracht van de Amerikaanse machthebbers nemen een aantal
kapitalistisch geregeerde landen aan die oorlogscampagne
deel, zoals ook de Nederlandse regering vrijwilligers zendt
en oorlogsbodems van de Nederlandse marine aan de beschieting
van Koreaanse steden en dorpen deelnemen. Zij nemen ook in
alle opzichten deel aan de leugencarapagne omtrent de drei-
ging van oorlog, beschuldigen dwars tegen de feiten in de
Sowjet-Unie van agressie-voornemens om de eigen opzet te
Verdoezelen, een z.g. schuldige te kunnen aanwijzen en alle
sluizen van volksverleugening opengezet worden ten dienste
van een der voornaamste elementen tot het in gang zetten
van een oorlog, de^vol^eren-haa/U
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Aan die campagne nemen volledig deel de leiders van de bij het
I.V.V.V. aangesloten bonden, zij trekken met de regeringen in
de kapitalistische landen één lijn, gebruiken gelijke argumen-
ten.
Alles wijst er op, kameraden, dat de koers naar een derde we-
reldoorlog en zijn dreiging verscherpt wordt. De wetenschap,
dat een "handvol" misdadigers in staat is de oorlogsfakkel
te werpen, verplicht de vredelievende mensheid alles te geven
om de oorlog te voorkomen.
In deze gespannen tijd vindt dit Congres plaats en het gaat
er dus om na te gaan wat ons te doen staat, eerstens met be-
trekking tot de strijd voor het behoud van de Vrede.

^ Tegenover de waanzinnige bewapening en het ontzettende tempo
der oorlogsvoorbereidingen, staat het tot honderden millioenen
gegroeide Vfedesleger van mensen over de gehele wereld, van
verschillende huidskleur, stand, beroep of uiteenlopende op-
vatting met betrekking tot godsdienst of politiek.
En het is onder die druk dat de oorlogsstokera tot nu toe
moesten afzien "Van het gebruik van de atoombom.
Onder leiding van de Wereldvredesbeweging, met aan de kop de
Wereldvredesraad, neemt de internationale beweging voor de
Vrede aanhoudend in kracht toe en daarvan maakt de arbeiders-
klasse het belangrijkste en meest beslissende deel uit. Dat
wil dus ook zeggen, dat de arbeidersklasse de beslissende

/—N verantwoordelijkheid draagt.
De Wereldvredesraad, die zich voor de taak gesteld ziet rich-
ting te geven aan.en perspectieven te openen voor de strijd
voor het behoud van de Vrede, aal daarin niet kunnen slagen
zonder de actieve deelneming van de werkers. Vooral de wer-
kers in de vervoerbedrijven kunnen in de strijd voor het-be*-
houd van de Vrede een ontzaggelijke kracht ontwikkelen.
Voorwaarde ia om te beseffen hoe dreigend de oorlogeen de bij
onae leden en het kader bestaande onderschatting van dit ge-

" vaar moet snel overwonnen worden.
Aan de oprichting van vredesoomite's in de vervoerbedrijven
ia reel te weinig gedaan. Er bestaan in enkele plaatsen oomi-
te's, naar deae zijn niet aotief. Daarin moet snel verbetering

z.o.z*
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tot stand gebracht worden. Oprichting van nieuwe en verster-
king van de bestaande vredescomite's is een beslissende voor-
waarde om met succes de inderdaad grootse initiatieven en be-
sluiten van de Wereldvredesraad door te voeren. Ieder lid van
onze bond zal gemobiliseerd moeten worden on met en naast zijn
anders-georganiseerde collega deel te nemen aan de actie te-
gen de Duitse herbewapening e.n de verzameling van handteke-
ningen voor het sluiten van een Vredespact tussen de Grote
Vijf : Amerika, de Sowjet-Unie, de Volksrepubliek China, En-
geland en Frankrijk.
Zeker, de afdelingen en de leden van onze Bond hebben aan de
acties voor het verzamelen van handtekeningen deel genomen,
maar als organisatie hebben wij het niet verstaan de stuwende
rol te vervullen, Er is lectuur voor de Vrede, er zijn Vredea-
kranten ver kocht en er is deel genomen aan de verkoop van
Vredesaandelen en de inzameling van geld, maar het is niet
systematisch en met volharding gedaan,
Al deze punten waarop wij te kort schoten bewijzen, dat de
strijd voor het behoud van de Vrede tot nu toe niet in het
brandpunt van onze organisatie heeft gestaan.
De feiten tonen aan, dat de strijd voor het behoud van de
Vrede positiever wordt gevoerd, hetgeen blijkt uit de weige-
ring van het transporteren van oorlogstuig door haven- en
transportarbeiders in alle delen van de wereld, die daarvoor
werden aangewend, door de aoties van het Franse spoorwegper-
soneel, de moedige demonstraties, de actie in West-Duitsland
tegen de oprichting van een nieuw nazi-leger, als het ware
overkoepeld door de Internationale arb«idersconferentie in
Berlijn gehouden en waar besloten werd alles in te zetten
tegen de herbewapening van Duiteland, in het bijzonder met , .
betrekking tot het behoud van de Vrede in Europa.

Kameraden, deze slechts terloops aangestipte feiten laten alen,
dat de Vredesbeweging over enorme kracht beschikt, die in
staat is om een oorlog te keren, maar tegelijkertijd springt
daaruit naar voren de door onze organisatie in dit verband
opgelopen vertraging, die wij met vereende krachten vanaf dit
Congres in snel tempo ongedaan dienen te maken. Nogmaals,
in de bedrijven zelf ligt de basis.f Een actief Vredeaoomité
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ia onmisbaar en de kracht daarvan wordt naast cle stuwing door
onze bond in deze, mede beslist door de breedte van en de ver-
ankering van het comité" in actieve collega's, die over andere
vraagstukken dan de Vrede, verschillend denken, onderscheiden
stromingen vertegenwoordigen en in het bedrijf verschillende
functies waarnemen. Tenslotte moet de werkzaamheid meer verlegd
en gericht worden op het ondertekenen van een petitionnement
en het zich uitspreken door een bepaalde afzonderlijke onder-
neming of een daarbij behorende afdeling.
Door zo de binding van alle voorstanders van de Vrede tot
stand te brengen in alle bedrijven, waar onze bond leden
heeft, initiatieven te ontwikkelen en met energie te werken
aan de uitvoering van de genomen besluiten van de Wereldvre-
desraad kan en moet onze bond zijn taak in dat beslissende
opzicht vervullen.

Kameraden, de feiten bewijzen, dat het kapitalisme tenslotte
niets anders schept dan crisis en oorlogen. Zijn structuur
brengt mee, dat het ontwikkelingstempo versnelt, de orisis
steeds omvangrijker en langduriger wordt en de conflicten,
die gewapende botsingen inhouden, elkaar sneller opvolgen.
Het zou te ver voeren daarover uit te wijden. Maar belangrijk
voor ons is vast te stellen, dat de bezittende klasse niets
van zijn voorrechten prijs geeft en deze met niets en niemand
ontziende hardheid veilig wil stellen. Deze ongeremde vraat-
zuoht leidt tot steeds verder gaande uitplundering van het
werkende volk en dus tot steeds meer in «oherpte toenemende
botsingen tussen werkgevers en werknemers, tussen kapitaal
en arbeid. Klassebotsingen dus, die vooral de arbeiders dwingt
tot verdediging van hun belangen door strijd, het onderschei-
den van hun vrienden en vijanden en hen duidelijk doet zien,
dat de regeringen in de kapitalistische landen, regeringe-n
zijn van de uitbuitende klasse.
Zo ontstaan dus voortdurend conflicten, omdat de belangen
en voorrechten van de bezittende klasse slechts verzekerd kun-
nen worden ten koste van de werkers, die hun levensbestaan
steeds meer aangetast zien.

a.o.z,
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De Nederlandse regering doet niet andera. Deze heeft het door
de Amerikaanse machthebbers verlangde oorlogsvoorbereidings-
tempo aanvaardt, verhaalt daarvan de kosten-op het werkende
vplk door de verlaging van de subsidies op de belangrijke le-
vensbehoeften, verhoogt de indirecte belastingen, besnoeit
de sociale voorzieningen, ondermijnt het onderwijs, beperkt

• ' de woningbouw en geeft de gepensionneerden en ouden van dagen
prijs aan armoede en gebrek.
Zo versmijt deze regering milliarden guldens aan de waanzinni-
ge bewapening. In vergelijk met het kapitalistische Amerika,
waar drie kwart der begroting aan de oorlog besteed wordt, wil
de Nederlandse regering verhoudingsgewijs niet achterblijven,

C_. want voor de eerste vier jaren zijn zes milliard gulden bestemd
hetgeen neerkomt op drie gulden per hoofd per week, vanaf het

- jongste kind tot aan de oudste grijsaard toe, dat weggesmeten
wordt aan de oorlogsvoorbereiding en hoofdzakelijk gehaald
wordt uit de zakken van de arbeiders. Op deze manier viart
deze regering haar oorlogs- en armoede-politiek bot en het be-
hoeft nauwelijks gezegd, dat aan de doorvoering van die plan-
nen de gehele regeringsgezinde pers, de toespraken voor de
radio-microfoons, de nieuwsberichtgeving van het ANP en de
voorlichting in het algemeen dienstig gemaakt worden.
Maar daarbij blijft het niet, want in de Eerste en Tweede
Kamer ondervindt de regering steun van parlementsleden, die
door de stem van een deel van het werkende volk op hun zetels
zijn gebracht en ongetwijfeld tegen de wil van hun kiezers in
de oorlogs- en armoedepolitiek van de regering helpen door-
voeren.

Kameraden, niet in de laatste plaats behoren tot de hulp-
krachten van de regering de Hoofdbestuurders van<de doo*- de
regeringgwaardeerde bonden . Krasser staaltje^van verschil
tussen wat de leden van de Uniebonden willen en hetgeen die
bestuurders in de praktijk doorvoeren is moeilijk denkbaar.
Ongegeneerder bewijs van dienstbaarheid en bereidheid tot
het helpen doorvoeren van de arbeidersvijandige maatregelen
dezer regering ia bezwaarlijk te leveren in het geval van de
gevolgen der prijsverhoging van een groot aantal voor het le-
vensonderhoud onmisbare benodigdheden en de comedie van de
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ontoereikende 5$ loonsverhoging en de-daartegen gerichte
schijnprotesten van die bestuurders.
Naar onze overtuiging ontbreekt er niets aan het leveren van
het bewijs dat die bestuurders behoren tot de belangrijkste
steunpunten van de reaotie in de rijen van de arbeidersklasse.
De keerzijde is echter, dat ze zichzelf in hun ware gedaante
aan de we-rkers tonen en aldus het vertrouwen, overeenkomstig
hun daden, bij de arbeiders verliezen.

Had ik reeds het vergroten van de klassebotsingen aangehaald,
de directe uitwerking is sinds het vorige Congres ook tast-
baarder geworden; het klassekarakter van maatregelen bij oon-
'flioten valt voor de in strijd staande arbeiders gemakkelijker
vast te stellen. Bij stakingen wordt hen het posten, het inza-
melen van steungelden, het betogen en demonstreren, het' Ben-
den van delegaties, het vergaderen, kortom alles wat bij de
acties en atrijd voor de verdediging van hun belangen behoort
door politiegeweld bemoeilijkt.
Hieruit blijkt, dat de afbraak van het levensbestaan der ar-
beiders gepaard gaat met de wil van de regering, tevens de
democratische rechten van het werkende volk te vernietigen.
Als sterk sprekend voorbeeld in ons land geldt de terzijde-,
stelling van de gekozen gemeenteraadsmeerderhoid te Finsterr
wolde door de regering. Parallel daarmee loopt in internatio-
naal verband de door de Franse regering, met behulp van de
reactionnaire parlementsfraoties, in toepassing te brengen
kieswet, die de evenredige vertegenwoordiging opzij zet.

De werkers in Nederland hebben echter meer dan eens in deze
r\iim twee jaar na ons vorige Congres gereageerd. In het bij-
zonder in de nazomer van 1950 werd een machtige atrijd gele-
verd voor verdediging van het levenspeil en in felle strijd
gevoerd door leden van alle vakcentrales en ongeorganiseerden,
braken de strijdende arbeiders met succes door naar de tweede
5$ loonsverhoging, dwongen de regering en de grote ondernemers
bakzeil te halen, al werd toen evenals thans getracht door
een leugenoampagne de kracht en het resultaat van de staking
teniet te doen. En omdat de geschiedenis zich in bepaalde
opzichten herhaalt,trachtten ook toen evenals thans de, de
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regering welgezinde hoofdbesturen van de Uniebonden het ronse-
len van onderkruipers als wapen te gebruiken tegen de in
strijd staande arbeiders. Sedert ons eerste Congres neemt in
ons land het tempo en de verscherping van de klassebotsingen
toe, vinden massale stakingen plaats evenals in alle andere
kapitalistische landen en is er hoogstens e.en formeel verschil
tussen de geweldsmiddelen, die de klasseregeringen toepassen
op de strijdende arbeiders. Alles wijst er op, dat de huidi-
ge regering zal trachten de belangen van de grote ondernemers
te verdedigen. Het enige gevolg zal zijn dat het verzet en de
strijd van de arbeiders voor hun levensbastaan feller oplaait
en de thans gaande zijnde stakingen wijzen daarop ; de voor*
posten-gevechten zijn reeds ontbrand.

Kameraden, de vervoerbedrijven in Nederland aijü geen afge-
sloten deel van het Nederlandse bedrijfsleven en de werkers
in deze bedrijven vormen in de strijd om het bestaan geen
eiland. Be directies passen zonder onderbreking hun bezui-
nigingsplannen toe en als er van verschil sprake is tuaaen
de arbeiders in de z.g. vrije bedrijven en de werkers in de
vervoerbedrijven, dan zullen de laatsten dezelfde zorgden te
bekampen hebben in hun gezinnen, maar die lasten te dragen
hebben als geuniformden. En die uniform betekent in menig
opzicht een verzwaarde last. Neen, het verschil tussen de
z.g. vrije bedrijven en de vervoerbedrijven ligt meer en
is belangrijker ten aanzien van het strijdperk betreden ter
verdediging van de levenstandaard en de rechtspositie,
Baarvoor zijn ongetwijfeld een aantal historische factoren
aan te wijzen, d.w.z. in de tijd van rustiger ontwikkeling
na de eerste wereldoorlog b.v., toen -de, loon- en arbeids-
voorwaarden in het R.D.V. van de N.S. en die op lager~ni~
veau voor het trampersoneel vallende regeling de opvatting
deed postvatten, dat het kostje gekocht was, en er zelfs
een betrekkelijk uitzicht was op een meer of minder goed
verzorgde oude dag, althans het zelfstandig bestaan na pen-
sionnering de horizon iets leek te verwijden, kon de ge-
dachte, van beschut te zijn, wortel schieten.
Maar bat kapitalisme houdt in zijn snelle ontwikkeling geen
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halt voor gewaande besohutting, het schaft werkelijke en ver-
meende onderlinge verschillen van voor de werkers geldende
"welstand" af. Het vergroot het leger van gelijk-bedeelden in
snel tempo en stelt hen op één lijn.
Sinds het einde van de tweede wereldoorlog is het de werkers
in de vervoerbedrijven gebleken, dat ze er niet beter aan toe
zijn dan hun klassegenoten in de- z.g. vrije bedrijven en even-
ale hen niet in staat zijn om hun gezinnen van het nodige te
voorzien. Zij verrichten hun nuttige, inspannende, verantwoo-
delijke en soms niet van gevaren ontblote arbeid op alle tij-
den van de dag en de nacht tot op de Zondag toe, en komen
per maand een week loon tekort.

Kameraden, vast staat daardoor, dat er vergaande ontevreden-
heid in de vervoerbedrijven bestaat. Vast staat, dat zij on-
getwijfeld tot verdediging van hun belangen en bepaalde vormen
van strijd bereid zijn, alleen, wij hebben de kunst nog niet
verstaan om de juiste snaar te raken. Wij hebben tot nu toe
de beslissende elementen onvoldoende tot gelding gebracht.
Dat ligt in de eerste plaats aan de tekorten die onze bond nog
heeft in de aanvatting van zijn taak en het daarbij voorop
stellen van de meest doeltreffende methode. Hoe velen van
onze leden vegeteren nog op de daadloze idee van de eenheid
en wachten werkeloos op het rijzen van de stroom. Menigeen
onzer maakt nog geen onderscheid tussen de Hoofdbesturen van
de Uniebonden en hun daden en de leden van die bonden.
Voeren met deze anders-georganiseerde makkers twistgesprekken
betrekken allerlei vraagstukken bij punten die alleen vak-
bondspolitiek gesteld moeten worden, kortom, vervallen tot
de methode van afstoten inplaats van die van benadering en
bevordering van begrip en kameraadschap, voorlopers van aens-•
gezindheid.
Hoevelen van onze leden en van ons kader schrijven het bond-
genootschap van de Hoofdbestuurders van de Uniobonden met de
regering op de directe rekening van de Unieleden of stellen
hen verantwoordelijk voor de gevolgen van de samenwerking
tussen die bestuurders en de directies. Daartegenover staat
dat wij het tot nu toe onvoldoende verstaan hebben om de

z.o.a.
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vooruitstrevende kameraden, van de andere bonden met raad' en
daad bij te staan. Als wij dat in bepaalde gevallen deden,
hebben wij wellicht even zo vela keren van hen verlangd, dat
ze zich de eerste de beste' keer tot het uiterste moesten ver-
weren tegen de funeste va&bondspolitiek van hun Hoofdbestuur-
ders en wanneer ze het maximum niot konden opbrengen, hen
losgelaten. Mogelijk daarna de conclusie trekkend dat"ze het
nooit leren" en de in de praktijk volledig weerlegde stelling
innamen, daf'ze er .eerst nog meer van langs moeten hebben1.4.

Kameraden, wij torsen nog oude reformistiaohe vakbondspoli-
tieke ballast, vergapen ons nog al te veel aan het aantal en
zien nog niet of onvoldoende de belangrijke taak van onze
Bond als stuwende factor. Wij aijn nog al te vaak niet los
van de oude opvatting, dat het er als bond om ̂ aat de voor-
naamste plaats in te nemen onder de bonden en de bestuurders
van de Unieb-onden trekken ons, als ze daartoe de kans krijgen,
al te graag in de sfeer van ontzag voor het aantal. Zeker,
versterking van de bond is nuttig, maar tenslotte gaat het
om de beweging en het is goed de aandacht te vestigen op het
feit, dat veel leden wier namen in de kartotheekbakken van
de Uniebonden geregistreerd staan, even zovele strijdmakkers
zijn of binnen korte tijd aullen worden in de strijd voor
verdediging van het levenspeil.

De loonconferenties van EVC-ers en NW-ers brachten ons het
bewijs hoe snel de kameraden van het NW, maar ook van de
KAB en het CNV met ona tot overeenstemming kunnen geraken
en hoe dringend noodzakelijk het is dat wij onze eigen afge-
slotenheid, het sektarisme, dienen i>e doorbreken.
Ons ver verheven achten boven en ons in verwatenheid afkö-
ren van de leden der Uniebondon ia in onze bondsrijen etfn
helaas nog niet/afgeleerde houding. Dit isolement, dat velen
van ons zich zelf nog opleggen, schept niets anders dan pas-
siviteit, brengt tenslotte niets anders dan dat wat het re-
formiame brengt : een verzwakte positie en de nederlaag.
Vakbondspolitiek brengt het afwachten, dat tenslotte uit-
mondt in hol radicalisme, niets anders dan de verloochening
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van de klassestrijd en de aamenwerking met de directies :
ongemoeide toepassing van de bezuinigingsplannen van de di-
recties, • ongestoorde doorvoering van de armoede-politiek
van de regering e'n de weg vrijlaten aan de Unie-hoofdbesturen
voor de werkers in de vervoerbedrijven,funeste vakbondspoli-
tiek.
Al deze en dergelijke in onze Bond nog voorhanden belemmeren-
de factoren moeten wij gezamenlijk radioaal opruimen. Daartoe
moeten wij op dit Congres de wegen aangeven en onze organisa-
tie en zijn besturende instanties daarop afstemmen. Vanaf de
leden van het Hoofdbestuur en Bondsraad tot aan elk lid van
onze Bond toe, moeten het besef over onze taak doordringen
en de verantwoordelijkheid begrepen worden.
Ook in do besturende instanties van onze Bond leeft nog te
veel de gedachte van te kunnen volstaan met het bezetten van
een plaats. Ontbreekt het nog te veel aan toewijding en wordt
voor de bond en zijn-taken nog onvoldoende geofferd, staat de
bereidheid zich te geven in vele gevallen op een te laag peil.
Deze toewijding aan de belangen van de werkers in de vervoer-
bedrijven, de bereidheid van onze functionarissen en werkers
voor het werk van de Vakbond moeten en kunnen wij met een ruk
op het vereiste plan trekken.

Kameraden, wij moeten onze organisatie verbeteren door actie-
ve makkers in het Hoofdbestuur en de Bondsraad te kiezen.
De afdelingsbesturen moeten versterkt worden en daarbij moet
het Hoofdbestuur meer hulp verlenen. Deze besturen moeten
met alle ernst streven naar het regelmatig bespreken van de
afdelingskwesties. Daarnaast moeten uit de stations en de
depots ter plaatse de afdelingsraden opgebouwd worden en uit-
gebreid, teneinde de leidinggevende taak van de bond in̂ dc- ,
betrokken plaats te verstevigen en uit die raad nieuw kader
aan te trekken.
In die plaatsen waar wisselende diensten zich minder sterk
doen gevoelen, zoals in een werkplaats of een nevenbedrijf,
moeten bedrijfsbesturen in het leven geroepen worden, om zo-
doende de bond in de bedrijven tot ontplooiing te brengen
zoals gezegd, leidinggevende positie te scheppen,

z»o. z.
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De organisatie kan ook nog in belangrijke mate versterking op-
doen als de Bondsraadsleden in de afdelingen, waarvan zij lid
zijn ipede de leiding helpen activeren. Ook de verbinding met
de EVC plaatselijk moet beter in stand gehouden worden. De
ledenvergaderingen, moeten evenals bestuursvergaderingen re-
gelmatiger plaats vinden. Zij moeten tijdig geconvoceerd wor-
den, maar ook op tijd aangevangen en beëindigd worden, dit met
bOt oog op de slechte ligging van de diensten»
De behandeling van de gestelde' punten moet degelijk en zake-
lijk geschieden en voor zover een afdelingaraad niet bestaat,
moet het afdelingsbestuur de mogelijkheid aangrijpen om met
de leden van verschillende dienstgroepen in bespreking de
stand van zaken in het bedrijf te peilen en de actie-mogelijk-
heden aan te wenden. Bestaat er ter plaatse een bedrijfsbe-
stuur of een afdelingsraad, dan moeten deze in regelmatige
besprekingen betrokken worden door het afdelingsbestuur.
Zo moeten wij onze organisatie naar biaaen versterken om de
bond naar buiten zijn plaats als stuwende factor te doen ver*
vullen, waarbij uiteraard de scholing van onschatbare waarde
is. Met de meeste spoed moeten de scholingsbijeenkomsten ge-
orgftniaaerd en in de praktijk gebracht worden en ieder lid
en kaderlid dient aan de scholing deel te nemen. Het vak-
boadspolitieke inzicht moet in snel tempo verdiept worden
om de snel wisselende situaties te kunnen overzien en om
vast te kunnen stellen op welke wijze de moeilijkheden het
doeltreffendst het ïuxxfd geboden en de resultaten met de

j grootst mogelijke zelcerheid verwacht mog^a worden.
Dat geldt dus ook voor de Bedrijven, waarin wij werkzaam
want A&asi, de zoeven aangestipte oatövr-edanheid en bereid-
heid van da werkers in de vervoerbedrijven om in beweging te
komea sluit aan onze slagvaardigheid en kennis om de ogen-'
schijnlijk vast zittende remmen te lossen. Daarbij gelden
enkele voorname en beslissende elementen. In de eerste plaats
de te stellen eisen, de samenstelling van een program van
eisen, dat door de werkers gedragen en begrepen en door hen-
eelf in onderlinge besprekingen is goedgekeurd en opgesteld.
In de tweede plaats hangt het af van de wil tot doorzetten
en &a kracht om de gestelde eisen te doen inwilligen.
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Kameraden, het behoeft nauwelijks gezegd, dat deze belangrijke
punten alechta -doorvoerbaar zijn als wij onze taak verstaan,
oyor voldoende inzicht -beschikken en beseffen welk een voorna-
me stuwende werking onze bond kan uitoefenen, hoe beslissend
in deze zijn rol kan zijn. [Hoe het er op aan komt door gedegen
en juiste voorlichting, bindend en organiserend vermogen,
koers te zetten en te helpen houden naar het doel : Eenheid
van actie voor verdediging van het levenspeil en het behoud
van de Vrede, tegen de bezuinigingsplannen van de directies
en de oorlogs- en armoedepolitiek van de regering.
Met het stellen van deze situatie die de werkelijke stand van
zaken belichaamd, bemerkt U allen wellicht hoever en radicaal
daarbij het eens geldende aantal van een bond gepasseerd is.
Dat daarvoor in de plaats is getreden het vermogen om de wer-
kers in de vervoerbedrijven samen te bundelen onder een con-
creet program van eisen en voor de hoogst noodzakelijke ver-
beteringen in strijd te brengen. Om de steeds toenemende on-
tevredenheid vorm te geven en op dat platform te richten,
begrijpt gij wellicht dat wij voorheen teveel geïdealiseerd
hebben, . Allereerst bepaalden wij ons tot het pogen het
beter te doen dan de Uniebestuurders hot vóór ons gedaan had-
den. Wij wilden voorheen bij het stellen van csn program
de eerste treinen niet eerder dan zes uur laten vertrekken
en wij liepen met de opvatting te ooquetteren, dat de laatste
trein feitelijk vóór 22 uur binnen moest zijn, dan kon Moeder
de koffie nog warm hebben als wij thuis kwamen.
Wij wilden de lonen met één slag wijzigen en als wij earlijk
wilden bekennen, dan dokterden wij aan fraaie programs van j
eisen en verloren daarbij geheel óf bijna geheel uit het
oog dat met ons program aanmerkelijke veranderingen/
•tieke verschuivingen ten gunste van het werkende voll: moesten
plaatsvinden. Wij zagen voorbij dat het uitgangspunt veel
dichter bijlag. We merkten niet of nauwelijks dat ons pro-
gram niet begrepen en dus niet ge.dragen werd.

Kameraden, wij zijn nog niet vrij van dat ideale gedoe en
de vraag is hoe we getracht hebben ons te dekken. Hoe we dat
geprobeerd hebben met het aanvoeren van argumenten, waarom^ g
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ons werk niet was ingeslagen, maar we hadden het kunnen weten,
als we contact gezocht hadden met het personeel, verbindingen
tot stand gebracht hadden met onae in do andere bonden geor-
ganiseerde makkers,'hen mee hadden laten, bouwen aan de formu-
lering van de eigen verlangens.
Weten we het nog, durven we het eerlijk tegenover onsself te
bekennen, dat we uit propagandistische overwegingen het mooie
program niet eerder wilden loslaten, nadat het gepubliceerd ..
waa ?
Uit al deze dingen moeten wij onze les putten. Onverwijld en
ruiterlijk erkennen dat wij kostelijke tijd verspeeld hebben
nu we' kunnen weten, dat de verbinding met de anders-georgani-
seerde makkers de beslissende factor is. V/ij moeten resoluut
het roer wenden en do kloof die we geslagen hebb.on in onae ge-
meenschappelijke rijen, met spoed overbruggen. Zeker, we
moeten onae eigen rijen versterken met kameraden, die te win-
nen zijn uit de ongeorganiseerden. Maar in de situatie waarin
wij leven, de spoed die wij moeten betrachten met het organi-
seren van de strijd tegen do aanslagen op het levenspeil ea
de dreiging van eon derde wereldoorlog, die we slechts kunnen
wejren op voorwaarde, dat we alle beschikbare krachten inzet-
ten en bundelen, spreekt des te duidelijker en overtuigender
de plicht alle sectarische remmen los te gooien,

- Mag ik U nog eenmaal herinneren aan de bewijzen van toenadering
en verstevigd contact met de anders-georganiseerde makkers,
in het bijzonder tussen de leüen van de E.V.C, en het N.V.V.
Met de wetenschap voorop, dat ook de K,A.B„-ers en de C.N.V.-
ers zullen worden aangezogen, onderstrepen we nog eens, dat
de besturen van de UnieboJden doodsbenauwd zijn voor de onder-
linge toenadering en groeiende eensgezindheid en tegelijker-
tijd daartoe medewerken, omdat hun optreden in feite niet
verschilt met dat der directies. Immers, die besturen noem-
den de ontoereikende lonen van de.landelijke loonregeling
voor het wegvervoer een succes; zij brachten de eveneens on-
toereikende en in het R.D.V. vastgelegde salarissen van het
5.S.-personeel in veilige haven. Meer toepasselijk is, dat
die bestuurders de grote exploitatie-overschotten der N,S.
in veilige haven brachten.
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Bij de N,S. laten zij de ploegen van ̂  en W inkrimpen en
bij de A.T.O. staan ze toe, dat een. chauffeur tevens tegelij-
kertijd besteller is.
De aanvankelijk door het personeel van de N.B.M, ontvangen
prestatie-toeslag laten ze door de directie ongedaan maken
en tegen de uitbestedijg van werkzaamheden uit de N.S.-werk-
plaatsen verzetten die besturen zich niet en voor deze mede-
werking ontvangen zij op ondergeschikte punten van <ie direc-
ties enkele kruimeltjes voor het personeel. Deze voorbeelden,
die met meer zijn aan te vullen, geven ons de als het ware
voor het opscheppen liggende mogelijkheden om de verbinding
met onze anders-georganiseerde makkers tot stand te brengen.
Neen, kameraden, de leden van de Uniebonden slapen zeer be-
slist niet. Eerder zijn wij in één van onze belangrijkste en
meest beslissende taken tekort geschoten.

In dit Tweede Congres zijn wij bijeen in een tijd van beroe-
ringen en grote spanningen. In deze tijd staan de klassen
soherper tegenover elkaar en tekent de vakbond als klasse-
organisatie zich duidelijk af. De oorlogsstokers voeren het
tempo der oorlogsvoorbereidingen op, maar de werkers zijn in
staat de oorlog te keren. Aan die taak en mogelijkheid kracht
bij te zetten is ook een voor dit Congres geldende arbeid en
wij zijn verheugd, dat wij deel uitmakon van do E.V.C., die
een maand geleden het belangrijke initiatief nam om in over-
leg met de anders- georganiseerden de 10$ loonsverhoging te
stellen en duidelijk wist te stellen waarom de strijd voor
het behoud van de Vrede en de verdediging van het levenspeil
onverbrekelijk verbonden zijn.

Wij aijn er trots op, dat wij met onze vakcentrale deel uit-
maken van het internationale bolwerk van bot in de vakbonden
georganiseerde arbeidersleger, het V'.V.V., dat de strijd voor
het behoud van de Vrede internationaal ondersteunt en op de
bres staat voor de democratische yakbondsrechten van alle
werkers.

Moge dit Congres door een scherp critisch doch o-pbouwende
en kameraadschappelijke discussie bijdragen aan de verbetering
van de organisatie-werkzaamheid en moge deze voor de anders-



-16
en ongeorganiseerde kameraden vrij toegankelijke beraadslaging
waarbij zij van hun oordeel en inaipht mogen ;etuigen, een
stiraulan' s voor allen zijn, om met de grootst mogelijke ernst
en volharding te werken aan de succesvolle verdediging van-
het levenspeil door de geaamenlijke en eensgezinde strijd van
de werkers in de vervoerbedrijven en de overwinning van de
krachten voor de Vrede op die van de oorlogsstokers.

C



OBOAMISATI2- YBR3LAO, uitgebracht door
H,Bl*tami» waarnemend secretaris

Nadat ik in Februari 1950 werd toegevoegd als medewerker
van de Algemene Bond van Spoor, Tram en Nevenbedrijven-
persoaeel. werd op een Bondsraadvergadering, gehouden in
naart 1950, het besluit genomen mij, tot aan dit Congres
te belasten met het secretariaat.

Als gewesen leerling-machinist en werkplaatser, wee ik
gaarne bereid dese functie te aanvaarden en als sodanig
deed ik vanaf die datum mijn werk als waarnemend secre-
taris.'

....• Daar ik reeds gedurende 4 jaar cils vrijgestelde in het
v vakverenigingswerk was opgenomen, restte alleen nog een

periode on ingewerkt te worden in de problemen van het
vervoerspersoneel.
KAMERADEN, de ontwikkeling hierin werd volbracht door de
nauwe en prettige samenwerking met mijn mede-bestuurders
en niet IA de laatste pleats door de kameraadschappelijke
ondersteuning van de jongens uit de cfdelingen.
Op dit. Congres breng ik dan ook dank aan hen die hierin
een aandeel haddon.

X X X X X X

Twee jaar sijn thans verstreken en op dese dagen sullen
wij opnieuw oen basis moeten gaan leggen voor de voor ons
liggende periode
Dit is een grote on oen niet te onderschatten taak, temeer
daar als wij achter ons kijken, vele organisatorische
werksaamheden verbeterd dienen te worden*

"": De mogelijkheid die juist onse bond biedt, niet alleen
aan het kader, maar aan ieder lid. mede richtimit te geven
aan de te volgen koere, het beleid en aan het kleinste
detail van onse organisatie, ia onvoldoende aangewend»
De imtereese voor do bond, die nodig ia om de belancriike

| taken die een vakbeweging dient te volbrengen^ namelijk
ep de juii
ter beharl
delde gebleven!

.*+' , Duidelijk ia dit gedemonstreerd in een aantal ha*f4»e»
stuurevertedariafea die m £** eerste Congres aebsem

,
e een vakbeweging dient te volbrengen, namelijk
iste wijse leidinf govon aen d* «rbeidersrlasms
rtiging hunner belangen, is boneden hot gemld»

_ hiervoor Jtaf J&** fcrt beeld vaa de
de etrijoSd.1, die itedig ia W au» oMamleatle^Bi 41
lemgen van het veytoorspersümeel e» w Jwiate-mjme, te
bebartifm*.
Xatu«rlljk aiMUpJ ooa ̂ uikmejeii bewugl vca me ajn»e
technieehe ^alltjfrhrtiten ei o •meel M. ƒ do », 8 aje M J
4e lieve nhsdfrtjpna ai j» «aar te iMmeA ep een |rote «•!
smelen ia hetgcea hier wordt eedoeaé% .maar aftasten daar»



van blijft de interesse en activiteit bonoclon poil.
De vool voorkomende absenten op deze bijeenkomsten, waren
in de meeste gevallen niet eerder bekend dan op. de dag der
vergadering. Dit kameraden, is niet nodig on werkt funest op
de moraliteit van hen dio wel aanwezig zijn on hiermede
aantonen over do nodige verantwoording ten opzichte van
onze bond te beschikken.
Dit zalfde geldt zeker niut in mindere mate voor de bijeon-'
komsten van de Bondsraad. De leden hiervan, die tezamen
het toplichaam vormen van onze organisatie hebben niet aan
hun plicht voldran en hebben hiermede aangetoond ovor to
weinig verentwoordclijksheidgevoel tü beschikken.
Gij allen, hoofdbestuurders en bondsrradsledcn, zijt door
do loden op deze posten geplaatst omdat zij vertrouwen •
stelden in Uw activiteit, kennis en doorzettingsvermogen.
Dit vertrouwen te beschamen werkt als een bocmerang, dit
vertrouwen t; versterken komt ten goede ?..in de l'ederlcndse
arbeidersklasse, in hot byzonder Gein hon werkzaam bij de
Nederlandse Spoorwegen en zijn Novonbedrijven.
Wijft ' dit alles kameraden, op onkunde, niet geschikt
zijn voor deze functie ?
Neen, dit zou een geheel verkeerd beeld geven, btuk voor
stuk zijn deze kfmeradcn in start verantwoording te nemen
voor hun functie als bondsrardslid of hoofdbestuurder.
VJaar hot echter in de meeste gevallen bij deze kameraden
aan ontbreekt is hot vertrouwen in eigen kracht, ver-
trouwen in de arbeidersklasse.
CONGRES,KAIERADEN, de geschiedenis heeft ons geleerd en
iedere dag weer zien wij de herhaling er van, drt deze uit-
werking ernstige schade brengt ?.an de werkers en nog een
duidelijker voorbeeld zion wij dagelijks in het bedrijf
waarin wij werkzr.am zijn. De ernstige achrdo die hierdoor
wordt aangebracht ran de arbeidersklasse en niet in de
laatste plaats f£.n het vcrvoorspersoneel, demonstreert
zich in de toenemende beweging in de z.g. orkondo orgeni-
saties. diu in vele groopcn al tot oen oppositie is uit-
gegroeid.
Wij denken hierbij in de eerste plaf.ts rrn het Nederlands
Vak Verbond, het K.V.V. en zijn rpngeslotcn bonden.
Het reforraistischc beleid van do bestuurders van het NW
heeft deze organisatie ontkracht en de r.rbeid.urs in hun
noodzakelijke strijd afgjremd.
Deze weg raag en zal onze Z.V.C, on zijn rangojsloton bondcfo
nimmer inslaan lccmorad"c"n,
Vooral het vervoersporsoneel zal zich hiertegen dienen
to wapenen. Zij dienen zich bewust te zijn, stuk voor stukp
medv3 schuldig te zijn arn hetgeon de geschiedenis ons loor-
de. Maar tegelijkertijd dienen zij or zorg voor te dragon
dat geen herhaling plaats vindt.
Dit vereist niet alleen waakzaamheid en controle, maer dit
voreist in d.e eerst o plaats, activiteit, medewerking en
verantwooniolijkheiclsgevool tegenover do gohclo arbei-
dersklasse.
Deze activiteit en verantwoordelijkheid vindt in de
eerste instantie zijn basis in de afdelingen en bij de

z.o.z.
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afdelingsbestuurders.
Onze bond beschikt in do grootst» depots en pleatsen van
ons land over afdelingsbestuurders, wij hebbon echter
Boeten constateren dat in do 2 Jaar die achter ons liften
in enkele daarvan de activiteit niet tot ontplooiing ia
gekomen, Medo oorzaak daarvan was het niet regelmatig hou-
den van bestuursvergaderingen, hot niet uitvoeren van da
door het hoofdbestuur opgedragen taken, maar wat ilch wal
hst duidelijkst openbaarde «as het gemis van vertrouwen
in eigen kracht en in de tark die onse bond kan en noot
volbrengen.

X X X X X X

Niettegenstaande het horhaalderlijk aandringen bij onse
afdelingsbestuurders het contact tussen do afdeling on
de Plaatselijke Centrale der B.V,C. ter plaatse nauwer
aan to halen, is dit verzuimd, enkele uitsonderingen
daargelaten.
Het gevolg hiervan was. geheel geisoleord staan van de
arbeiders werkzaan in de endere bedrijven, wat zijn stem-
pel drukte op de worksaanhodon van onze r.fdclingsbestuur-
dors en de werkers die daardoor moeilijke en zonder leiding
on practische richtgeving hun taken ton uitvour moesten
brengen.
Deso gang van zaken kameraden, is onhoudbaar en dient in
do komende periode ongedaan gemeakt te worden.
Wij werkers van de N.S. on N-cvonbedrijven kunnen niet los
gezien worden van hen-, werkzaam in fabrieken, werkplaatsen,
havens en andere bedrijven.
Wij zullen in de toekomst naast hen on met hen do onver-
brekelijke keten van do EENHEID moeton smeden.
Mot dezo beschouwing over het werk in de afgelopen ponode
van hen die een functie bekleden, hebben wij tevens de
draad te pakken die ons leidt naar do leden.
Dit geïsoleerde werken, wat goen perspectieven in «ich kan
houdon vond zijn weerslag in do houding van de leden*
Slecht vergaderingbezoek, goen voldoende medewerking,
contributieschuld G.d. weren hierven het gevolg.
CONGRES, K AI GR ADEN, als strijdbare vakorganisatie hobben
wij juist in dosc tijd met zijn grote en ernstige beroe-
ringen borgen werk te verzetten,

/

.Is strijdbare vakorganisatie, sullen wij ook, indien hot
ons ernst is, dag in dag uit ons bezig dienen te houdeh
net hetgeen zich in de geholc wereld afspoelt en de govaren
ftie hieruit kunnen voortvloeien voor do arbeidersklasse
en de bevolking in hot algemeon. Dit vereist van ons kader
en oneo leden, hot volle klaaéebowustsijn dat nodig is de
krachten op to brengen om al bot Vork te verzotten.
Dit kan- on mag niot overgelaten wo.rdon aan non die als
vrijgestelde do organisatie vertogcnwoordigen,
Hiervoor is aller •odowerking en activiteit noodzake-
lijk om tot goode resulteton te kunnen konen.
VIJ allen, bestuurders on loden, «ertegonwoordigon vole
üonduisendcn vcrvoorserbei4er*.

z.o.s.



«i jn norfrmajajs in do grootste transportbedrijven van
«M irad*
Dit batekes* tot wij oen belangrijk doel vonaon van do
gehele arbeidersklasse, sowal nationeal P Ie internetionrrl.

.. De meatacheppij «aerin wij thrns loven en workon legt ona
do plicht op te at rijden VOO» allo» wat nodig aal «iJn de-
sa buidigo- mGata<)fcftppeliJke vormon t o veranderen on T3GBI •
allo• wat or op gericht ia dosc nfetschappij mot >ijn
cfcaotiache toestanden in stend te houden.
Een dor belangrijkste taken hiorin ia de STRIJD voor het
behoud van do VREDE,
Wij vorvoerarbeiders stern op posten die oen bolengrijke
steun kunaen betokonen voor non die op oorlog doelen, «ij
••XXen dloflMB to wKken hierin niet meogcaogen to worden.

; De actirifceit die U neaeaa onzo bond noct opbrengen in
de strijd voor het behoud ven do Vrode «al van doorslag-

( govonde betekenis lijn.
lajsaraden, wij dionon or atuk voor attüc van overtuigd te
aljn, det er

DUIZENDEN N.?, era >ijn die de vrodo willen,
omdat lij aocialiaten ziln
DOIZOTOEM P.C.B, era on RaphaSliettn sijn die
de Vrede willen, omdat zij chriatencn zijn.

En toch kameraden, lijn wij or niot in goslargd dezo dui*
•endon vredeakrachten bijeen to brengen in dct hechte frottt
van de honderden millioenen uit do gcholo wereld dio voor
do vrede strijden.
Dit bewijst duidelijk, dat onze kaders en leden zich niet
voldoende bewust «ijn van de dringende noodzaak deze actie
•et allo kracht to voeren.
Doze «elfde onderschatting ven do betekenis van oen actie
ia in de achter ona liggende periode meer dan eena de oor-

/ saak geweeat van. het niet geheel tot zijn recht komen vr.n
• petitionomenten e.d., die op zich zelf indien goed ge-

voerd een uitstekund middel kunnen zijn om succeaaen af
to dwingon.

x x x x x x

Kaaaraden, dit ia hot boeld zoals onze bond na?,r buiten
uit zijn werk hooft verricht.
MPFT ook naar binnen hooft onzo orgcnisetie con bulanrijke
taak. Hiorbij donkon wij aan de lectuur die onze bond
en hot Vcrbondaboatuur der S.V.C, ter beschikking atelt

do Nedorlandac arbeidere.
Hot velt n.l. niet te ontkennen dct wij te weinig aandacht
geêchonkan hebbon arn een methode dio de distributie va»
al do ie lectuur voor de volle 100J& ten uitvoer moot bron-
fan. Dit ia dan ook de oorsaak dPt zowel bij de N.b, ala
Sijn Kevenbodrijvon dit ter beschikking zijnde voorlich-
tingamatorifal in een veel te kleine oplage in dose ba*
drijven is verstrekt dit in grove tegenstelling bij da
arbeiders uit de i*g. vrij» bodrijvon.

a.o.a.
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De K.V.C.-gids, brochuroa on mrnifoston, materiaal dat
scholing on voorlichting geeft aan 4e werkers, dient ook
in do bedrijven waarin wij werkzaam zijn in een zo groot
mogelijk rantal onder do ogen van onio collega's te wor-
den gebracht,
Vanzelfsprekend heeft ook onze bond hierin een vorantwoor-
jiolijke taak.
-it betekent dat onso kaders en loden al hun krachten dienen
in te zetten deze lectuur onder hun collega's uit te zotten
>pde.t niet alloen onzo leden maar ook anders-en ongeor-
ganiseerde kameraden, in tegenstelling met de propaganda
tran hun bonden, een juiste voorlichting omtrent do vak-
bondspolitieke problemen onder ogen krijgen.
Van niet te onderschatten betekenis is het werken met onze
bondskrant "ONS ORGAAN"
De inhoud hiervan zal eon richtlijn mooton sijn voor alle
vcrvocrsarboidera. Om dit zo hoog mogelijk op te voeren
moet -'ONS ORGAAN" goed leesbaar zijn, rrnslultcn ean de
problemen die do gemoederen betig houden.
Dus de taal spreken van hen waarvoor onze bondskrant
j»rord uitgegeven.
Hot zal. U duidelijk zijn, dat om dit te verkrijgen het
onmogelijk is de krant vol to schrijven echter onze bu-
reaux, d.w.z., dat onzo krant oen product is van twee
vrijgestelde bestuurders. En toch kameraden dit is tot
op heden het geval gcweeat. Steeds woer zitten op ons
kantoor to Amsterdam 2 personen te zweten on» de copy
voor de krant bijeen to brengen on deze copy- hot juiste
on goede geluid to geven.
Op dezo mrnicr krmeraden zal ''Ons Orgaan1' nimmer worden
wat het in werkelijkheid kan zijn.
Mensen van do pre.cktijk, gij dus kameraden, hebben tot
taak onzo kr̂ nt to voeden, gij zijt het die dagelijks het
geluid opva|ft dat do juiste verhouding arngocft vr.n hctgoon
er leeft.
Dat geluid raoet via "Ons Orgaan1' vorder gedragen wordun. Wij
moeten er ernstig voor waken, de t onzo krant oen zolfdo
domagogischc taal gaat sproken els de bondsor^f.nen uit-
gegeven door do z.g. erkende bondon;
•'ONS ORGAAN" zal hot toonaangoHende blad moeton zijn, dat
tot taak hooft een juist beeld te geven vr.n de toestanden
die heersen in de vervoersbedrijven, een strijdorgaan dus
dat leiding geeft aan do te voeren strijd van het vervoers-
personeel. Dit moeten en kunnen wij bereiken indien gij
allen, bestuurders en leden, Uw volle medewerking hieraan
geeft.
CONGRES, KAMERADEN, wij hebben hier min of meor critisch
een overzicht gebracht ven do 2 jaar die achter ons liggen.
Do vraag rijst nu, wat heeft onze bond in dezo periode
veraot tengunsto van hot yorvoerspersono<5l»
Als antwoord hierop geldt zocr op zijn plrata, dat onze
bond terug kan zien, niettegenstaande de hrporingun, op
2 goedo jaren.
De Vakbondspolitiokc groei on ontwikkeling van onze bond
is in sterke mate toegenomen.

z.o«z.
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Op hot juiste moraont hooft zij rogolmrtig door hot uit-
gcvgn van oxtra krmten, manifoston en bulletins do vor-
voerearboiders voorlichting en ondersteuning gegeven. •
Wij donken hierbij aan het Wpc.bulletin uitgegeven in
April 1950 ran do werkplaatsen Haarlem, Amersfoort,Utrecht,
Tilburg on Blorick, dit naar arnleiding vr.n do plannen tot
hot weder invoeren van hot tariefstelsel.
Daarnarst hebbon wij onmiddellijk gereageerd op hot be-
sluit van do directie on personoelsraad betreffende de
wcrktijdverlonging van het personeel werkzaam op dé Hgb's,
door het uitgeven van het Hgb. nieuws dat werd v jrstrokt
aan do Hoofdgebouwen te Utrecht»

Ook is dit het gevel bij de Havenbedrijven.
Moordere malen heoft onzo organisatie door hot uitgeven
van een manifest het personeel van do Koord Zuid Hollandse
Vervoer Maatschappij, de Twcntsche üilectrische Tramweg
Maatschappij en de Nederlandse Buurtspoorweg llr.atschappij
voorlichting en ondersteuning gegeven in de ontevredenheid
die or door een of endere maatregel was ontstaan.
Ook is in do afgelopen periode in vele gevallen binnenge-
komen onregelmatigheden per aangetekend schrijven aan de
superieuren dor N.S. of Movenbedrijven directies kenbaar
gomaakt on alhoewel deze onboantwoord bloven is gecon-
stateerd dat de uitwerking gunstig is geweest.
Kameradon, deze activiteit, dit optreden van onze organi-
satie ho^ft zijn betekenis niet gomist.
Steeds meer groeit hot vertrouwen in onzo bond onder het
vorvocrsporsoneol.
Vooral is dit waar te nemen onder do kameraden georganiseerd
in do N.V,
Door heel hot land, in c-e ene plaats in sterkere mate dan
in do andere, bestart een hecht vertrouwelijk un porsoon-
lijk contact mot deze collega's. Steeds duidelijker grrt
men de betekenis van onzo bond zien in de vervoersbedrijven.
Op Zaterdag 10 Msart hoeft hot gehouden looncongres der
2.V,C. dit bewezen doordat onzo bond er in slaagde 35
anders georganiseerde kameraden hier af te vaardigen.
Tijdons de voorbereidingen hiervan kwam echtor vast te
str.cn dat indien oor dicnston hierop geen invloed zoudon
hebben uitgeoefend zok̂ r het dubbole c?a.ntal zou zijn over-
schreden. Te betreuren achter is het dat onze ledenJin ' •
dezo voorbereiding niet het grootste rrnduel hebben gehad.
Veel tü veel speelt het scctarisme hier nog eon rol.
De oudo vakbondsvijandschap speelt nog groto parten en
heeft funost gewerkt,
Good zal oen ieder dienen to beseffen dat op deze weg
voort to gaan, grote schade wordt berokkend er n de «-ohcle
arbeidersklasse,

l Kameraden, sinds 1950 verzendt onsto bond aan ruim 1500
j andorsgeorganiseorden regelmr.tig -ons Orgain-,
Bij Controle is vast komen te staan dat onze krant ge-
waardeerd wordt on meer interesse afdwingt dan do organen
dor N,V. P.C.B, un St.RaphaSl.

z.oa.
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Dit ie c on goed stuk propaganda vork on aal zeker zijn
vruchten afwerpen als gij allen op do juiste wijze Uw
houding weet te bepalen.
Kamorcrdschap en collegialiteit is hier oen eorste vor-
oist£' Krraeraden. dit ver «lag heeft U oen bocld gegeven
van do werkzaamheden in do afgelopen periode door onzo
organisatie verricht en tevens zijn hier critisch da tekort-
komingen aan U voorgelegd.
Deze dagon zijn wij echter bij elkaar om opnieuw uen
volgende periode in te luiden,
Een periode die voel, heel veel van ons zal eisen,
V/ij hebben ochtor hot vertrouwen in de kracht fran U
allen werkzaam bij do Nederlandse Spoorwegen of zijn
Havenbedrijven.
Deze krachten omgezet in daadwerkelijke activiteit zal
onze bond en de vorvocrsarbcidurs in >ot ?lgemoun mrken
tot oen hecht bolwerk in do strijd voor de bolrngon vrn
hon, wokzaam bij de N. 3. en zijn N^venbedri jvon,

• o «o «0,0 .0.0 *



XZRAVOHBL-VERSL4G, uitgebracht.' . * ̂ •
M.A. Janssen waarnemend pennl ngmeestcr.

Als waarnemend penningmeester van jonze bond heb
ik tot taak een beknopte t»*lichtIng te veratrek- \n op het in Uw bezit zijnde financiële overzicht.

Vond anders een «verzicht plaata over twee jaren,
thans is dit drie omdat wij ons congres door de'

/f- bestaande ver lof misère etc. hebben, moéten ver-
x schuiven naar April.

Het overzicht laat meen ik voldoende zien, dat onze
b->nd in financieel opzicht op alles behalve starre
wijze zich beweegt en dat vergelijking tussen de
kassaldo's van l Jan:'48 en l Jant'51 een zekere
stabiliteit weerspiegel^
Gij, die van de oprichting af met ons de organisa-
tie -werkzaamheden hebt verricht.aansluitend ep de
in de strijd staande kameraden.der z.g, vrije-be-
drijven, vcor U hebben deze getallen heel veel
waarde. Immers, gij kunt , ja moet weten, dat wij
als strijdbare organisatie veel.geld hebben moeten

' \n voor tnze strijdemde makkers, die nu
nog dagelijks (ook voor U) op de bres staan voor
betere levenovoonamarden, tegenover de ondernemers
die voortdurend het levenspeil der werkers willen
verlagen.
Het sou mij te ver voeren, kaaeradem, U vanaf dese

t plaata tot ia bijsozcderheden mede te delen over -
dese Jaren, Gij weet, dat ik in*April 1930 bet
ptoninfsjeeateraohap heb overgeaepen van d« daar-
vóór ia fractie tijjxj* pin slngm aster, kameraad
v.d.0wièweet«rinc. Als peiMUlhgaeeater vsa 4e af-
aellae Awüterdsm «as ik «iteraard bij <Se finaaoiêm •

. . .feiaUrpsseerd «a kan het gsvoe*** beleid van voor ''''
1990 rechtvaardigen. Ma «*j *M tee
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die tijd* tot heden een beknopt*/toelicht ing te ge-
ven. • 1 . • » - . • •

het brandpunt van vredes-acties en het dutv-
.- . *- . l". '• TA . . . . . .

mee verband houdende reizen en trekken van beide ka-
meraden de Jong en Blekman, vergde veel geld.
Baarnaast vorderde het nieuwe systeem van adressering •
betrekkelijk veel geld, hoewel daardoer natuurlijk
op langere termijn l/e sparring werd bereikt en dus in
feite voordeel opleverde.
Gij allen hebt het'financieel overzicht voer U en be-
kijken wij dus de past salarissen van de vrijgestelde
leden van het hoofdbestuur, waarbij ik even-wil stil-
staan aangezien ik mét minderwaardige Bedoelingen ge-
richte critiek op dit punt, die mij" slechts bij ge-
ruchte bereikte, wil weerleggen.
Ik verklaar dus openlijk, dat kameraad de Jong per

"* ' . • •
maand f.280.82 bruto ontvangt en kameraad Blekman bruto
f.3Of.55 ontvangt waarin begrepen de toeslag voor
twee kinderen. Hieraan heb ik verder niets toe te
voegen.
De overige posten spreken voor zichzelf en mocht U
op bepaalde punten toelichting noodzakelijk of nuttig
achten, maak die verlangens bekend en de door U ge-
kozen f inaneiele commissie zal* ongetwijfeld in staat

, zijn' een nadere uiteenzetting «n verheldering te ver-
schaffen. . '••••'.
In het "Weekblad"1 van de |T.V.r heeft U kunnen lezen,
dat de leiding van die bond, overigens in overleg
met de besturen van'St.ftaphaël en de P.C.B.»-, verho- -
ging van de contributie aan de orde heeft gesteld.
Wij leggen V niet hetzelfde plan voer, naar verlangen
wel, dat' ieder de votir hem/haar geldende contributie
betaalt. Het komt helaas voor, dat hieraan het een
en ander hapert en in bepaalde gevallen bijvoorbeeld
een machinist niet méér contributie betaalt dan een
arbeider of rangeerder. Kameraden daar «oet natuur-
lijk een eind aan komen als die veraohilletx gecoa-
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stateerd worden. Maar even noodzakelijk ia, dat
ieder lid opgave doet van zijn werkelijk iakomen,
vooral ook in gevallen van promotie en doorstro-
ming naar een hogere loonschaal.
Daarom zullen wij vanuit dit congres aan de af-
delingen de opdracht moeten geven de contributie-
inning in dit licht te controleren en bestaande

( gebreken en onbillijkheden op te ruimen.
Het spreekt vanzelf, dat de afdelingsbesturen in
nauwe samenwerking met hun mede-bestuurder, pen-
ningmeester, een belangrijke taak hebben te ver»
richten, want onjuistheden met betrekking tot de
contributie mogen niet langer getolereerd worden.
Ik wil ook nog Uw aandacht'vestigen op bestaande
achterstand in contributie. In veel gevallen
oitetaan door het tegemoet komen aan bepaalde
bezwaren in verband met het betrokken lid en door
hem te overwinnen moeilijkheden, maar een vakbond
_is een machine die dat soort haperingen niet ver-
draagt.

C vv Kameraden, lees na het congres mijn opmerkingen
nog eens goed over en handel daar naar in het be-
lang "ban onze bond en ons gemeenschappelijk streven,
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ONTVANGSTEN.

Kassaldo.
Contributie
Verkoop brochures,gidsen enz.
Giften voor propaganda
Geinde loonbelasting
Verrekening geinde 'contrj te)
den Haag voor L.B,G. )
Verrekening incasso-kosten)
geinde contr: te Haarlem )
Geinde ziekenfondspremie
Uitkering ziekengeld
-T̂ ouding consumenten-crediet-)

personeel)
Verrekening incassokosten
Diversen

1.194.99
tO.879.00

H13-98
7 .15

1.647.39

2.620.11

74.25

251.98

UITGAVEN.

Drukkosten "Ons Orgaan"
Expeditie en andere kosten Orgaan
Propaganda
Reis en Verblijfkosten
Vergaderingen
Onkosten afdelingen
Huur en schoonhouden kantoor, \t ing.verwarming,11lefo on\A onderhoud meubilair /

Onderhoud en herstel machines )
Kant»orbeh.»«?ften
C Ihikwerken
Tort»
Contributie Landelijke Leiding
Lonen Hoofdbestuurders
Lonen Kantoorpersoneel
Lonen Incasseerders
Sociale lasten bestuurders,)
personeel en incasseerders.;
Zegels consumenten-crediet
Loonbelasting bestuurders )
personeel en incasseerders)
Verrekening geinde contributie)
te den Haag met L.B.G. )
Onkosten personeel
Diversen
Voordelig saldo

4.664.95
1.089.20
915.30
444.50
462.02

1.476.93

1.04̂ .47

154.25
646.94

l 161.89
618.55

36,092.55
6.989.00
6.619.28
5-4̂ -8.00

2.?4Ö.14
• 53-00

1 631.74

1.647̂ 39

470.49
391.45

1949
391.45

55.783.00
83.00
24. GO

1.860.63

178.90
274.34

4.770.88
25.05

2.419.80
634.97

378.87
187.95
711.48

1.208.32

104.23
533.17

1,085.72
377.06

33.071.35
6.824.53
3.635.88
6.347.40

2.468.93-

1.860.63

236.42
576.56
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Kassaldo
- Contributia
V^rkh-p brochures,gidsen enz.
Giften voor propaganda
Geinde loonbelasting
Verrekening geinde contr: te)
den Haag voor L.B.G. )
Verrekening incasse-kosten)
geïnde contr: te Haarlem )
Geinde ziekenfondspremie
Uitkering^ ziekengeld.

^ 'Inhouding consumenten-credie*-)
personeel)

- Verrekening incassokosten
Diversen

UITGAVEN.

> Drukkosten "Ons Orgaan1'
* Expeditie en andere kusten Orgaan
Propaganda
Reis en terblijfkusten
Vergaderingen
Onkosten afdelingen
Huur en schoonhouden kantoor, )
verlicht ing,verwarming,t elefoon)
en onderhoud meubilair )
Onderhoud en herstel machinea

s Kantuwrbehocften
v Drukwerken
Porto

- Contributie Landelijke Leiding
* Lonen Hoofdbestuurders
- L̂ nen Kaktoorpersoneel
r Lonen Incasseerders
Sociale lasten bestuurders,)
personeel en incasseerders.;
Zegels consumentenkrediet
Loonbelasting be art uur der a )
personeel en Incasseerders)
Verrejcenlng geïnde contributie
te den Haag net L.B.G.
Onkosten personeel
Diversen

„Voordelig aaldo

1950

576.56
55 255.20

1-385.31

î y.17

5̂ 760.01
1 228.97

1 571.94
354.45
37.50
818.14
143.89
569.39

1.254.31
86.60
703.00
637-98
429-43

32,758.44
6,239.16
1.966.80
6.652.92

1 687.94

1 517.01

323.70
1,217.90

> V ̂ 20. 81

Totaal

1.194.99
171.917.20

496.98
100.15

4.877.68

1.647-39

2.620.11
378.07

1.431.82

74.25
10.530.89
1.506.00

0.656.69
2.198.45
952.80

1.641.51
793-86

2.757.80

3-506.10
345.17

1.883.11
2.885.59
1. 425. 04

101.922.34
20.052.69
12.221.96
18.448.32

6.9P5-01
53-00

5.009.38

1-647.39
323-70

1.924.81
1.220.81

f. 196. 7̂ 5. 53



Bijlage bij rapport Verb 19 C/3-400«51 STA

I Ï Ï & B D I B Ï T D E V O O E S T E L L E N

afd. Amersfoort;
Het HB stelle alles in het werk om te "bevorderen dat het
personeel hetwelk dit verlangd inplaats per maand, het
salaris per week wordt uitbetaald
Toelichting:
De door de ontoereikende lonen oristane zorgen worden nog eens
extra verhoogd door het uitbetalen van het salaris eens per
maand.

afd. Amst e rdam:
1e.de sol-actie beter te organiseren. De in de laatste tijd

(najaar 1950) toegepaste methode was niet de juiste waarvan
de in de strijd staande arbeiders de nadelige gevolgen onder-
vinden.
Toelichting ter congres:

2e.de afdelingen dienen zo enigszins mogelijk zelf op een of
andere wijze de inning van de contributie te verzorgen.
Toelichting:
De practijk heeft in Amsterdam bewezen dat het daardoor be-
werkstelligde directer contact voor de afdeling en de bond
van groot belang is.

3e.daar waar in de ontwerp-resolutie (punt 3) gesteld is de
snellere doorstroming naar een hogere loonschaal, deze eis
te doen vervallen.
Toelichting ter congres.

4e.de thans in toepassing zijnde dienst- en rusttijdenbepalingen
(overeenkomst tussen de WS-directie en üniebesturen) als
grondslag te nemen voor de A.E.D.bepalingen
Toelichting ter congres.

5e.het hoofdbestuur dient regelmatig de directies te wijzen op
de gebrekkige wijze van verstrekking van dienstkleding,niet
in de laatste plaats voor wat betreft de nevenbedrijven.
Toelichting:
Over het algemeen wordt met die verstrekking meer en meer de
hand gelicht en het wezenlijke geknoei van de directies in
deze dienst bestreden te worden.

af d. G-r oninge n;
de punten 1 t/m 8 van de Ontwerp resolutie als volgt aan te
vullen en te onderstrepen;
punt 1: de verhoging vast te stellen op 10$
" 2: daaronder tevens te verstaan de toepassing van

twee standplaatskiassen
M 6: aanvullen met; "wettelijk vastgelegde arbeidsweek ,

van 48 uur"
" 8: vraagt in verband met dit punt de mening van het

congres omtrent de erkenning door de directies,
of daarvoor geijverd moet worden.

afd, Utrecht;
1e.punt 5 van de ontwerp resolutie aan te vullen met:

"bij ontijdige afkeuring het maximum pendioen aan het
betrokken personeelslid toe te kennen als tenminste 30
dienstjaren gelden"

2e.In "Ons Orgaan het plaats vinden van cursussen, technische
veranderingen enz. in het bedrijf te publiceren

Hoofdbestuur;
pünt~"5 van de ontwerpresolutie aan te vullen met: "snellere
doorstroming van minimum naar maximum".

-o-o-o-o-o-o-o-



Bijlage bij rapport Verb 19 C/3-400'51 STA

DE FINAÏTCIëlE OTTEOLE COMMISSIE HEEPT GEMEEND HET CONGBES
DE VOLGENDE HINTEN TE MOETEN VOOBLEGGEN INZAKE BESHJITEN

BEISID

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Het tweede congres van de A. B. S. T. N. besluit het hoofd-
bestuur opdracht te geven:
1. Ernstig te streven naar een financieel beheer hetwelk

geheel in overeenstemming is met de door het congres
aangenomen algemene resèlutie en organisatieresolutie;

2. Op basis hiervan tot reorganisatie van de werkzaamheden
over te gaan waardoor verdere besparing van het aperaat
mogelijk is;

3. Maatregelen te nemen die de leden nopen in de juiste
C ,, klasse en regelmatig de contributie te betalen;
v .

4. Aan de afdelingsbesturen te verzoeken maatregelen te
nemen opdat de afdelingen maandelijks de contributie
aan hen afdragen ter vermijding van opeenhoping van
gelden;

5. Toe te zien, dat de ledenadministratie door de afde-
lingen nauwkeurig en regelmatig wordt bijgehouden en
voortdurend wordt geraadpleegd, dat opgetreden wordt
tegen bureaucratisch afschrijven van leden hetgeen
geen zaak van bodes op penningmeester alleen, doch van
de gehele organisatie is;

6. Een gezonde administratie en financiële verhouding
tussen het hoofdbestuur enerzijds en de diverse af-
delingen anderzijds tot stand te béngen.

7. De propaganda voor te houden film- en cabaret voor s tel-
lingen enz. door de afdelingen krachtig te stimuleren
waardoor mede volgens nader vast te stellen financiële

<( regelen door HB de afdelingen zich aelf zullen kunnen
be druipen.

8. Het congres besluit verder:
de penningmeester voor zijn beleid décharge te verlenen.

; •*•->

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Bijlage bij rapport C/3-400'51 STA

CANDIDATEN HOOFDBESTUUB

C

Beltman W.
Blekman H
Groen J
Hopman A
Janssen H.A.
de Jang G.
de Jong L.
Lanting A.
luider M.
Pelgrim F.
Sekeris Chr.
Strobos B.
Trijsburg J.

Beltman W
Blekman H
Janssen M.A.

llmcn NS
(gesal.wnd seer.)

cdt N Z H
hcd NS
rang.NS
men NS

(gesal.aftr.voorz.)
vm monteur NBM
oldm NS

brugwerker NS
men NS
bkw NS
men NS

Zwolle
Amsterdam
Haarlem
Nijmegen
Amsterdam

Hilversum
Amersfoort
Zutphen
den Haag
Leidsendam
Eotterdam

OANDIDATEN DAGELIJKS BBSTUUB

llmcn Zwolle
wnd. seer. HB Amsterdam
rang.NS,wnd penn.HB "

de Jong G.
de Jong L.
Sekeris Chr.

men motortr.NS "
af t r. voor a. HB "
men stoomtr. NS den Haag

CANDIDATEN BONDSRAAD

de Jong G,
de Jong L.
Sekeris Ch:

Vervoer belast met de veiligheid:
de Beer
Greven
Janssen
de Kort
Langer e is
Lochies
Pol
Vervoer niet

rang. Amsterdam
M t»

« n
tt W

n n
n n

" Utrecht
belast met de veiligheid:

Haantjes stat. ar b.
Mulder oldm.
Kraohtvoertuigenpersoneel:
Beltman
Bregonje
de Jong G.
Korver
Kretschman
Mos
Ploeg
Sekeris
Slim
Steffens
Struiwich
Trijsburg
Ultzen

llmcn
men motor

n
n
n

"stoom
llmcn
men stoom

n
n
n
n

men motor

Amsterdam
Amersfoort

Zwolle
Utrecht
Amsterdam
Amersfoort
Amsterdam
Eotterdam
Zwolle l*.
den Haag'
Eotterdam
Utrecht V-*
Hengelo
Eotterdam
Utrecht

De Beer

Lochies
Pol

dito

Bregonje

Korver
Kretsohman
Mos

lt~lA

Slim
t-gff

Struiwich

Voordracht
Beltman
Blekman
Groen
Hopman
Janssen
De Jong G.
De Jong L.

Mulder
Pelgrim
Sekeris

Trijsburg

Blekman H.(secr.HB)
Janssen M.A.(penn.HB)

id)
orz. HB)
(lid)

-vervolg, blad 2 -



-blad 2 -

GAHDIDATBN BQNDSBAAB (vervolg)

C

Overig Tractiepersoneel;
Eikelboom wgl

loodsmcn
arb. tractie

Ohm
Oosterhout
v.d. Veen "
Pe r sone e l bo ve nle id ing;
Groen
v.d. Voort
Zwart
Weg en Werken;
Bennekom
de Boer
Stevens
Tram- en Buspersoneel
de Boer cdt U
Groen
Lanting

Z H

vm monteur
ÏÏBM

Seinweaen:
de Groot
Hubregtse
Werkplaatsen
v. Dillen
v.Loveren
v.d.Meuien
Nederhand
de Ronde
StrobAs
Tibbe
Wijbregt
A T 0;
Hoek
Koot
Oudmayer
Banzijn
Treinpersoneel;
Barendregt
Hesseling
Hopman
Schulze

1ste vafcm,
bkw

pi.b.
mbkw
draaier
bfcwtt
mbkw

loodsardo
monteur
chauf f e ur
besteller

Hgd
cdt
Hcd
Hcd

den Haag
Amsterdam
Botterdam
Zutphen

Utrecht
Hilversum
Arnhem

Uitgeest
Leeuwarden
Amsterdam

Amsterdam
Haarlem
Hilversum

Amsterdam
den Haag

Zwolle
Utrecht ,
Haarlem * ¥*
Tilburg
Haarlem
Leidsendam
Haarlem

Almelo
Utrecht
Amsterdam
Amsterdam

Rotterdam
Amsterdam
Nijmegen
Amsterdam

Voordracht

Eikelboom
Ohm
Oosterhout

dito

dito

dito

dito

•.d. Meulen

Strobos

Wijbregt

Hoek
Koot
Oudmayer

Barendregt
Hesseling

Schulze

-o-o-o-o-o-o-o-o-
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C

UITSLAG VERKIEZINGEN

HOOFDBESTUUR Stem men-
aantal

Beltman W. (Zwolle)
Blekman H (Amsterdam)
Lanting A (Hilversum) ,
Hopman A. (Nijmegen)
Janssen M.A,. (Amsterdam)
de Jong G. "
de Jong I.
Mulder M.
Pelgrim

in plaats van Groen J.

(Amersfoort)
(Zutphen)

Sekeris Chr.(den Haag)
Strobos B. (Leidsendam),in plaats van Trijsburg J.

DAGELIJKS BESTÜÜB

Blekman H. secretaris H.B. (Amsterdam)
Janssen M.A.penningm. H B "
de Jong G. lid
de Jong 1. voorz. H B t f*
Sefceris Chr.lid
(niet gekozen: Beltman W - Zwolle)

(den Haag)

40
41
33
40
41
10

BONDSRAAD

de Beer
Lochies
Pol

(Amsterdam)
n

(Utrecht)
Haantjes (Amsterdam)
Bregonje (Utrecht) #- '-*
Korver (Amersfoort)
Kretschman(Amsterdam)
Mos (Rotterdam)
Struiwioh (Hengelo)
Slim (Rotterdam)
(niet gekozen: Ultzen (Utrecht)

Poppes, mach. (Amsterdam)
Eikelboom (den Haag)
Oosterhout (Rotterdam)
v.d. Veen (Zutphen)

Groen (Utrecht)
v.d. Voort (Hilversum)

36
38
39

gekozen bij acclamatie
38
37
28
26
27
29
9
14

allen gekozen
bij acclamatie

Bennekom
de Boer
Stevens

de Groot
Hubregtse

(Uitgeest)
(Leeuwarden)
(Amsterdam)

(Amsterdam)
(den. Haag)

allen gekozen
bij acclamatie

v.d. Heulen (Haarlem)
Nederhand (Tilburgè
v.Ioveren (Utrecht)
(niet gekozen: Wijbregt -Haarlem

36
32
25
24

-blad 2-
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UITSIAG- VERKIEZINGEN (verv.)

BONDSRAAD (verv.)

A T O

Koot (Utrecht) allen bij acclamatie gekozen
Oudmayer (Amsterdam)
Ranzijn "
Treinpersoneel

Barendregt (Rotterdam) allen bij acclamatie gekozen
Hesseling (Amsterdam)
Sohulze "



C/3 80 357*51
Datums 10-4-51

onderwerpt Besloten vergadering van de Algemene Bond
Spoor- f***~ fa SeveabedriJveapereoneel, af d.

t» gehouden op 2-4-51 la Het EVü-g«bou«,
öaeoetraat 1? tt Utrecht.

Aanvang ten 20 uur, einde ten 22.15
^Aanweaig waren vier bestuur «leden, t.w.i
mmSIJAftV m&ms (13-6-1900), wagen beet uur de r SS,
JOHAHÏGSS HKHESICÜS SÜOOif*» (4-12-99), onderaachinlat
JACOB LABGBDUZ (7-2-97), wagenaeeater 99»

JOAIfSBS VBHHS3S (14-7-97), «aobittiet KS.
gingenlda limt«t«a

leden mwr tolle leden mwr tolanea, van «U de namen oübekeo4 eljn.
Voor •ovex kon worden oafiegaao werd het volgende
(«ie ook de bijlage).
Agenda: font 1 (opening) werd «onder «eer g»f»**«ax«.

** 2 ide»ï in^ekoaen e t ukken «aren er niet.
Punt 3* 21e de Ont*erp-*eeolutie ia "Oae Oi«aan" van 31 Sirt.
Alle eleea, «eaoead onder 1 V* 7 werden o&deröclureveo»
behouden* dat de af d. utrecht ten annalen van pant S een
aanvallend vooratel »al Indienen, luidende i "Dij vroegtijdige
af keurlna «a bij een dienstverband van 50 «f »eei dan 50
jaren vol peaaioen", ut ooo£retteia*nf genoead onder a V* n
n»ord«a door @t«««&1i volledig onder et e und en aen heeft hier-
aan «let» to« te voegen.
Gandidaten Hoof d be« tuur en Bondaraadt
Ult»en voorooead,

voornoeitó, en
SfB?FBKS (4-1 -90), oadermaohiniat SS, thana werk-

a«n 4* laoven^oaw» omtrent *15ii definitieve oandidaat-
etelling ï»ataat no« «een aekerheid, daar betrokkene op
de»e vergadexiac niet aunveei^ waa,
Ue punten 4 ea f vaa de a^ecda houden pr act i» oh hè t te l f de in.
Al» afgevaardigden werden aan^eweaent Oltaea, flocefion^e,

.Ver hè e a «a een van de onbekenden.
"erder aal «en trachten A* volgende per»on*n voor het oon&ree
«aztt te Icv&^av*
EHIK gttaCïïBR (10-7-97), weikftaatt H 03,
VILLStt PliAHS H1COLAAS ST :PHA»US JOIiAH SUIWIBB3 (2*9*90),
verieoedeliikj
K32001JSÏT («e« r deren van die aawn kunnen hiervoor ia aan-
«erking ko«en, »odat nog niet bekend i» wie preoiea bedoeld
wordt).
De punten 6 «n 7 (rondvraag en eluiting) leveren totaal
niet B op.

Alle be8o*ker* ttitten hun otianoegen ovei het «eer dan
•Ie oh te veïfiaderingbeaoek.

Ult*en gaat oog even In op «en »ogeli3ke Kuxopeae revolutie.
üij vindt echter te weinig bijval daax de andereü het er over
eena »ijn dat Medeilaod te oonaervatief ie oa een revolutie
te ontketenen, uiteen beetrist dit «a «egt ««t oen geen
revolutie uit Hederland nodig heeft» als de se uit andere
landen aan koot wealén i* M n er ook. Indien in de omringende
landen een revolutie uitbreekt koat Rederland ia het gedrang
en aal aeker ae e gaun down of moeten doen.



Bi anderen zijn het eohfcer Mt Ultsen niet «ton «n h«t
gesprek v«T*at«rt la ««a bespreking van persoonlijk»
aangelegenheden. Uit «e n aal aan alle de*lo«mere VAR
ooner«a «en ««dedeling vtratrtkktn ho« Imat a«n T«ï
h«t ia d« bedoeling dan g«*a*tolijk aaar ÜlirttCiUi» waai
het «oogt** gehouden wo*dt( te gaaa.

ültaen deelt aog «ede dat de 1»M*i Yierio« sajieavalt
BW t 4* avond van het O.B.oabajet op 2 Mei a.e. Ce toe-
gang «prijs is au v«xl«ftg4 tot / 0,75 p«r peraoon. Ui«
omtrent de prijaenkweatle ook rapport Verb, 19 0/3-310*51
8V0 4d 50*3-51).
Bijlage: 1



a S m ft.h..jL j t. t

. . . . van one ooogrea öiaelea op
volle to«r«ü.
B« tijd «óhter ei* ona nod rest» ver^t <3« volle «tuiéaaht «n
activiteit VBO one allen, om zot g, t» dragea dat ooa ooi^re»
««a fi«alaftgd congres wordt.
7an veisohill«ad« bultenlaadae Joto«tad«n Ucbben «ij «l «en
schrijven <mtvang*a dat «Ij allo a in het -«eik a uilen 8tell«n
oaa oougra» bij te woa«n.
lij rekenen «r danoo* op» dat ook U ra*do verlof heeft aange-
vraagd voor a&amittg 2^ en D i n ad u^ 24 A pi 11 Kodat U a«aw««i^|
Jcan siija.
WAAïilB SCAÜBBAAÖ BI IS SCIHflfi I?ÜÖ USSR TB DOBIT*
ia "una Orgaan", dat II yegf £at«rda^ 1 April In Uw besit h«btf
iü «*a ontwerp-rööolulle opgcnotóen.
Vttaaelf8pï«ït«nd dient ó««« door tl bestudeerd en bt0$;rok«n t«
woxdea, o«ftdidet«o voor het hoofdb«tttuur «a de Boeder ö»é«led« n
«oeten worden geteld en 40 af go vaardigde n uit Uw afdaling
dl«aen gtkoaen i« wordan.

d, net de ae«st« klem w i j a e n «ij er op dut hit d* t w» k
é« l«4eo i», «org te drö$*a dat oa oo» oongre* door d«
arende instantleie ü« juiote vak.t>ond«politi«lc« lijn

wordt, 4i« ale euretc gerioïit dient tt ei Ja op ét b lang» n
van alle w«rfcero uit d« vervoerbedi ijv«n.
¥ij twijfelen «r niat «au dat ^ij «l* 114 van oaz« atrljd-
organi*ati« bid* Uw voll« »«d« werk Ing saa isult gtveü.
Juist h«t p«r8ou«s«l In dienst VBO d« S5 «a zijn a*r«nbedrijT«a
«n in Ut t bij«oöd«ï é* led» a van onae orgafila«ti» «ui Ie a er
voor dieaen f* Borgen, dut *«n «terfce t o elftgva&rdlge bond

«teaaBfltl l>« tekent a in de te voeren stiija voor oost leven*

kaaeraad, o« dit te Jtuönen verweselijitsn nodigen wij
J in eerste instantie uit tot bet bijwonen «*& etc

die aal worden gehouden op

MAAHM®, f A PB II A. S. in éjebouw
Lftö!,* Saweatraat co 1?
Aanvang 19.30 a pre o te*

stuiotur
]>K30LUTI£ i iiidieaen v«n vooreteliea

««t het «tellen van oendidat«n voor tiet 13 en de B. K.
TBHKXHZXIIO J^OSTAABPXCQXBir VOOB O S OOIöMS

VOOI Of S COKÖH1S

Kattextta^l, «ij rekeoen e a ver t rouwe a er op d»t 0 all*» in b* t
war k stilt e talie n deae Delang, i^ke vergadering bij t* wonen.
SB&viJp «oed dat gij het Bijt die de organieatie uitmaakt fflö
dit betekent tevens dat gij verantwoordelijk aijn voor het werk
van onse bond. Wij hebben in het verledac ge»l«a vat de gevolgen
üijo als «ij on* terafihoudefl, laten #lj hi ruit ons* Ie «een trek-
ken en er oor EO r «dragen dat dit niet herhaald wordt. Komt du*
cp d«£« vergadering «a *o£gt dat in verband net Uw dienat ten

oruso^elljit E i je, e* t tfw vooratalleo. of daodidataa*af*
«n tev»t!» all** wat ver ba ad houdt EB* t ona wongre»

35.0.».



fc
 !

.*
 

i"
?
' 
D

•>-•! 
;* 

.=)
V

 
t 

«
.j

*
i'

..'
:•
 

«
• 

..
..

a
: 

w
'-.'• 

-V

5
™

 
*
~

.

•" 
-' 

"-•
 

'S
1?

 
o

 
r-

. 
C

 j.
••

;•
 

O
 

'& <
"-

'-"
• 

ï'
 

u
'"

-^
' 
' 

"."

v-
 'f

' c
v

l*
 

*»
 «

4
S

 
C?
 
^

a 
»,< 

<
? i

 ,T-
;;-

 
Ó

 Ï
J

<
 

-•;
 *

-•
:.
,'
 
'
 

*
V

,

•'.v
- 

c
, 

"7
;

't ;
«J

 
•*

• 
M

<>
 

V
 C

•i 
• 

• 
i -

•;
..-

„ 
(,

»'
.*

', 
»•

'..
.J

 
tr

f 
' 

•

._?
 
*
i 

.'••
•

^ 
- 

>;.

'r 
i.
..

^-
o?

 '
- 

, .*
•;-

f 
t~

y 
>•*

.-
!~

v
 
M

.,-
 

:•-
 

-j-
.• 

i- 
,_•

_•
•"•

 
*:•

:

.. 
;~ .;•* -f

. 
•• "

 
" 

'.

",-
. i

,..- 
—

'."
r 

••
 

•"
--

V
. 

Ï-V
<i*

 
'S

 
M

, 
i

S5
 

f 4
 ?

*• 
r4

 
r-

i 
*"

 
C-

 
ï- 

• ;
 

•••
' 

•"
SC
 
i.*

 fc
-i 

f?
 
is

 
' 

fc
. 

- 
«-,

 
iV

 
k~

 
'•-' 

'i' 
f

Vj
r 

C
 

'%
 

&
 

* 
*•>

 
* 

.'"' 
<

 
i' 

v-
 

'. 
'Jf

 
' •

'• 
' 

.- 
<"•

 •
i,'

 
-=. 

§
 

Ö
 «

 
- 

f-
' 

'•""
• 

•-
 

-
f 

'"• 
~

 
"<
 

**
 

^
 

^
 '

"' 
^ 

<<
? 

":
 

":
t>
 
»

 %
 
**

 
t»

 n
. 

« 
*&

 
i 

f--
- 

c*
 '

ty-
 

.--.
 

•»
 

s 
ra

 
«
 *

 
--••

'• 
ï»

ï 
s- 

- 
K

. 
H

- 
, 

, 
.- 

- 
;:,

 
v-
 «

 
C

'i
 

: 
'i 

ia&
 

"••*
• 
tl

 
'-- 

- 
•' 

•"
 ••

'- 
»'

•>
£•

 
" 
-

 
Ï.I

' 
S,;,
 
;,
 
^

 
ïï

 
Si

 
ts

 
v'

 
-V

 
i--

. 
«

 
;-

n 
•" 

::i
 Ü

. 
C
 S

 
i: 

'- 
v 

~
 
'-'

 
*' 

• 
' 

- •
'' 

'£•
 

*-*
* 
t7

 <
* 

H
- 

• 
vv

 
•- 

<„-
 

; 
- 

"--
 

*"
'

... 
$ 

«g
 

v,
 

*#
 v

»--
 

«j»
 

-<
 

'".' 
ir-

 
SÊ<

 
£-'<

 s
> 

a.-
 

!"»
• 

•.",
 

O"
 

i—
i 

ffi 
--' 

' 
••:- 

-'--
• 

' 
•'•• 

'••
-«

 O
* 

5-
J 

fr
 

C
' 

•-- 
L- 

':•
 

t/i
 

i"
. 

£X
 

...
 

•'. 
Ö

 
t'-

- 
«J

 
£ 

C
/ 

'•
: 

Ï"-
J 

S
- 

•-">
 

f-
. 

G
 

'--
 

5
'

* 
o 

c 
K,

 C
', 

-.. 
c

 
•.

.'
,'

:.
-•

 t
ó 

&-
•*

!&
«*

•'
• 

'*• 
*•-•

'• 
.-. 

=-.
 

tj-
 s

-ï 
K

 
*•- 

• 
a.

 ?
-" 

to
 

ó
 .

•;.-
**

- 
i

 
*•

* 
*-

': 
* 

- 
T~

- 
'--

• 
'-'•

. 
<

 
'•
' 

'"
' 

f'
 

"'
• 

<£
? 

W
 ü

 Ï
P
 

f"
' 

:-.
" 

'-«S
1 

'"-
f 

i»
- 

*'•
- 

^
 

':'-
 
*
' 

• 
-•

"-
- 

;. 
p-
 
<

 -
 

::
 

. 
^

 
u.

 
-<-

f 
ff,

 «
j 
«

 
rs

. 
;-•

-. 
'i.

 
S:-

 
te

 e
 

w
 

s*
 --

 •
 

ï
 U

,«,
 

; 
-"
 

t.
 •

•• 
- 
- 

, 
•
-
..

 
t-

 
~

 
;•;.

 
c-
 

^
 

-,.•
• 

u
 
<

 v
 

&
 

^
 

-K
 

•'* 
- 

, 
»•

 
«~

i*"
=*
 

«
 

;- 
''•- 

fe
l

C,-
 

. 
'.:•

 
>-

*ï>
. 

-^
 .

--
; 
iV

. 
;>,

 
• 

<s
 
^

 
C

 s
~' 

j,
 £

,- 
^

 
tï
 

*
 
'"

 
* 

'*
 

-^
 

C
 

"-'
 

>"
> ̂

 
G

 
£•-

 
*»

 a
«

 
D

 *
-- 

«
 f

9.
 

,- 
„t
 

* 
6 

&
 *

» 
&•

' 
<*- 

*?
 ^

 H
 J

t 
i-

 "
' 

- •
 

. 
tr

 
'̂ 

2 
f

t„.
 .

s 
K

-;
--

 
s 

. 
;.-.•

 
• 

; 
c;

 
«

 s
. 

4,
 e

 
e
 

»
 t"

 
:̂ 

,.
•_

--
 

". 
: 

''.
 ö

 
fe

5 
v 

;/ 
* 

«
5,v

 t
--

i-
.«

 .
*' 

',-
i,w

- 
.. 

••--
 
'.'

 
^-

 
;s

 
:;.

 
•<

 
a

*™
"*

* 
*3

 
»—

 ;
-. 

*-.
 

... 
,.~

 
• 

-•
 

: 
»-

 
,- 

't 
>"

 
)<

 
«

rf
l

t--
., 

•- 
fr

-1
 ,

 
f;.-

 
vt

 
5-,

,. 
•• 

.-." 
4,

 
#

 
. 

C
'' 

a
 

--
• 

C
?

6
; 

* 
^
 ̂

 5
3

 
C-

 
•"-

 
C

 
'̂

 
*-

 
. 

:" 
'^ 

--: 
-• 

„
 

'•-" 
="-

• 
v 

* 
«

t?C
 

f-
'i 

Ü
" 

^'-
- 

v
^

 
-&

" 
v 
-.
 

'
\
.

 
.^

_
 

tt
-'
 

^
- 

^
 

'-
^ 

:'H
 

*
'"
 
^

 
V

r<
1
 
^
 

^
 
'̂

 
-'
 

'•
' 

'*
-' 

'-
' 

'r 
^
 

' 
^

 
'~

* 
' 

': 
'''

 
''• 

«
^

 
•

Ü
 

i'.
 

*'
-•

 '•
•••

 •
•: 

':.;
 

"" 
9

 
O

 
"t

- 
K
 

*i
' 

S'J
 

»ï
 

C*
 

'- 
. 

:.:-
 

--i
 

i™
 :

 
*•'

. 
K

 
, 

r-
 
<

 
C

 
* 

>
1: 

*~
- 

*^
 ;
.
 
j 

•: 
v4

 
H

- 
;
,
.
;
:
-

. 
.-•

- 
»

>
&

-:
- 

f>
- 

v 
ö.

 
--.

 
U'

 
-' 

^
 

: 
*•

* 
:- 

• •
 

*
«..s
 
U

ö
 
K

 K
- 

;-.
'«

.. 
,.

j 
C
 t
; 

^
 

*
 c

 
..:
 

ü
- 

ft
:-

 
w
 '
j
 t
- 

* 
f»

^
 
:-

 
;.t

 
« 

•*>
 

-
ij
 

^
' 

K
 

''• 
£

??-.
 

«
 w

 f
c
- 

-.3 
c

 
••

• 
..
; 
c
 
^

 
c. 

'-
' 
^

 
:a
 

,
 

ï"
' 

*4
 

-.
;»

-•
 a

 e
s 
*

 c
- 

--
 :

-* 
ry
 

>
 '•

•. 
«4

 
ï~

 
-*
 ;

': 
:.
. 

" 
;
 

9
S';
 i
""

 f
ï'
 Ï

T
 fr

-i 
V-

' 
f~

- 
*J
 
f^

 
U

 
!»
 
':

 
k-:
 
r
' 

'• •
-' 

tw
 

H
» 

tS
 

IX
 

••
 

•-
' 

•" 
t-
 

' 
-1

- 
S2

 
'•?

 
V5

 
i-

^
" 
«

 >
-i 

C
 r

t 
«
 

: 
-,

 
SO

 
S

 
ïa

 
t 

ï'
 

iv
 

-.
; 

«
 »

 3
 I

S
 .
-

 
.-,

-?
.- 

>.
' 

-*
 

f-
 
'"

 
-.

»;
>

- 
t.

 
•• 

*- 
C

- 
ff
l

.̂
. 

t..-
 

•-
, 

r 
e 

•-. 
"•

 
*•;

 •
* 

«••
 

•; 
ei
 

*
 *

'-
 f

 
;"

; 
'•*

 
«v

 
'•••

'• 
®

 «
"•

'«
* 

O
 

-;J
 

••" 
>?

• 
v*

 
&

 
:-:•

, 
}••

 
s?

 
'-•

 
9

;±
 

w
 

r 
..;• 

<
 
" 

;-
" 

: 
. w

 
• 

:,
 

K
- 

-,>
f:;

' 
;-.

 
K

.»
; 

.< 
<-,

• 
-.

 
..-

 
.u
 
K
 ̂

 
O

, 
v

 
ï 

^
 

c.
" 

:T
; 

^
 

ft
 

,M
 

«g
 
,,

 
r 

4
*•"

.. 
V;,

- 
KC

 
v 

'T
 
i

 
. 

..-
r 

i»
 

s-
- 

yt
 

,v.
 

-!
 

<f
 

,v-
 

•-{
 

•'.. 
. v

 *
-<•
 3

 -
•* 

--*
 
y
. 

ü
f 

'J
 

;i
 

-.-
 

>'.-
.. 

t 
£5

 
r-:

' 
•_•

".' 
S"

r 
*"v

 •:
•- 

'-A
 C

- 
?-'

; 
**

!:;
 
o

 
c
 
i>

 
v
 
^

 
:

:
•

.
.

• 
«

 c
 

tl
 

c
 

0
 

-ï
 

-..' 
••:
 

- 
u

 
&

 f
e

 o
 

';, 
*-

• 
ti

 
<»

 »
:; 

;-.,
 

<J
 

•*;
 

*
*-'

- 
?«

 
* 

"-• 
'*

 
• 
: 
;-

 b
' 

' 
- 

«-
i 

tv
 

*••
» 

s- 
*-;

• 
:;:;

 
•*
 
--

 
;~

 
>-

>.
-•

• 
C
 
s
 
<
 f
' 

>
 

<
£,

-.
- 

: 
9

 *
4 

"••
- 

fe
 

's
 

?~:
 

'•'•
'' 

—
t»

 >
• 

•- *
 

••
•^

. 
" ¥

• 
;
.
,
i
.
;
: 

rf
T

3
 

;̂ 
,:•

 
-.-•

 
".

- 
j 

ü
 *

•»
 O

- 
>"«

• 
-:

-"
 

^
 f

-'
 

E
' 

* 
<-

' 
S.;.

 
ï?

 
'.-.'

 
• 

^
 ö

 
~ 

*
N^

-J
..-

, 
•••

 
...

 
,-.•
 
;-

•-
. 

E-
, 
f~

 ï
 -

 -
." 

t*
* 

>-
-, 

;u
 

.- 
'.;

 
si,

 
:'-.

 E
-, 

,,*
 

'-••
. 

•$
 

rv
 

**~
 

§S
 

C
 

rt 
C
 

*t
 t

' 
O

 C
: 

-. 
^

 
-> 

0
r--

 
.-.

'.w
 

.-•
 

ï^
'-

'- 
L-

 
- 

r 
>;.

 ;
- 

t-
 

.v 
~ 

- 
.; 

s
 

4^
 

<•*
• 

'•'• 
v-~

 ©
 

c 
ö

 
ft 

r>»
 

R-
 

^ 
- •

 
;" 

':
* 

<
 
ft
v
T

- 
• 
- 

::
!•

".
?

,.
 

S
?

 
• 

^
 

»-.
• 

t"
 

•*
 ï

" 
•-

 
C

 *
- 

K
 '

, 
S

, 
:i,

 0
 
»

 {
-• 

~ 
•-•

 
:. 

s'-'
- 

'i
 

:
 

41
<:.

' 
r-

 
£2

 
«

--
••

i 
^

 
.- 

• 
-.'

 
c 

. 
;*

•«
•'

> 
:'j 

•*•.
 

v 
•, 

? 
g.

 
ft 

<
 n

.. 
•--

-?
:. 

.;<
 

t?
 

ft»
 
^

 
L~ 

' s
 

-"
 

s 
*-•

 
*•

 
<*

r«
, 

y;
 

i«
..«

-v
 s

^-
 a

? 
c

 
;•

• 
. 

.-
:?

,*
 

«
 s

* 
e 

-r.
 

- 
.'-' 

-',
 

••>
 

;•".
 

(-.
 

•%.•
 

**
 
*»

 
*Ö

JK
 

"•
' 

'-
1 

'-
 

/;
 

f.;
 

* 
:"

 
•"•
 

*i
r
,

 
>
.-•
 

i..
..

 
-,

; 
k
.,
 <

 
,-
.

 
_ 

'~
j 

•-
 

.
 

$
 

J
U

. 
î
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P B H E I M

Y***iadi*MEi ff &*t*at 26-4-51
C/3 ttO 400*51 SiA
Onderwerp» Veralag vaa fc»t fwiwda Congrea van de Algemene

Bond mui Spoor- $#««•« t o Heveabedrljvenpereoneel,
gehottdan te Hilveraua 09 23 «a 84 April 1951.

• HAAlBAft. 23 APEI& 1951 »

BBB8TB

ftn 11.45 uur wordt het Qongraa g*ep«ad door A* 2e Voorsitter,
CHS. 8SSBBIS. Bij *i«ltt Bioh M t ««a woord van welkom tot d»
kameraden «a roept hen op, «r aan •*« t* w«rk«a d*t dit Ceagr«»
la »11» opslohtvn alag». Rij wl4«t dua ia Biia vtxèt** t*dt op
4* «a«t»ohfipp«li3lcf v«rhoadiag«n ia »«d«rland «A Europa. A«n «•
«i» «ijd« - 10 »t«lt »pr«tt«r vwit - word* n k»pit*l«n T«r«ool*
Mta b«wmp«nlag, aan d« and ore »iJ4* i* «ir a««n «tld vooi «ooiftl»
do* l* Inden. Dauro» ntl dit Coogr«g «taan in het t*k«a T»G dt
Vr«d«. B« atrijd ia Europa ««rit door o&aa IcaauradtQ £«atr«dtn
ia Itali», Frankrijk, Duitsland, «n niet t« re rieten SpanJ*.
wftftx h«t Pranoo-rrfgljw oog de «oepter «waait. vi| habbea tot
taalt d«ie atrijd t* ondersteunen aet alle ona tin dlenate ataaade
aiddelen.

Hierna heet d* voor ai t te r de buitenlandae kaaeraden welko»,
t. w. twee ?ranae afgeYaardigdan ran A* Confe'de'ratien G^nrfrale
da Travail (C.Ö.Ï.). Verder worden voorgeleaea telegraaaan van
de Juuraxaden uit P inlaad, Isuwaoiufg, Baaland, Ta^eobo-Slowakije
•& d* Poolae Tranaportarbeiderabond. Al de»e tele&raAaen e pre ken
vaa at rijd, eeaaeid «n kaaeraadaohap «a bevattea I* wena van een
goed en vruchtbaar ooa«rea voor da lederlaadae kaae zaden,

Ter volgene wordt het woord gegeven aan dt landelijk vooreitter,
Ii. m JOHO, voor het houden van aljn inleldln*.
(«ia de !i31»a»>*
5a de inleiding vindt da lunch plaat*» terwijl OM 13*50 uur

de tweede «ittiag aanvangt.

Yerkiealng Beaolut ie-oo««i«aie J CHHISTIAAM ULTZBH (13-6-1900),
Utreoht - m ÜBB (Aaaterdaji) * STHÜIWIOH (Hengelo).
Ter kies ing finanolale ooaaiaalei IOHVBE ( Aaeraf oor t ) .
Verkleaing atenbureaai UMiAM ( Zwolle) - o. DB JOHG (Aaaterdeji)
VIWC.
Ut verkiezingen van de»e ooaeisoies «i ja alleen van kraoht voor
dit oon̂ rea.
DISOU3SIB «p Inleiding en Ontwerp-reaoltttle»
ÜW2BH (TJtreoht)i
In «ija betoog, dat nogal heftig ia , taakt de «e apreker eerat
de Vrede «a da Vakbeweging. Hij «iet deae twee ptuitea aaaen.
De grootate atrijd moet «i ja voor de Vreda. Sprekar «telt vaat
dat wij hierin tekort aijn geaohoten. Ben hall aillioen hand*
tekeningen la ia lederland verkregen voor het petitionueftent



-8-

t«fftQ het gebruik van het atoomwapen; dit i* te wainig.
Als de strijd voor de Vrede doeltreffend i* «a het gevaar
voor ««a oorlog geweken, dan «uilen wij Itlaar «toeten «taan
o» da Takbawtging In t« «etten voor d* strijd voor ten beter
ba a t aan. Hier ««d e wil spreker niet «eggen dat luit Bljn be-
doelinfi l» dat d«Be strijd nu rUBte! Integendeel, de öoclale
strijd aal nat onverminderde Icraoht moeten worden voortgeset.

Hierop neemt spreker de rassendiscriminatie onder de loupe
«a wijat op d« positie van de neger* in Amerika. De kapita-
listen la Amerika wekkeren de haat J «ge na de negere aan «a
velen van d«*t B war t e kameraden zijn daaraan reeds ten offer
gevallen, Thans staat het leven van da oeger 1,1e Gee op net
spel, beschuldigd van aanranding van een blanke vrouw, het-
geen eohter ««o leugen la, fat la Amerika gebeurt net de
neger a vindt hier ook plast* m«t on»« Jonge na I, «o vaart
spreker uit. Piet van Staveren ia hiervan een voorbeeld.
De atfi^d van deM kam*raad ia eohter ènce strijdt

tJltaen stelt dan voor telegrammen te «enden naat het
Amerikaenae Consuleat, het Amerikaanse Congres, aan President
Truman en de Oouvern«nr van het district waar W.Ho Oee wordt
gevangen gehouden» ia d»** telegrammen moet de vrijlating van
W.Mc öee worden geplat. Voorts stelt hij voor een telegram
te »end*n aan de amne»tia-0om«iB8ie voor de vrijlating van
d* dienstweigeraar fiat van Staveren.

Overgaande 09 da Vredeaaotie vraagt Uit«en de aandacht
voor de op 27 «n 88 Afvil t* houden actie t "Toot «te Tredes-
paot tusaen de Grote Vijf. Het bijeenroepen van da Grote
Tijf ia de eerste stap naar da Vrede. Aaerika saboteert dit
eohter. i)aaro» aoet dèa« actie slagen, koste wat het wil.

Hierna neeat ült»«n de strijd in eigen bedrijf onder d*
loape, alleieernt da nieuwe bepaling voor het Z.u.o.-fonda
Hat personeel *al ook 1,S?4 voor dit fonds «o«ten betalen.
Weliswaar krijgt men hiervoor een vergoeding van / 60,-
«aar een «tap achteruit ia het. Alle lasten worden op oitaa
ruggen afgeschoven «a wij «uilen naar middelen moeten «oeken
om dit te voorkomen, want vandaag da dag moeten wij 1,9?6
betalen, morgen neemt men de ƒ 60 vergoeding af» «n da lasten
sijn dan voor ons.

De eerste tekenen van strijd aijn bij d* U.S. n»ar voren
gekomen. Bt stokere van d« looomotieflooduen hebben in een
conferentie ge Vis t dat ssij naar loonschaal 6 worden overge-
plaatst, wat voor hen aan verhoging betekent. Op *ioh eelf
ia deae aotie verheugend, aa«r om praotieche redsnsn tooh af
ts keuren. Indien strijd geleverd moet worden, dan gezamen-
lijk. Tas dese actie wiet m*a niets, tot «au het uit "De
Waarheid" vernaai toon wa* bat t« laat* Dergelijke aoties
hebben ao weinig nat, (Zie "Be Waarheid" van omstreeks 21
April 1051* artiksl "Stokers loo.loodsen eisen loonsverho-
ging in landelijke ooaferentie").

Ultsen levert hierna heftige oritiek op da straffen die
aan het psrsoneel worden ui t «de e ld. Hij itofft «at
onmenselïjfc. ruoest voor da Betrokkene In zijn gealn, een
aantasting van het geestelijke en morsle peil en aan ver-
groting van btt gevaar voor de veiligheid bij de K.s.



Wia deelt in feit* da straffen uit? Velen ««non dat da ohefs
hierover beslissen, dooa dit i* ni«t waer. Ir. Ben Hollander
aelf ia da drijfkracht. Bit i* «li (spreker) ia de ge de «ld door
een van ds chef» «elf. Hat is nodig dat Den Hollander wordt
duidelijk gemaakt, nl«t verder op de s e weg voort t« gaan,daar
hierdoor het moreel van het personeel In ernstige aate wordt
aangetast.

Uit «e n besluit ten «lette mat voor tt «tellen een motie te
ftandaa naar het Wereld Vak Verbond, waarin op verdere strijd
voor da vrede en een beter beataea wordt aangedrongen.

De vergadering gaat aoooord met de telegrammen «ad* aotie.
JOHAHKBS HBKUHICU3 BHBGOHJB, «eb. 4-12*9? (Utrecht),

hierna het woord verkrijgend, dient aan tuBseavooratel in met
betrekking tot de aap k He 8as» Hij atalt voor het telegram
aan Truoan «odenig in ta kleden dat zijn geweten wordt wakker
geschud. San dient ta worden geweaen op aijn grote voorgangers
Abraham Linooln «a Booaevelt, dia ««etreden hebben voor de
vrijnakine van dia negers. Zn het telegraa dient o« gratie
veisooht ta worden.

Ba vergadering ia het hier niet nee aaaa. daar aan grstie-
v.raoefc gedeeltelijke erkenning van da misdaad betekent.
Daarom moeten wij in vrijheid stelling eisen.

RILTBBSUM,
Deste af d. wordt vertegenwoordigd door HBYISK, vrijgestelde

van da Bond voor Vervoer au fransport, aangesloten bij da BVO.
Heyink spreekt over intensiever organisatie au over de vrede.

Haar zijn mening ia in da ontwerp-resolutie ta weinig aandaoht
ööschonken aan ds Groep Vervoer en transport, dia «at «rot»
moeilijkheden heeft ta teaapaa. Door da ü*3. sa da grote öae-
ondsrneaing«n wordaa versehillende warkaasjshedan overgedragen
aan partioülieren oa sodoende da exploitatiekosten van het
bedrijf te verminderen. Bit ia funest voor de werkers ia daaa
bedrijven. Ala employé1 van da Gelderse fvaa hè af t bij het
aeegeaeutkt dat arbeidere van drie è vier onderneaingen aan
etfn bus stonden ta «erken, au allen verschilden ia loon. Hier
moet tegen gestreden worden. Verder heeft «sa geen aedewerklng
van da Verkeereinspeoties. Ia Hilversua ia het voorgekomen
dat bij een onbewaakte overweg da lichtsignalen al enige dagen
dafeot waren. Hij heeft hier da Verkf«rsinspeotie bij gehaald
doch dit had geen resultaat.

Ook daas spreker uit »ljn ontevredenheid over bat gedane
wafk voor da vrede. Zijn groep heeft ia daaa aist «ovaal ver-
aat als men bad aogen verwachten. Hat ia echter ao moeilijk
mensen hiervoor ta krijgen. Hij wekt taa alotta op da strijd
voor da vrede niet op ta gaven, maar door ta Betten.

ladat flilverstui aaa het woord is geweest, wordt da Franse
kameraden gelegenheid gegeven, hun begroetingsrede uit ta
spreken« wslka daarna worden vertaald. Bsida vadavoaxia^aa
houden ia «en «roet yan d« Fraaaa kameraden, aaa blik op da
internationale verhoudingen en «en aansporing oa op da inge-
slagen wa« voort ta gaan.



Vervol* discussies »

at ent dat in het resolutie -ontwerp ge «n rekening ie gehoadsn
Vtt het feit dat verschillende kaderleden tt ««««r belast
aijn mat het werk voor de IVO. Van dt «ijdt der CP» word» n
aslfa pogingen gedaan on goede krachten van de vakbeweging
««6 t» trekken «B in tt zetten voor att partijwtrk.
UITOES3T b«pleit tta snellere aanstelling van arbeidscon-
tract ante n na gebleken geschiktheid.
ZUTPHB*
hskelt d* houding van onae mensen t «gen andere tn ongeorgani-
seerden en betoogt dat wij de laat s te n niet moeten afstoten
«aar aantrekken,
AMSTBHDAM:
bepleit eveneens een harder werken voor dt vrede en een a nel-
Ie r « doorstroming naai d* hogere loongxoepen «n vraagt hoe
het staat met de gepensioneerden la onse vakbeweging.
BLBKMAH, land. secretaris, bepleit ook «en krachtiger aanpak-
ken van da strijd voor de vrede «n stelt voor een wotl* la t*
dienen o» b i 3 d* Ssd, xogtvlag en d* Wereldvredesraad op het
behoud van de vrede aan te dringöü. (De vergadering gaat hier-
taee aoooord).
AMSTBRDAM»
vraagt aandacht voor het gevaar, verbonden aan dt o ver plaat-
Hing Iran dt werkplaatBsn ütrsoht en Haarle», Het ia reeds
voorgekosen dat instruaentoakers worden overgeplaatst naar
anders tosdirijvto of paxtioulitren.
HSNOSLOf
bepleit versterking van dt orgmnieatie tn grotere propaganda.
Doox het NVV worden ook grote bedragen aan propaganda besteed.

Dt 2« voor», antwoordt hierop dat het UW geen cent uit-
geeft voor strijd «a dt BVC hierop al haar krachten concen-
treert, sodat er weinig geld voor propaganda overblijft.

Ben lid van het NW, genaamd JACOBUS JOHAUNBS SMIT (5-9-52)
uit ïïtreoht aegt namens dt oppositiegroep van het KYV volle-
dige medewerking tot*

Hierna krijgt BLKKMAH het woord voor dt behandeling van
aijn organisatie ver slag (sis dt tiijlage). Bit verslag ver-
werft aller gosdkeiufing en verwekt geen discussies.

Daar dt tweede zitting nogal een vlot verloop heeft gehad,
wordt aan dt agenda een punt toegevoegd, ea vtli "Toelichting
Of dt ingediende voorstellen" (alt dt bijlage). Bete tot»
lichting brengt geen politieke aspeoten naar voren en ia
van euivtï techniaohs aard. Hst voorstel van hst hoofd-
bes t uox (ais ds se If de bijlage) verwerft aller goedkeur ing.



BliBÏCKAS
d««lt nog «tdt dat. **t da fccant fetfxvft, s«t*aofet «al woidtn
&adt¥« VOXMB te Tinden doot b. v. taraotan of blaedj«« par
dlftttet alt tt gavtn, »oal» hij dit al ««Ou hè «ft gad*aa
voor tktt HG3-p«r«on«el doox uitgifte T«B b* t wH.G.B.-Si«a»«".
Dit i« nog «Rur «en daakbevld «n è«t is nog In st«ui« ia
hoevarrt h«t uitvo«rto««r l», hij ¥*&«§* a» «anw««ig«n w«l
he« ter nijd* t* «t**» door vrrulfc* ia t« i«vtr«a vmn all»

g*b«urt«ni»a«n io w«ïkpla*ttsen a n kantortn,
2* vooraltt«t Ie e at **n tale/jjum voor vao d* Xranaport-

ó alt tolgsïij», «ftftïïn 4t gro«t«n wor
««a g«elafifid oongice wendt to«gtw«n«t.

H ie f na wordt de 8tt*l g«r«cdg«aaaltt voor d»
peli;Jit* maaltijd, RRng«bo4«n door de «f d. Hilveraaja

è* ««altijd «ex** «« film "üe r.lag on
ooiepr> nitelljk sou g«dre«i<ö nordeo f'?arti»aneo

van öe

Je a « begint laat (fin 9.45 uur)»
L« «ad t>«ar*iaaw*i«at«r» JAIÏÏ53KÏT, Jcrijfit het ^oord voor dd
behand»iins van «i ja flttaaöiftl verslag (si* d«

Hiwrrwi v tod t d« b*gro«tirig door ha t VerfcoiKiBlwatuar plaat*.
An*r«**a* «preekt jTAff JéOOB VAi WUFKGAiBilSI { 5*10-11 > t
hoof dl>- »tuur<l*ï SVC. £l|ii reti* »t*iat la ha t tafcso vaa d«
ntrijd voor d« vr«d«, gij ftaft lo dit verï>aod ««& oT»r*ioht
over d» inttrfwtional* toeateod, d« etatic^en en h«t vervat
ttgsn d« Baltaa herb«wap«nin^,
Vervolgen» »pr«okt DISK KLBINSJtA (11-5-93) na»- n» d« Aiftfltot
Badiri^fabond ïraAfiport, »en«*alotca bij ö« HVO. Hij wi^at
op feftt v«xs»«t d«r hav«Q»rb«id«ïB t*§«a da warHaaloaalngao»
hier tn «lötï», in Btlglf» fr«R)Mrl|iE «a Italif «a öa toont dat
wij ««k aad*3rt nwthodtn nu>«tan to*pa*ii«a on éa wapantrani-

t« éwaraboiMfl. Hij aiat van d« kaaeiad«o dar Spoor-
dat a l 3 «ttll«tt waigertn «ap«ntaig t« vorvo«zaa. Dt

tt höv«oaj-b«ideia i« ook han «trijd. £i|is htfti««
vindt al«««a*n Mjval bi3 4« ooagreaaiatan.

Dlaouaaia ,
HOBIAI C«üe«gan) t
aaakt da opa«ricia^ dat «x &**n twlane bi^ ia, waardoor atn
g««a j u lot baeld ican krijgt n.
Sifmil (2*oll») i
wi jat ai op dat ge«o ««lEtniog ia g«hïo»d«n n»t d«



HBTINE (HilV«*a*»)i
wij at op de slechte salariSring dar hoofdbestuurder».
AMSTERDAM J
«lat In dit verslag geen rechtspositie van de hoofdbe-
stuurders betref f «n<Ie psttaloaa «a vraagt a&eVdt ai t slag
ren de envelop^enaotle voor het congres.
]}« 2e voorz. antwoordt dat de se aotle / 211,10 heeft
opgebracht.

diacaoaiea f inanoie'el verslag door
«Janssen antwoordt dat hij geen balans heeft kunnen geren

daar hij over 1951 fi««n jttlat* gegevens heeft, lij la
«ohter alsnog bereid bij het versenden van het orga*.a een
balana bij te voege a, daar hij het niet la het orgaan
B elf wenst t« zien, vorder alt Hij ook nog met ««a grote
achterstand In contributie der leden, sodat hij ook om
dese reden ge «n juist beeld kan geven. De plaatselijke
pstmlagttfttaiara aoeten er geducht voor waken dat das*
achterstand niet te groot wordt en door de leden inderdaad
wordt ingehaald. Ook la luit een veel voorkomend vsrsohljn-
aal dat de leden te weinig betalen. Door al de ie bljkom-
atlgheden Biet het H. 3, geen kana de salariesen daar be- ,
a t uur de r a te verhogen of aaa hen bepaalde oonoesalea te
doen wat ba t re f t hun raohtapoaltit . .
AMSÏERBAM vraagt hierop het woord.
De a e afgevaardigde ia teleurgesteld dat aar voor da r echt B--
positie ao weinig la gedaan en doet mededeling dat A ast e r-
daa aal trachten hiervoor aan bevredigender oploasing te
vinden.
m JONO
deelt «ede dat hij en Ut kaan volledig aocoord gaan «et
dt bepalingen oatrent loon en rechtspositie bij da aanvaar-
ding van hun werkmaamheden als gesalarieerd bestuurder.
Aaa de direotie dar KS was het versoek gedaan hen beiden
% jaar op non-aotief te stellen oa da bondsaaken te tegelen.
Dit ia ge we l ge r ai, sodat «en aoest kleaen of delen. Of da
bocdseaken laten verlopen, of hun plaats bij da 98 prija
geven. Ha vaal overwegingen is aen tot h» t laatste over
gegaan, waarbij beiden genoegen hebben genomen «et de hun
voorgelegde bepalingen. Men «oet hierover niet discussieren.
Voor aan la het een stuk principe-werk. Als er verkeerde
tijden aanbreken s ie n we wal weer. Maar bij en Blekaan
gijn er van overtuigd dat ar een tijd aal koaen dat Bij
beiden «aan spijt van hun stap zullen hebben

Hierna krijg! aaa SYV-er ha t woord, al* RüSTS alt
Groningen (kaalhoofdlg, plia 48 jaar oud). Hij spreekt
namens da oppositie van het UW alt üronlngen. Hij deelt
aede dat 10 aronlngen de oppositie ia gang la. Hij wordt
reeds betiteld als ooaamniat, doch vindt dit niet erg.



Hij g«*ft vervolgens zijn vleit «p 4* Buropese verhoud ing» n
«ft s*ft ov«x Int oo of l io t In Kort*, dat Mao Arthur daar
4* zaak 10 gaarne wilde dooraetten oadat hij la gehuwd
ntt ««n doohter van de «orgaa's, 41* «tot* belande n hebben
bij 4* ua-anittswijnen in Korea «a Hands joerije.
BiBKKAM
deelt mede dat fclj la 1950 betreffende 4* verlenging van
4* arbeidstijd voor het B$B personeel eta circulaire heeft
uitgegeven, waarin hij niet heeft kaar.* a nalaten 4* "droeve
figuur" van JOÜSTHA aan t* vallen. Het gevolg hiervan wat
dat Mij «p 16 April Jl moest voorkomen en werd veroordeeld
tot / 25 boete of 5 4ag*ü hè oh t e nis | 4* e ia waa / 50 boete
of 14 dagan heohteni». De reohter gaf he« daarbij in over-
weging in het vervolg wat beter 4* taal t* gebruiken.
Slalom n heeft hier echter op geantwoord dat hij 4* taal
der arbeiders cal «preken «n niet ander»!
HBTIffJC (Hllveraua)
aegt dat la !«4«xlan4 ver*ohill«nde stakingen gaande «IJn
41* handen vol geld koeten en «telt daaro» voor OM naaenB
het oongrea aan de aola4ariteit aotle deel te ne«en. Ban
ooi Ie ot e vindt hierop plaat e, welke / 53,27 opbrengt.

B* 2* voorzitter deelt oede dat HBHÖBIKÜS JQHAHSE8
MKYBHS (14-11-17), hoofdb««ttturd«r van «S* Metaal", wordt
verpleegd in een sanatoria» la Boedapeat. Ia het de «oor a-
tiaohe Sederland waa voor hen geen genecing «ogelijk,
Mij atelt voor dat het congres een groet «au hen sende.
D* vergadering gaat hier e» e aoooord.

Een t e Ie gr a« van icaaeraaen alt Bo«* «n Boedapest «et
4* bekende Inhoud wordt dan voor ge Ie ie n.

Hierna l» het tlJ4 voor de lunch.

YISRflR 2ITIIHG

Aanvang 13.15 uur.
Beantwoording d i »oua a ie -inleid ing door BS JOïö.land.voora.

aegt dat 4* diaoaaaieo veraohillend waren, or i t ia oh oaar
opbouwend, 4* ateaalng goed, 4* aaaahorigheld uitstekend.
Als la bepaalde plaatsen functionarissen overbelast aijn,
danjaal dit plaatselijk aoeten worden opgelost. Al* er
vress bestaat voor ranoüne omdat aten la aenge sloten bij
4* BVC., «o* t dit eveneens plaatse lij k bekeken worden,
Vooral bi^ 4* jongeren vindt dit plaats door hun promotie
t* onthouden. Plaatselijk «al hiertegen naar middelen
moeten worden ge»o«ht. Ben voornaam punt l* 4* erkenning
van 4* bood door 4* directie der VS* De se erkenning moet
verkregen worden door 4* kraoht der arbeiders, door strijd,
beweging en verzet van binnen alt» ge*am*nlijk optreden.
114 aoeten krachten-tegenstellingen ontwikkelen, oppositie

"•8**



verwekken in de gelederen der andere bonden, eohter geen
haat, Be koaende tw«« jaren Bullen grot« activiteit «a
slagvaardigheid van onze bond elsea, «aat «ij aoeten niet
veraagen.

Hieraa vindt ««a collecte plaata t«r betaling van d«
boete, aan M«*E*aii opgelegd, welke / 57,- opbrandt. gat
overachot «al beateed worden oa het bedl«ndn personeel
eta kleinigheid t* geven,

B» a ttl«&ran vaa d« A.Ï^F.oeatiale irordt voorg*l*Mn.
V«r el>jg jg o aolut !• ooami salt .

D« IA d* r«eolutt« g«no*«d« pöti|«n «uilen word* n aaa-
gehoudan, net uitsondarlag van d* volg«nd« t
paikt 1 t ïoala In de r««oluti« v«r«wld, BfcDaluitenda

d» «i» vaa 10̂  varhoftins
2 t v«rb*ttiing van A* atandplaataaftrak.

* 3 i aanvttlliag ««t **a«llay* doorstroaing van
naar oaxiJiU* (oonfor» vooratal hoofdbtattt

" 9 i aanvulling i verhoging van h«t saxlaua ptnalotn
ml 105*, v«rt»«ttrlog d«r
vroegtijdige af fc« uring.

?«r »laf f inanqlgl» . ooaalaalg . uitgebracht door KOHTlfi.
Korv»r h««ft dit vaatg«l«gd la 8 punten, welke door de
vergadering worden goedgekeurd, echter dient het woord
"beleid" In punt 1 te worden gewijmigd la beheer» Het
woord beleid «oa d* indruk veklcen dat het beleid niet «oed
waa geweeat. (Voor de d punten »le da bijlage).

Hatteoa de Oontroleooaaiaale leeet Kor ver de verklaring
voor dat de boeken «ft beaoheiden van de pennlngaeeater »ijn
fieoontroleerd «u la orde bevonden.
Candldaatsbeaprekimt.

De «ee«te oandidaten aijn bekend en men acht het over-
bodig hierover d ia o u» a ie e te houden.

BIJ de verkiesing dagelij k» beat uur ma worden opgemerkt
dat ata van «ening ia dat HELÏHAN (Zwolle) te ver af woont

goed en regel«atig de H 3Mw r gad« ringen bij te wonea.
Voor de uitslag der verkiezingen aoge worden verweeen

naar de de »be treffende bijlage "UITSLAG VEHKIEEIHöEÏ* .

»a»ena luit Hoof d baat uur ululten Blek«öiaf L. At
«a Sekeria luit oongrea. lij danken de aanwezigen voor aan
opkoaat, roepen hen 09 de atrljd, apeoiaal voor de vrede,
voort t* aetten en wenaea hun een goede thaiarel» toe.

Ia de offioiïle sluiting blijven de oongre«01«ten nog
bijeen voor het nuttigen vaa een geaeenaohappelijke aaal-
tijd.

Opa. Ia d* loop van het oon&rea ie door een afgevaardigde
a en artikel gehekeld, voorkoaende la "B» Waarheid» vaa 21-
4-5t over het oongree vaa de BVC-bond Spoorwegperaoneel.
De Jong (L. ) antwoordde hierop dat *$• ffaarheid" het te oh t
heeft ook de BYO aaa te valleni het ia echter te betreuren
«lat il j dit v<5d*r het oongrea gedaan heeft, fit hetgeen la
"De Waarheid* atond aal «en terdege lering Boeten trekken.

j



Bit oongree had ««o goed en waardig verloop, Er heerste
een kfimeraadachappelijke a temming, geen wanklanfc en ge-
fcanfcer werd vernomen, geaohald bleef achterwege. ÜoJc
oiganiaatoriaoh was al Ie a goed versorgd.

In h«t üijaondei werd «r aandacht aan besteed dut de
afgevaardigden a o vee l «ogeli^k niet toJJ BAMI, dooh «et
de plaats van heikoast werden aangeduid,

Het oongrea was erop gerioht anderedenfcenden niet af
te atotea.

Eet aantal beaoeHera w&a de eerste dag 55 afgevaardigden,
de tweede dag 60 af ae vaardigde n. Sterfce draot of bier
w«a aiet te krijgen, uitsluitend Jcoffie, thee, nelfc en
limonade *

De aaaltijden waren uit a Bekend veraoigd door "vader
t n «o «de r Tujrl% de eontgenote van Heyinfc «a no« een
vrouw. De do oh te r van pennin^aeeater Jeneaen uit Aaeterda*
wa> 2 dagen aan we a lg «n vercorgde het type- en etenoil-
werk. Zij «tond tevena ten dienste vaade ooamiasiee voox
het typen van veralagen e nae de delingen,

BIJLAöEHi 1)

<

"One Congres", olroulaire aan de Leden
"1951 * Vertrouwen in eigen kracht",
oiroulaire aan de Iedea
Voorlopige beaohrijvingebrief
Rede L, DS JOïïO
Rede BLBKMAS (organisatieveralag)
Hede JA»SSBM (finanoiè'el ver a lag)
Ingediende voorstellen
De 8 punten van d* financiële ooaaisaie
Voorgestelde oandidaten voor E.B.,
2.B. en Boadsraad

10) Uitslag verkleaingenj nieuwe samenstelling
B.B.t D.B. en Bondsraad.



Afgevaardigden, genodigden, belangstellenden! kameraden.

Namens het Hoofdbestuur heb ik tot taak een overzicht te ge-
ven van de stand van zaken.
Sinds ons vorige Congres zijn de verhoudingen in de wereld in

w snel tempo veranderd. In de kapitalistische landen is het niet
° mogelijk gebleken de greep van de permanente crisis te ontwor—
<D stelen, maar in de landen die de weg van de kapitalistische
^ economie verlieten, is het socialisme reeds bereikt of voor-
^ goed in die richting koers gezet.
<D

£ Sinds ons vorige Congres heeft de waanzinnige bewapening zich
« in versneld tempo doorgezet en de oorlogsvoorbereidingen steeds
o positiever gericht op de ontketening van een derde wereldoor-

£ De kapitalistische landen, die de moeilijk heden van de ori-
<o sia niet kunnen overwinnen, trachten door de ontketening van
£ een oorlog de oplossing te vinden en het is duidelijk geble-
JH ken, dat de Amerikaanse machthebbers daarin de hoofdrol spe-

I len-
g1 De Amerikaanse Marshall-hulp, die werd aangeprezen als hulp-
£ verlening aan West-Europa, is gebleken niet anders te behel-
% sen dan de bedoelingen van een onwaarachtige en brutale in-
g-j

H dringer, die door zijn verstrekte .hulp de geholpenen econo-
misch en dus politiek wilde overheersen.
Wellicht is het U korter of langer tijd duidelijk dat dit
de werkelijke toedracht is van hetgeen indertijd als hulp
werd voorgesteld en waarover door de Amerikaanse monopolisten
en de met hen verbonden nationale groeperingen in de andere
kapitalistische landen eertijds de loftrompet werd geblazen.

Dwars tegen de feiten in, wordt voor die z, g. hulp nog pro-
pagandistisch opgetreden en in de rijen van de arbeidersklas-
se nemen de Vakbondsleiders van de bij het I.V.V.V. aange-
sloten bonden in deze een vooraanstaande plaats in.

Nog duidelijker dan in de tijd van het vorige Congres is aan
het licht getreden, dat de van de Marshall-hulp z.g. profi-
terende landen hun nationale zelfstandigheid verloren en
ondergeschikt werden aan de wil van de Amerikaanse monopolia-

z. o.z«
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ten.
De regeringen van dese landen hebben in deze ontwikkeling
tevens hun «are karakter getoond, omdat de koloniale afhan-
kelijkheid van de landen aan de toepassing van het Atlantisch
Faot kans van slagea, g>a£ en met medewerking van die regerin-
gen tot stand kwam.

Gij weet het allen, kameraden, het Pact werd en wordt voor-
gesteld als dienstig aan de handhaving van de Vrede. De wer-
kelijkheid is echter dat weer een aanvalsoorlog wordt ontke-
tend tegen dat deel der wereld, waarover aij hun controle
sinds lange of korte tijd verloren ; de Sowjet-Unie, de
Volksdemooratisohe landen en de Volksrepubliek China.

Het Atlantisch Pact is het leggen van een militaire ring
om de laatsgenoemde landen, waar de economie socialistisch
is dus vooruitgang schept, en daarmee is tegelijkertijd be-
wezen, dat dit Pact niet anders inhoudt dan de voorbereiding
en ontketening van een aanvalsoorlog.
Het gewapende conflict in Korea, waar- onder de vlag van de
Verenigde Naties oorlog gevoerd wordt tegen de voor zijn
onafhankelijkheid vechtende Koreaanse bevolking en de mili-
taire bezetting door Amerika van het Chinese eiland Formosa,
laat op duidelijke wijze zien, dat de oorlogsstokers hun
oorlogsfakkel in Assië brandende houden, teneinde elke gele-
genheid tot uitbreiding te kunnen aanwenden.

In opdracht van de Amerikaanse machthebbers nemen een aantal
kapitalistisch geregeerde landen aan die oorlogscampagne
deel, zoals ook de Nederlandse regering vrijwilligers zendt
en oorlogsbodems van de Nederlandse marine aan de beschieting
van Koreaanse steden en dorpen deelnemen. Zij nemen ook in
alle opzichten deel aan de leugencarapagne omtrent de drei-
ging van oorlog, beschuldigen dwars tegen de feiten in de
Sowjet-Unie van agressie-voornemens om de eigen opzet te
Verdoezelen, een z.g. schuldige te kunnen aanwijzen en alle
sluizen van volksverleugening opengezet worden ten dienste
van een der voornaamste elementen tot het in gang zetten
van een oorlog, de^vol^eren-haa/U
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Aan die campagne nemen volledig deel de leiders van de bij het
I.V.V.V. aangesloten bonden, zij trekken met de regeringen in
de kapitalistische landen één lijn, gebruiken gelijke argumen-
ten.
Alles wijst er op, kameraden, dat de koers naar een derde we-
reldoorlog en zijn dreiging verscherpt wordt. De wetenschap,
dat een "handvol" misdadigers in staat is de oorlogsfakkel
te werpen, verplicht de vredelievende mensheid alles te geven
om de oorlog te voorkomen.
In deze gespannen tijd vindt dit Congres plaats en het gaat
er dus om na te gaan wat ons te doen staat, eerstens met be-
trekking tot de strijd voor het behoud van de Vrede.

^ Tegenover de waanzinnige bewapening en het ontzettende tempo
der oorlogsvoorbereidingen, staat het tot honderden millioenen
gegroeide Vfedesleger van mensen over de gehele wereld, van
verschillende huidskleur, stand, beroep of uiteenlopende op-
vatting met betrekking tot godsdienst of politiek.
En het is onder die druk dat de oorlogsstokera tot nu toe
moesten afzien "Van het gebruik van de atoombom.
Onder leiding van de Wereldvredesbeweging, met aan de kop de
Wereldvredesraad, neemt de internationale beweging voor de
Vrede aanhoudend in kracht toe en daarvan maakt de arbeiders-
klasse het belangrijkste en meest beslissende deel uit. Dat
wil dus ook zeggen, dat de arbeidersklasse de beslissende

/—N verantwoordelijkheid draagt.
De Wereldvredesraad, die zich voor de taak gesteld ziet rich-
ting te geven aan.en perspectieven te openen voor de strijd
voor het behoud van de Vrede, aal daarin niet kunnen slagen
zonder de actieve deelneming van de werkers. Vooral de wer-
kers in de vervoerbedrijven kunnen in de strijd voor het-be*-
houd van de Vrede een ontzaggelijke kracht ontwikkelen.
Voorwaarde ia om te beseffen hoe dreigend de oorlogeen de bij
onae leden en het kader bestaande onderschatting van dit ge-

" vaar moet snel overwonnen worden.
Aan de oprichting van vredesoomite's in de vervoerbedrijven
ia reel te weinig gedaan. Er bestaan in enkele plaatsen oomi-
te's, naar deae zijn niet aotief. Daarin moet snel verbetering

z.o.z*
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tot stand gebracht worden. Oprichting van nieuwe en verster-
king van de bestaande vredescomite's is een beslissende voor-
waarde om met succes de inderdaad grootse initiatieven en be-
sluiten van de Wereldvredesraad door te voeren. Ieder lid van
onze bond zal gemobiliseerd moeten worden on met en naast zijn
anders-georganiseerde collega deel te nemen aan de actie te-
gen de Duitse herbewapening e.n de verzameling van handteke-
ningen voor het sluiten van een Vredespact tussen de Grote
Vijf : Amerika, de Sowjet-Unie, de Volksrepubliek China, En-
geland en Frankrijk.
Zeker, de afdelingen en de leden van onze Bond hebben aan de
acties voor het verzamelen van handtekeningen deel genomen,
maar als organisatie hebben wij het niet verstaan de stuwende
rol te vervullen, Er is lectuur voor de Vrede, er zijn Vredea-
kranten ver kocht en er is deel genomen aan de verkoop van
Vredesaandelen en de inzameling van geld, maar het is niet
systematisch en met volharding gedaan,
Al deze punten waarop wij te kort schoten bewijzen, dat de
strijd voor het behoud van de Vrede tot nu toe niet in het
brandpunt van onze organisatie heeft gestaan.
De feiten tonen aan, dat de strijd voor het behoud van de
Vrede positiever wordt gevoerd, hetgeen blijkt uit de weige-
ring van het transporteren van oorlogstuig door haven- en
transportarbeiders in alle delen van de wereld, die daarvoor
werden aangewend, door de aoties van het Franse spoorwegper-
soneel, de moedige demonstraties, de actie in West-Duitsland
tegen de oprichting van een nieuw nazi-leger, als het ware
overkoepeld door de Internationale arb«idersconferentie in
Berlijn gehouden en waar besloten werd alles in te zetten
tegen de herbewapening van Duiteland, in het bijzonder met , .
betrekking tot het behoud van de Vrede in Europa.

Kameraden, deze slechts terloops aangestipte feiten laten alen,
dat de Vredesbeweging over enorme kracht beschikt, die in
staat is om een oorlog te keren, maar tegelijkertijd springt
daaruit naar voren de door onze organisatie in dit verband
opgelopen vertraging, die wij met vereende krachten vanaf dit
Congres in snel tempo ongedaan dienen te maken. Nogmaals,
in de bedrijven zelf ligt de basis.f Een actief Vredeaoomité
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ia onmisbaar en de kracht daarvan wordt naast cle stuwing door
onze bond in deze, mede beslist door de breedte van en de ver-
ankering van het comité" in actieve collega's, die over andere
vraagstukken dan de Vrede, verschillend denken, onderscheiden
stromingen vertegenwoordigen en in het bedrijf verschillende
functies waarnemen. Tenslotte moet de werkzaamheid meer verlegd
en gericht worden op het ondertekenen van een petitionnement
en het zich uitspreken door een bepaalde afzonderlijke onder-
neming of een daarbij behorende afdeling.
Door zo de binding van alle voorstanders van de Vrede tot
stand te brengen in alle bedrijven, waar onze bond leden
heeft, initiatieven te ontwikkelen en met energie te werken
aan de uitvoering van de genomen besluiten van de Wereldvre-
desraad kan en moet onze bond zijn taak in dat beslissende
opzicht vervullen.

Kameraden, de feiten bewijzen, dat het kapitalisme tenslotte
niets anders schept dan crisis en oorlogen. Zijn structuur
brengt mee, dat het ontwikkelingstempo versnelt, de orisis
steeds omvangrijker en langduriger wordt en de conflicten,
die gewapende botsingen inhouden, elkaar sneller opvolgen.
Het zou te ver voeren daarover uit te wijden. Maar belangrijk
voor ons is vast te stellen, dat de bezittende klasse niets
van zijn voorrechten prijs geeft en deze met niets en niemand
ontziende hardheid veilig wil stellen. Deze ongeremde vraat-
zuoht leidt tot steeds verder gaande uitplundering van het
werkende volk en dus tot steeds meer in «oherpte toenemende
botsingen tussen werkgevers en werknemers, tussen kapitaal
en arbeid. Klassebotsingen dus, die vooral de arbeiders dwingt
tot verdediging van hun belangen door strijd, het onderschei-
den van hun vrienden en vijanden en hen duidelijk doet zien,
dat de regeringen in de kapitalistische landen, regeringe-n
zijn van de uitbuitende klasse.
Zo ontstaan dus voortdurend conflicten, omdat de belangen
en voorrechten van de bezittende klasse slechts verzekerd kun-
nen worden ten koste van de werkers, die hun levensbestaan
steeds meer aangetast zien.

a.o.z,
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De Nederlandse regering doet niet andera. Deze heeft het door
de Amerikaanse machthebbers verlangde oorlogsvoorbereidings-
tempo aanvaardt, verhaalt daarvan de kosten-op het werkende
vplk door de verlaging van de subsidies op de belangrijke le-
vensbehoeften, verhoogt de indirecte belastingen, besnoeit
de sociale voorzieningen, ondermijnt het onderwijs, beperkt

• ' de woningbouw en geeft de gepensionneerden en ouden van dagen
prijs aan armoede en gebrek.
Zo versmijt deze regering milliarden guldens aan de waanzinni-
ge bewapening. In vergelijk met het kapitalistische Amerika,
waar drie kwart der begroting aan de oorlog besteed wordt, wil
de Nederlandse regering verhoudingsgewijs niet achterblijven,

C_. want voor de eerste vier jaren zijn zes milliard gulden bestemd
hetgeen neerkomt op drie gulden per hoofd per week, vanaf het

- jongste kind tot aan de oudste grijsaard toe, dat weggesmeten
wordt aan de oorlogsvoorbereiding en hoofdzakelijk gehaald
wordt uit de zakken van de arbeiders. Op deze manier viart
deze regering haar oorlogs- en armoede-politiek bot en het be-
hoeft nauwelijks gezegd, dat aan de doorvoering van die plan-
nen de gehele regeringsgezinde pers, de toespraken voor de
radio-microfoons, de nieuwsberichtgeving van het ANP en de
voorlichting in het algemeen dienstig gemaakt worden.
Maar daarbij blijft het niet, want in de Eerste en Tweede
Kamer ondervindt de regering steun van parlementsleden, die
door de stem van een deel van het werkende volk op hun zetels
zijn gebracht en ongetwijfeld tegen de wil van hun kiezers in
de oorlogs- en armoedepolitiek van de regering helpen door-
voeren.

Kameraden, niet in de laatste plaats behoren tot de hulp-
krachten van de regering de Hoofdbestuurders van<de doo*- de
regeringgwaardeerde bonden . Krasser staaltje^van verschil
tussen wat de leden van de Uniebonden willen en hetgeen die
bestuurders in de praktijk doorvoeren is moeilijk denkbaar.
Ongegeneerder bewijs van dienstbaarheid en bereidheid tot
het helpen doorvoeren van de arbeidersvijandige maatregelen
dezer regering ia bezwaarlijk te leveren in het geval van de
gevolgen der prijsverhoging van een groot aantal voor het le-
vensonderhoud onmisbare benodigdheden en de comedie van de
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ontoereikende 5$ loonsverhoging en de-daartegen gerichte
schijnprotesten van die bestuurders.
Naar onze overtuiging ontbreekt er niets aan het leveren van
het bewijs dat die bestuurders behoren tot de belangrijkste
steunpunten van de reaotie in de rijen van de arbeidersklasse.
De keerzijde is echter, dat ze zichzelf in hun ware gedaante
aan de we-rkers tonen en aldus het vertrouwen, overeenkomstig
hun daden, bij de arbeiders verliezen.

Had ik reeds het vergroten van de klassebotsingen aangehaald,
de directe uitwerking is sinds het vorige Congres ook tast-
baarder geworden; het klassekarakter van maatregelen bij oon-
'flioten valt voor de in strijd staande arbeiders gemakkelijker
vast te stellen. Bij stakingen wordt hen het posten, het inza-
melen van steungelden, het betogen en demonstreren, het' Ben-
den van delegaties, het vergaderen, kortom alles wat bij de
acties en atrijd voor de verdediging van hun belangen behoort
door politiegeweld bemoeilijkt.
Hieruit blijkt, dat de afbraak van het levensbestaan der ar-
beiders gepaard gaat met de wil van de regering, tevens de
democratische rechten van het werkende volk te vernietigen.
Als sterk sprekend voorbeeld in ons land geldt de terzijde-,
stelling van de gekozen gemeenteraadsmeerderhoid te Finsterr
wolde door de regering. Parallel daarmee loopt in internatio-
naal verband de door de Franse regering, met behulp van de
reactionnaire parlementsfraoties, in toepassing te brengen
kieswet, die de evenredige vertegenwoordiging opzij zet.

De werkers in Nederland hebben echter meer dan eens in deze
r\iim twee jaar na ons vorige Congres gereageerd. In het bij-
zonder in de nazomer van 1950 werd een machtige atrijd gele-
verd voor verdediging van het levenspeil en in felle strijd
gevoerd door leden van alle vakcentrales en ongeorganiseerden,
braken de strijdende arbeiders met succes door naar de tweede
5$ loonsverhoging, dwongen de regering en de grote ondernemers
bakzeil te halen, al werd toen evenals thans getracht door
een leugenoampagne de kracht en het resultaat van de staking
teniet te doen. En omdat de geschiedenis zich in bepaalde
opzichten herhaalt,trachtten ook toen evenals thans de, de
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regering welgezinde hoofdbesturen van de Uniebonden het ronse-
len van onderkruipers als wapen te gebruiken tegen de in
strijd staande arbeiders. Sedert ons eerste Congres neemt in
ons land het tempo en de verscherping van de klassebotsingen
toe, vinden massale stakingen plaats evenals in alle andere
kapitalistische landen en is er hoogstens e.en formeel verschil
tussen de geweldsmiddelen, die de klasseregeringen toepassen
op de strijdende arbeiders. Alles wijst er op, dat de huidi-
ge regering zal trachten de belangen van de grote ondernemers
te verdedigen. Het enige gevolg zal zijn dat het verzet en de
strijd van de arbeiders voor hun levensbastaan feller oplaait
en de thans gaande zijnde stakingen wijzen daarop ; de voor*
posten-gevechten zijn reeds ontbrand.

Kameraden, de vervoerbedrijven in Nederland aijü geen afge-
sloten deel van het Nederlandse bedrijfsleven en de werkers
in deze bedrijven vormen in de strijd om het bestaan geen
eiland. Be directies passen zonder onderbreking hun bezui-
nigingsplannen toe en als er van verschil sprake is tuaaen
de arbeiders in de z.g. vrije bedrijven en de werkers in de
vervoerbedrijven, dan zullen de laatsten dezelfde zorgden te
bekampen hebben in hun gezinnen, maar die lasten te dragen
hebben als geuniformden. En die uniform betekent in menig
opzicht een verzwaarde last. Neen, het verschil tussen de
z.g. vrije bedrijven en de vervoerbedrijven ligt meer en
is belangrijker ten aanzien van het strijdperk betreden ter
verdediging van de levenstandaard en de rechtspositie,
Baarvoor zijn ongetwijfeld een aantal historische factoren
aan te wijzen, d.w.z. in de tijd van rustiger ontwikkeling
na de eerste wereldoorlog b.v., toen -de, loon- en arbeids-
voorwaarden in het R.D.V. van de N.S. en die op lager~ni~
veau voor het trampersoneel vallende regeling de opvatting
deed postvatten, dat het kostje gekocht was, en er zelfs
een betrekkelijk uitzicht was op een meer of minder goed
verzorgde oude dag, althans het zelfstandig bestaan na pen-
sionnering de horizon iets leek te verwijden, kon de ge-
dachte, van beschut te zijn, wortel schieten.
Maar bat kapitalisme houdt in zijn snelle ontwikkeling geen
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halt voor gewaande besohutting, het schaft werkelijke en ver-
meende onderlinge verschillen van voor de werkers geldende
"welstand" af. Het vergroot het leger van gelijk-bedeelden in
snel tempo en stelt hen op één lijn.
Sinds het einde van de tweede wereldoorlog is het de werkers
in de vervoerbedrijven gebleken, dat ze er niet beter aan toe
zijn dan hun klassegenoten in de- z.g. vrije bedrijven en even-
ale hen niet in staat zijn om hun gezinnen van het nodige te
voorzien. Zij verrichten hun nuttige, inspannende, verantwoo-
delijke en soms niet van gevaren ontblote arbeid op alle tij-
den van de dag en de nacht tot op de Zondag toe, en komen
per maand een week loon tekort.

Kameraden, vast staat daardoor, dat er vergaande ontevreden-
heid in de vervoerbedrijven bestaat. Vast staat, dat zij on-
getwijfeld tot verdediging van hun belangen en bepaalde vormen
van strijd bereid zijn, alleen, wij hebben de kunst nog niet
verstaan om de juiste snaar te raken. Wij hebben tot nu toe
de beslissende elementen onvoldoende tot gelding gebracht.
Dat ligt in de eerste plaats aan de tekorten die onze bond nog
heeft in de aanvatting van zijn taak en het daarbij voorop
stellen van de meest doeltreffende methode. Hoe velen van
onze leden vegeteren nog op de daadloze idee van de eenheid
en wachten werkeloos op het rijzen van de stroom. Menigeen
onzer maakt nog geen onderscheid tussen de Hoofdbesturen van
de Uniebonden en hun daden en de leden van die bonden.
Voeren met deze anders-georganiseerde makkers twistgesprekken
betrekken allerlei vraagstukken bij punten die alleen vak-
bondspolitiek gesteld moeten worden, kortom, vervallen tot
de methode van afstoten inplaats van die van benadering en
bevordering van begrip en kameraadschap, voorlopers van aens-•
gezindheid.
Hoevelen van onze leden en van ons kader schrijven het bond-
genootschap van de Hoofdbestuurders van de Uniobonden met de
regering op de directe rekening van de Unieleden of stellen
hen verantwoordelijk voor de gevolgen van de samenwerking
tussen die bestuurders en de directies. Daartegenover staat
dat wij het tot nu toe onvoldoende verstaan hebben om de

z.o.a.
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vooruitstrevende kameraden, van de andere bonden met raad' en
daad bij te staan. Als wij dat in bepaalde gevallen deden,
hebben wij wellicht even zo vela keren van hen verlangd, dat
ze zich de eerste de beste' keer tot het uiterste moesten ver-
weren tegen de funeste va&bondspolitiek van hun Hoofdbestuur-
ders en wanneer ze het maximum niot konden opbrengen, hen
losgelaten. Mogelijk daarna de conclusie trekkend dat"ze het
nooit leren" en de in de praktijk volledig weerlegde stelling
innamen, daf'ze er .eerst nog meer van langs moeten hebben1.4.

Kameraden, wij torsen nog oude reformistiaohe vakbondspoli-
tieke ballast, vergapen ons nog al te veel aan het aantal en
zien nog niet of onvoldoende de belangrijke taak van onze
Bond als stuwende factor. Wij aijn nog al te vaak niet los
van de oude opvatting, dat het er als bond om ̂ aat de voor-
naamste plaats in te nemen onder de bonden en de bestuurders
van de Unieb-onden trekken ons, als ze daartoe de kans krijgen,
al te graag in de sfeer van ontzag voor het aantal. Zeker,
versterking van de bond is nuttig, maar tenslotte gaat het
om de beweging en het is goed de aandacht te vestigen op het
feit, dat veel leden wier namen in de kartotheekbakken van
de Uniebonden geregistreerd staan, even zovele strijdmakkers
zijn of binnen korte tijd aullen worden in de strijd voor
verdediging van het levenspeil.

De loonconferenties van EVC-ers en NW-ers brachten ons het
bewijs hoe snel de kameraden van het NW, maar ook van de
KAB en het CNV met ona tot overeenstemming kunnen geraken
en hoe dringend noodzakelijk het is dat wij onze eigen afge-
slotenheid, het sektarisme, dienen i>e doorbreken.
Ons ver verheven achten boven en ons in verwatenheid afkö-
ren van de leden der Uniebondon ia in onze bondsrijen etfn
helaas nog niet/afgeleerde houding. Dit isolement, dat velen
van ons zich zelf nog opleggen, schept niets anders dan pas-
siviteit, brengt tenslotte niets anders dan dat wat het re-
formiame brengt : een verzwakte positie en de nederlaag.
Vakbondspolitiek brengt het afwachten, dat tenslotte uit-
mondt in hol radicalisme, niets anders dan de verloochening
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van de klassestrijd en de aamenwerking met de directies :
ongemoeide toepassing van de bezuinigingsplannen van de di-
recties, • ongestoorde doorvoering van de armoede-politiek
van de regering e'n de weg vrijlaten aan de Unie-hoofdbesturen
voor de werkers in de vervoerbedrijven,funeste vakbondspoli-
tiek.
Al deze en dergelijke in onze Bond nog voorhanden belemmeren-
de factoren moeten wij gezamenlijk radioaal opruimen. Daartoe
moeten wij op dit Congres de wegen aangeven en onze organisa-
tie en zijn besturende instanties daarop afstemmen. Vanaf de
leden van het Hoofdbestuur en Bondsraad tot aan elk lid van
onze Bond toe, moeten het besef over onze taak doordringen
en de verantwoordelijkheid begrepen worden.
Ook in do besturende instanties van onze Bond leeft nog te
veel de gedachte van te kunnen volstaan met het bezetten van
een plaats. Ontbreekt het nog te veel aan toewijding en wordt
voor de bond en zijn-taken nog onvoldoende geofferd, staat de
bereidheid zich te geven in vele gevallen op een te laag peil.
Deze toewijding aan de belangen van de werkers in de vervoer-
bedrijven, de bereidheid van onze functionarissen en werkers
voor het werk van de Vakbond moeten en kunnen wij met een ruk
op het vereiste plan trekken.

Kameraden, wij moeten onze organisatie verbeteren door actie-
ve makkers in het Hoofdbestuur en de Bondsraad te kiezen.
De afdelingsbesturen moeten versterkt worden en daarbij moet
het Hoofdbestuur meer hulp verlenen. Deze besturen moeten
met alle ernst streven naar het regelmatig bespreken van de
afdelingskwesties. Daarnaast moeten uit de stations en de
depots ter plaatse de afdelingsraden opgebouwd worden en uit-
gebreid, teneinde de leidinggevende taak van de bond in̂ dc- ,
betrokken plaats te verstevigen en uit die raad nieuw kader
aan te trekken.
In die plaatsen waar wisselende diensten zich minder sterk
doen gevoelen, zoals in een werkplaats of een nevenbedrijf,
moeten bedrijfsbesturen in het leven geroepen worden, om zo-
doende de bond in de bedrijven tot ontplooiing te brengen
zoals gezegd, leidinggevende positie te scheppen,

z»o. z.
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De organisatie kan ook nog in belangrijke mate versterking op-
doen als de Bondsraadsleden in de afdelingen, waarvan zij lid
zijn ipede de leiding helpen activeren. Ook de verbinding met
de EVC plaatselijk moet beter in stand gehouden worden. De
ledenvergaderingen, moeten evenals bestuursvergaderingen re-
gelmatiger plaats vinden. Zij moeten tijdig geconvoceerd wor-
den, maar ook op tijd aangevangen en beëindigd worden, dit met
bOt oog op de slechte ligging van de diensten»
De behandeling van de gestelde' punten moet degelijk en zake-
lijk geschieden en voor zover een afdelingaraad niet bestaat,
moet het afdelingsbestuur de mogelijkheid aangrijpen om met
de leden van verschillende dienstgroepen in bespreking de
stand van zaken in het bedrijf te peilen en de actie-mogelijk-
heden aan te wenden. Bestaat er ter plaatse een bedrijfsbe-
stuur of een afdelingsraad, dan moeten deze in regelmatige
besprekingen betrokken worden door het afdelingsbestuur.
Zo moeten wij onze organisatie naar biaaen versterken om de
bond naar buiten zijn plaats als stuwende factor te doen ver*
vullen, waarbij uiteraard de scholing van onschatbare waarde
is. Met de meeste spoed moeten de scholingsbijeenkomsten ge-
orgftniaaerd en in de praktijk gebracht worden en ieder lid
en kaderlid dient aan de scholing deel te nemen. Het vak-
boadspolitieke inzicht moet in snel tempo verdiept worden
om de snel wisselende situaties te kunnen overzien en om
vast te kunnen stellen op welke wijze de moeilijkheden het
doeltreffendst het ïuxxfd geboden en de resultaten met de

j grootst mogelijke zelcerheid verwacht mog^a worden.
Dat geldt dus ook voor de Bedrijven, waarin wij werkzaam
want A&asi, de zoeven aangestipte oatövr-edanheid en bereid-
heid van da werkers in de vervoerbedrijven om in beweging te
komea sluit aan onze slagvaardigheid en kennis om de ogen-'
schijnlijk vast zittende remmen te lossen. Daarbij gelden
enkele voorname en beslissende elementen. In de eerste plaats
de te stellen eisen, de samenstelling van een program van
eisen, dat door de werkers gedragen en begrepen en door hen-
eelf in onderlinge besprekingen is goedgekeurd en opgesteld.
In de tweede plaats hangt het af van de wil tot doorzetten
en &a kracht om de gestelde eisen te doen inwilligen.



-13

Kameraden, het behoeft nauwelijks gezegd, dat deze belangrijke
punten alechta -doorvoerbaar zijn als wij onze taak verstaan,
oyor voldoende inzicht -beschikken en beseffen welk een voorna-
me stuwende werking onze bond kan uitoefenen, hoe beslissend
in deze zijn rol kan zijn. [Hoe het er op aan komt door gedegen
en juiste voorlichting, bindend en organiserend vermogen,
koers te zetten en te helpen houden naar het doel : Eenheid
van actie voor verdediging van het levenspeil en het behoud
van de Vrede, tegen de bezuinigingsplannen van de directies
en de oorlogs- en armoedepolitiek van de regering.
Met het stellen van deze situatie die de werkelijke stand van
zaken belichaamd, bemerkt U allen wellicht hoever en radicaal
daarbij het eens geldende aantal van een bond gepasseerd is.
Dat daarvoor in de plaats is getreden het vermogen om de wer-
kers in de vervoerbedrijven samen te bundelen onder een con-
creet program van eisen en voor de hoogst noodzakelijke ver-
beteringen in strijd te brengen. Om de steeds toenemende on-
tevredenheid vorm te geven en op dat platform te richten,
begrijpt gij wellicht dat wij voorheen teveel geïdealiseerd
hebben, . Allereerst bepaalden wij ons tot het pogen het
beter te doen dan de Uniebestuurders hot vóór ons gedaan had-
den. Wij wilden voorheen bij het stellen van csn program
de eerste treinen niet eerder dan zes uur laten vertrekken
en wij liepen met de opvatting te ooquetteren, dat de laatste
trein feitelijk vóór 22 uur binnen moest zijn, dan kon Moeder
de koffie nog warm hebben als wij thuis kwamen.
Wij wilden de lonen met één slag wijzigen en als wij earlijk
wilden bekennen, dan dokterden wij aan fraaie programs van j
eisen en verloren daarbij geheel óf bijna geheel uit het
oog dat met ons program aanmerkelijke veranderingen/
•tieke verschuivingen ten gunste van het werkende voll: moesten
plaatsvinden. Wij zagen voorbij dat het uitgangspunt veel
dichter bijlag. We merkten niet of nauwelijks dat ons pro-
gram niet begrepen en dus niet ge.dragen werd.

Kameraden, wij zijn nog niet vrij van dat ideale gedoe en
de vraag is hoe we getracht hebben ons te dekken. Hoe we dat
geprobeerd hebben met het aanvoeren van argumenten, waarom^ g
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ons werk niet was ingeslagen, maar we hadden het kunnen weten,
als we contact gezocht hadden met het personeel, verbindingen
tot stand gebracht hadden met onae in do andere bonden geor-
ganiseerde makkers,'hen mee hadden laten, bouwen aan de formu-
lering van de eigen verlangens.
Weten we het nog, durven we het eerlijk tegenover onsself te
bekennen, dat we uit propagandistische overwegingen het mooie
program niet eerder wilden loslaten, nadat het gepubliceerd ..
waa ?
Uit al deze dingen moeten wij onze les putten. Onverwijld en
ruiterlijk erkennen dat wij kostelijke tijd verspeeld hebben
nu we' kunnen weten, dat de verbinding met de anders-georgani-
seerde makkers de beslissende factor is. V/ij moeten resoluut
het roer wenden en do kloof die we geslagen hebb.on in onae ge-
meenschappelijke rijen, met spoed overbruggen. Zeker, we
moeten onae eigen rijen versterken met kameraden, die te win-
nen zijn uit de ongeorganiseerden. Maar in de situatie waarin
wij leven, de spoed die wij moeten betrachten met het organi-
seren van de strijd tegen do aanslagen op het levenspeil ea
de dreiging van eon derde wereldoorlog, die we slechts kunnen
wejren op voorwaarde, dat we alle beschikbare krachten inzet-
ten en bundelen, spreekt des te duidelijker en overtuigender
de plicht alle sectarische remmen los te gooien,

- Mag ik U nog eenmaal herinneren aan de bewijzen van toenadering
en verstevigd contact met de anders-georganiseerde makkers,
in het bijzonder tussen de leüen van de E.V.C, en het N.V.V.
Met de wetenschap voorop, dat ook de K,A.B„-ers en de C.N.V.-
ers zullen worden aangezogen, onderstrepen we nog eens, dat
de besturen van de UnieboJden doodsbenauwd zijn voor de onder-
linge toenadering en groeiende eensgezindheid en tegelijker-
tijd daartoe medewerken, omdat hun optreden in feite niet
verschilt met dat der directies. Immers, die besturen noem-
den de ontoereikende lonen van de.landelijke loonregeling
voor het wegvervoer een succes; zij brachten de eveneens on-
toereikende en in het R.D.V. vastgelegde salarissen van het
5.S.-personeel in veilige haven. Meer toepasselijk is, dat
die bestuurders de grote exploitatie-overschotten der N,S.
in veilige haven brachten.
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Bij de N,S. laten zij de ploegen van ̂  en W inkrimpen en
bij de A.T.O. staan ze toe, dat een. chauffeur tevens tegelij-
kertijd besteller is.
De aanvankelijk door het personeel van de N.B.M, ontvangen
prestatie-toeslag laten ze door de directie ongedaan maken
en tegen de uitbestedijg van werkzaamheden uit de N.S.-werk-
plaatsen verzetten die besturen zich niet en voor deze mede-
werking ontvangen zij op ondergeschikte punten van <ie direc-
ties enkele kruimeltjes voor het personeel. Deze voorbeelden,
die met meer zijn aan te vullen, geven ons de als het ware
voor het opscheppen liggende mogelijkheden om de verbinding
met onze anders-georganiseerde makkers tot stand te brengen.
Neen, kameraden, de leden van de Uniebonden slapen zeer be-
slist niet. Eerder zijn wij in één van onze belangrijkste en
meest beslissende taken tekort geschoten.

In dit Tweede Congres zijn wij bijeen in een tijd van beroe-
ringen en grote spanningen. In deze tijd staan de klassen
soherper tegenover elkaar en tekent de vakbond als klasse-
organisatie zich duidelijk af. De oorlogsstokers voeren het
tempo der oorlogsvoorbereidingen op, maar de werkers zijn in
staat de oorlog te keren. Aan die taak en mogelijkheid kracht
bij te zetten is ook een voor dit Congres geldende arbeid en
wij zijn verheugd, dat wij deel uitmakon van do E.V.C., die
een maand geleden het belangrijke initiatief nam om in over-
leg met de anders- georganiseerden de 10$ loonsverhoging te
stellen en duidelijk wist te stellen waarom de strijd voor
het behoud van de Vrede en de verdediging van het levenspeil
onverbrekelijk verbonden zijn.

Wij aijn er trots op, dat wij met onze vakcentrale deel uit-
maken van het internationale bolwerk van bot in de vakbonden
georganiseerde arbeidersleger, het V'.V.V., dat de strijd voor
het behoud van de Vrede internationaal ondersteunt en op de
bres staat voor de democratische yakbondsrechten van alle
werkers.

Moge dit Congres door een scherp critisch doch o-pbouwende
en kameraadschappelijke discussie bijdragen aan de verbetering
van de organisatie-werkzaamheid en moge deze voor de anders-
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en ongeorganiseerde kameraden vrij toegankelijke beraadslaging
waarbij zij van hun oordeel en inaipht mogen ;etuigen, een
stiraulan' s voor allen zijn, om met de grootst mogelijke ernst
en volharding te werken aan de succesvolle verdediging van-
het levenspeil door de geaamenlijke en eensgezinde strijd van
de werkers in de vervoerbedrijven en de overwinning van de
krachten voor de Vrede op die van de oorlogsstokers.

C



OBOAMISATI2- YBR3LAO, uitgebracht door
H,Bl*tami» waarnemend secretaris

Nadat ik in Februari 1950 werd toegevoegd als medewerker
van de Algemene Bond van Spoor, Tram en Nevenbedrijven-
persoaeel. werd op een Bondsraadvergadering, gehouden in
naart 1950, het besluit genomen mij, tot aan dit Congres
te belasten met het secretariaat.

Als gewesen leerling-machinist en werkplaatser, wee ik
gaarne bereid dese functie te aanvaarden en als sodanig
deed ik vanaf die datum mijn werk als waarnemend secre-
taris.'

....• Daar ik reeds gedurende 4 jaar cils vrijgestelde in het
v vakverenigingswerk was opgenomen, restte alleen nog een

periode on ingewerkt te worden in de problemen van het
vervoerspersoneel.
KAMERADEN, de ontwikkeling hierin werd volbracht door de
nauwe en prettige samenwerking met mijn mede-bestuurders
en niet IA de laatste pleats door de kameraadschappelijke
ondersteuning van de jongens uit de cfdelingen.
Op dit. Congres breng ik dan ook dank aan hen die hierin
een aandeel haddon.

X X X X X X

Twee jaar sijn thans verstreken en op dese dagen sullen
wij opnieuw oen basis moeten gaan leggen voor de voor ons
liggende periode
Dit is een grote on oen niet te onderschatten taak, temeer
daar als wij achter ons kijken, vele organisatorische
werksaamheden verbeterd dienen te worden*

"": De mogelijkheid die juist onse bond biedt, niet alleen
aan het kader, maar aan ieder lid. mede richtimit te geven
aan de te volgen koere, het beleid en aan het kleinste
detail van onse organisatie, ia onvoldoende aangewend»
De imtereese voor do bond, die nodig ia om de belancriike

| taken die een vakbeweging dient te volbrengen^ namelijk
ep de juii
ter beharl
delde gebleven!

.*+' , Duidelijk ia dit gedemonstreerd in een aantal ha*f4»e»
stuurevertedariafea die m £** eerste Congres aebsem

,
e een vakbeweging dient te volbrengen, namelijk
iste wijse leidinf govon aen d* «rbeidersrlasms
rtiging hunner belangen, is boneden hot gemld»

_ hiervoor Jtaf J&** fcrt beeld vaa de
de etrijoSd.1, die itedig ia W au» oMamleatle^Bi 41
lemgen van het veytoorspersümeel e» w Jwiate-mjme, te
bebartifm*.
Xatu«rlljk aiMUpJ ooa ̂ uikmejeii bewugl vca me ajn»e
technieehe ^alltjfrhrtiten ei o •meel M. ƒ do », 8 aje M J
4e lieve nhsdfrtjpna ai j» «aar te iMmeA ep een |rote «•!
smelen ia hetgcea hier wordt eedoeaé% .maar aftasten daar»



van blijft de interesse en activiteit bonoclon poil.
De vool voorkomende absenten op deze bijeenkomsten, waren
in de meeste gevallen niet eerder bekend dan op. de dag der
vergadering. Dit kameraden, is niet nodig on werkt funest op
de moraliteit van hen dio wel aanwezig zijn on hiermede
aantonen over do nodige verantwoording ten opzichte van
onze bond te beschikken.
Dit zalfde geldt zeker niut in mindere mate voor de bijeon-'
komsten van de Bondsraad. De leden hiervan, die tezamen
het toplichaam vormen van onze organisatie hebben niet aan
hun plicht voldran en hebben hiermede aangetoond ovor to
weinig verentwoordclijksheidgevoel tü beschikken.
Gij allen, hoofdbestuurders en bondsrradsledcn, zijt door
do loden op deze posten geplaatst omdat zij vertrouwen •
stelden in Uw activiteit, kennis en doorzettingsvermogen.
Dit vertrouwen te beschamen werkt als een bocmerang, dit
vertrouwen t; versterken komt ten goede ?..in de l'ederlcndse
arbeidersklasse, in hot byzonder Gein hon werkzaam bij de
Nederlandse Spoorwegen en zijn Novonbedrijven.
Wijft ' dit alles kameraden, op onkunde, niet geschikt
zijn voor deze functie ?
Neen, dit zou een geheel verkeerd beeld geven, btuk voor
stuk zijn deze kfmeradcn in start verantwoording te nemen
voor hun functie als bondsrardslid of hoofdbestuurder.
VJaar hot echter in de meeste gevallen bij deze kameraden
aan ontbreekt is hot vertrouwen in eigen kracht, ver-
trouwen in de arbeidersklasse.
CONGRES,KAIERADEN, de geschiedenis heeft ons geleerd en
iedere dag weer zien wij de herhaling er van, drt deze uit-
werking ernstige schade brengt ?.an de werkers en nog een
duidelijker voorbeeld zion wij dagelijks in het bedrijf
waarin wij werkzr.am zijn. De ernstige achrdo die hierdoor
wordt aangebracht ran de arbeidersklasse en niet in de
laatste plaats f£.n het vcrvoorspersoneel, demonstreert
zich in de toenemende beweging in de z.g. orkondo orgeni-
saties. diu in vele groopcn al tot oen oppositie is uit-
gegroeid.
Wij denken hierbij in de eerste plaf.ts rrn het Nederlands
Vak Verbond, het K.V.V. en zijn rpngeslotcn bonden.
Het reforraistischc beleid van do bestuurders van het NW
heeft deze organisatie ontkracht en de r.rbeid.urs in hun
noodzakelijke strijd afgjremd.
Deze weg raag en zal onze Z.V.C, on zijn rangojsloton bondcfo
nimmer inslaan lccmorad"c"n,
Vooral het vervoersporsoneel zal zich hiertegen dienen
to wapenen. Zij dienen zich bewust te zijn, stuk voor stukp
medv3 schuldig te zijn arn hetgeon de geschiedenis ons loor-
de. Maar tegelijkertijd dienen zij or zorg voor te dragon
dat geen herhaling plaats vindt.
Dit vereist niet alleen waakzaamheid en controle, maer dit
voreist in d.e eerst o plaats, activiteit, medewerking en
verantwooniolijkheiclsgevool tegenover do gohclo arbei-
dersklasse.
Deze activiteit en verantwoordelijkheid vindt in de
eerste instantie zijn basis in de afdelingen en bij de

z.o.z.
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afdelingsbestuurders.
Onze bond beschikt in do grootst» depots en pleatsen van
ons land over afdelingsbestuurders, wij hebbon echter
Boeten constateren dat in do 2 Jaar die achter ons liften
in enkele daarvan de activiteit niet tot ontplooiing ia
gekomen, Medo oorzaak daarvan was het niet regelmatig hou-
den van bestuursvergaderingen, hot niet uitvoeren van da
door het hoofdbestuur opgedragen taken, maar wat ilch wal
hst duidelijkst openbaarde «as het gemis van vertrouwen
in eigen kracht en in de tark die onse bond kan en noot
volbrengen.

X X X X X X

Niettegenstaande het horhaalderlijk aandringen bij onse
afdelingsbestuurders het contact tussen do afdeling on
de Plaatselijke Centrale der B.V,C. ter plaatse nauwer
aan to halen, is dit verzuimd, enkele uitsonderingen
daargelaten.
Het gevolg hiervan was. geheel geisoleord staan van de
arbeiders werkzaan in de endere bedrijven, wat zijn stem-
pel drukte op de worksaanhodon van onze r.fdclingsbestuur-
dors en de werkers die daardoor moeilijke en zonder leiding
on practische richtgeving hun taken ton uitvour moesten
brengen.
Deso gang van zaken kameraden, is onhoudbaar en dient in
do komende periode ongedaan gemeakt te worden.
Wij werkers van de N.S. on N-cvonbedrijven kunnen niet los
gezien worden van hen-, werkzaam in fabrieken, werkplaatsen,
havens en andere bedrijven.
Wij zullen in de toekomst naast hen on met hen do onver-
brekelijke keten van do EENHEID moeton smeden.
Mot dezo beschouwing over het werk in de afgelopen ponode
van hen die een functie bekleden, hebben wij tevens de
draad te pakken die ons leidt naar do leden.
Dit geïsoleerde werken, wat goen perspectieven in «ich kan
houdon vond zijn weerslag in do houding van de leden*
Slecht vergaderingbezoek, goen voldoende medewerking,
contributieschuld G.d. weren hierven het gevolg.
CONGRES, K AI GR ADEN, als strijdbare vakorganisatie hobben
wij juist in dosc tijd met zijn grote en ernstige beroe-
ringen borgen werk te verzetten,

/

.Is strijdbare vakorganisatie, sullen wij ook, indien hot
ons ernst is, dag in dag uit ons bezig dienen te houdeh
net hetgeen zich in de geholc wereld afspoelt en de govaren
ftie hieruit kunnen voortvloeien voor do arbeidersklasse
en de bevolking in hot algemeon. Dit vereist van ons kader
en oneo leden, hot volle klaaéebowustsijn dat nodig is de
krachten op to brengen om al bot Vork te verzotten.
Dit kan- on mag niot overgelaten wo.rdon aan non die als
vrijgestelde do organisatie vertogcnwoordigen,
Hiervoor is aller •odowerking en activiteit noodzake-
lijk om tot goode resulteton te kunnen konen.
VIJ allen, bestuurders on loden, «ertegonwoordigon vole
üonduisendcn vcrvoorserbei4er*.

z.o.s.



«i jn norfrmajajs in do grootste transportbedrijven van
«M irad*
Dit batekes* tot wij oen belangrijk doel vonaon van do
gehele arbeidersklasse, sowal nationeal P Ie internetionrrl.

.. De meatacheppij «aerin wij thrns loven en workon legt ona
do plicht op te at rijden VOO» allo» wat nodig aal «iJn de-
sa buidigo- mGata<)fcftppeliJke vormon t o veranderen on T3GBI •
allo• wat or op gericht ia dosc nfetschappij mot >ijn
cfcaotiache toestanden in stend te houden.
Een dor belangrijkste taken hiorin ia de STRIJD voor het
behoud van do VREDE,
Wij vorvoerarbeiders stern op posten die oen bolengrijke
steun kunaen betokonen voor non die op oorlog doelen, «ij
••XXen dloflMB to wKken hierin niet meogcaogen to worden.

; De actirifceit die U neaeaa onzo bond noct opbrengen in
de strijd voor het behoud ven do Vrode «al van doorslag-

( govonde betekenis lijn.
lajsaraden, wij dionon or atuk voor attüc van overtuigd te
aljn, det er

DUIZENDEN N.?, era >ijn die de vrodo willen,
omdat lij aocialiaten ziln
DOIZOTOEM P.C.B, era on RaphaSliettn sijn die
de Vrede willen, omdat zij chriatencn zijn.

En toch kameraden, lijn wij or niot in goslargd dezo dui*
•endon vredeakrachten bijeen to brengen in dct hechte frottt
van de honderden millioenen uit do gcholo wereld dio voor
do vrede strijden.
Dit bewijst duidelijk, dat onze kaders en leden zich niet
voldoende bewust «ijn van de dringende noodzaak deze actie
•et allo kracht to voeren.
Doze «elfde onderschatting ven do betekenis van oen actie
ia in de achter ona liggende periode meer dan eena de oor-

/ saak geweeat van. het niet geheel tot zijn recht komen vr.n
• petitionomenten e.d., die op zich zelf indien goed ge-

voerd een uitstekund middel kunnen zijn om succeaaen af
to dwingon.

x x x x x x

Kaaaraden, dit ia hot boeld zoals onze bond na?,r buiten
uit zijn werk hooft verricht.
MPFT ook naar binnen hooft onzo orgcnisetie con bulanrijke
taak. Hiorbij donkon wij aan de lectuur die onze bond
en hot Vcrbondaboatuur der S.V.C, ter beschikking atelt

do Nedorlandac arbeidere.
Hot velt n.l. niet te ontkennen dct wij te weinig aandacht
geêchonkan hebbon arn een methode dio de distributie va»
al do ie lectuur voor de volle 100J& ten uitvoer moot bron-
fan. Dit ia dan ook de oorsaak dPt zowel bij de N.b, ala
Sijn Kevenbodrijvon dit ter beschikking zijnde voorlich-
tingamatorifal in een veel te kleine oplage in dose ba*
drijven is verstrekt dit in grove tegenstelling bij da
arbeiders uit de i*g. vrij» bodrijvon.

a.o.a.
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De K.V.C.-gids, brochuroa on mrnifoston, materiaal dat
scholing on voorlichting geeft aan 4e werkers, dient ook
in do bedrijven waarin wij werkzaam zijn in een zo groot
mogelijk rantal onder do ogen van onio collega's te wor-
den gebracht,
Vanzelfsprekend heeft ook onze bond hierin een vorantwoor-
jiolijke taak.
-it betekent dat onso kaders en loden al hun krachten dienen
in te zetten deze lectuur onder hun collega's uit te zotten
>pde.t niet alloen onzo leden maar ook anders-en ongeor-
ganiseerde kameraden, in tegenstelling met de propaganda
tran hun bonden, een juiste voorlichting omtrent do vak-
bondspolitieke problemen onder ogen krijgen.
Van niet te onderschatten betekenis is het werken met onze
bondskrant "ONS ORGAAN"
De inhoud hiervan zal eon richtlijn mooton sijn voor alle
vcrvocrsarboidera. Om dit zo hoog mogelijk op te voeren
moet -'ONS ORGAAN" goed leesbaar zijn, rrnslultcn ean de
problemen die do gemoederen betig houden.
Dus de taal spreken van hen waarvoor onze bondskrant
j»rord uitgegeven.
Hot zal. U duidelijk zijn, dat om dit te verkrijgen het
onmogelijk is de krant vol to schrijven echter onze bu-
reaux, d.w.z., dat onzo krant oen product is van twee
vrijgestelde bestuurders. En toch kameraden dit is tot
op heden het geval gcweeat. Steeds woer zitten op ons
kantoor to Amsterdam 2 personen te zweten on» de copy
voor de krant bijeen to brengen on deze copy- hot juiste
on goede geluid to geven.
Op dezo mrnicr krmeraden zal ''Ons Orgaan1' nimmer worden
wat het in werkelijkheid kan zijn.
Mensen van do pre.cktijk, gij dus kameraden, hebben tot
taak onzo kr̂ nt to voeden, gij zijt het die dagelijks het
geluid opva|ft dat do juiste verhouding arngocft vr.n hctgoon
er leeft.
Dat geluid raoet via "Ons Orgaan1' vorder gedragen wordun. Wij
moeten er ernstig voor waken, de t onzo krant oen zolfdo
domagogischc taal gaat sproken els de bondsor^f.nen uit-
gegeven door do z.g. erkende bondon;
•'ONS ORGAAN" zal hot toonaangoHende blad moeton zijn, dat
tot taak hooft een juist beeld te geven vr.n de toestanden
die heersen in de vervoersbedrijven, een strijdorgaan dus
dat leiding geeft aan do te voeren strijd van het vervoers-
personeel. Dit moeten en kunnen wij bereiken indien gij
allen, bestuurders en leden, Uw volle medewerking hieraan
geeft.
CONGRES, KAMERADEN, wij hebben hier min of meor critisch
een overzicht gebracht ven do 2 jaar die achter ons liggen.
Do vraag rijst nu, wat heeft onze bond in dezo periode
veraot tengunsto van hot yorvoerspersono<5l»
Als antwoord hierop geldt zocr op zijn plrata, dat onze
bond terug kan zien, niettegenstaande de hrporingun, op
2 goedo jaren.
De Vakbondspolitiokc groei on ontwikkeling van onze bond
is in sterke mate toegenomen.

z.o«z.
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Op hot juiste moraont hooft zij rogolmrtig door hot uit-
gcvgn van oxtra krmten, manifoston en bulletins do vor-
voerearboiders voorlichting en ondersteuning gegeven. •
Wij donken hierbij aan het Wpc.bulletin uitgegeven in
April 1950 ran do werkplaatsen Haarlem, Amersfoort,Utrecht,
Tilburg on Blorick, dit naar arnleiding vr.n do plannen tot
hot weder invoeren van hot tariefstelsel.
Daarnarst hebbon wij onmiddellijk gereageerd op hot be-
sluit van do directie on personoelsraad betreffende de
wcrktijdverlonging van het personeel werkzaam op dé Hgb's,
door het uitgeven van het Hgb. nieuws dat werd v jrstrokt
aan do Hoofdgebouwen te Utrecht»

Ook is dit het gevel bij de Havenbedrijven.
Moordere malen heoft onzo organisatie door hot uitgeven
van een manifest het personeel van do Koord Zuid Hollandse
Vervoer Maatschappij, de Twcntsche üilectrische Tramweg
Maatschappij en de Nederlandse Buurtspoorweg llr.atschappij
voorlichting en ondersteuning gegeven in de ontevredenheid
die or door een of endere maatregel was ontstaan.
Ook is in do afgelopen periode in vele gevallen binnenge-
komen onregelmatigheden per aangetekend schrijven aan de
superieuren dor N.S. of Movenbedrijven directies kenbaar
gomaakt on alhoewel deze onboantwoord bloven is gecon-
stateerd dat de uitwerking gunstig is geweest.
Kameradon, deze activiteit, dit optreden van onze organi-
satie ho^ft zijn betekenis niet gomist.
Steeds meer groeit hot vertrouwen in onzo bond onder het
vorvocrsporsoneol.
Vooral is dit waar te nemen onder do kameraden georganiseerd
in do N.V,
Door heel hot land, in c-e ene plaats in sterkere mate dan
in do andere, bestart een hecht vertrouwelijk un porsoon-
lijk contact mot deze collega's. Steeds duidelijker grrt
men de betekenis van onzo bond zien in de vervoersbedrijven.
Op Zaterdag 10 Msart hoeft hot gehouden looncongres der
2.V,C. dit bewezen doordat onzo bond er in slaagde 35
anders georganiseerde kameraden hier af te vaardigen.
Tijdons de voorbereidingen hiervan kwam echtor vast te
str.cn dat indien oor dicnston hierop geen invloed zoudon
hebben uitgeoefend zok̂ r het dubbole c?a.ntal zou zijn over-
schreden. Te betreuren achter is het dat onze ledenJin ' •
dezo voorbereiding niet het grootste rrnduel hebben gehad.
Veel tü veel speelt het scctarisme hier nog eon rol.
De oudo vakbondsvijandschap speelt nog groto parten en
heeft funost gewerkt,
Good zal oen ieder dienen to beseffen dat op deze weg
voort to gaan, grote schade wordt berokkend er n de «-ohcle
arbeidersklasse,

l Kameraden, sinds 1950 verzendt onsto bond aan ruim 1500
j andorsgeorganiseorden regelmr.tig -ons Orgain-,
Bij Controle is vast komen te staan dat onze krant ge-
waardeerd wordt on meer interesse afdwingt dan do organen
dor N,V. P.C.B, un St.RaphaSl.

z.oa.
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Dit ie c on goed stuk propaganda vork on aal zeker zijn
vruchten afwerpen als gij allen op do juiste wijze Uw
houding weet te bepalen.
Kamorcrdschap en collegialiteit is hier oen eorste vor-
oist£' Krraeraden. dit ver «lag heeft U oen bocld gegeven
van do werkzaamheden in do afgelopen periode door onzo
organisatie verricht en tevens zijn hier critisch da tekort-
komingen aan U voorgelegd.
Deze dagon zijn wij echter bij elkaar om opnieuw uen
volgende periode in te luiden,
Een periode die voel, heel veel van ons zal eisen,
V/ij hebben ochtor hot vertrouwen in de kracht fran U
allen werkzaam bij do Nederlandse Spoorwegen of zijn
Havenbedrijven.
Deze krachten omgezet in daadwerkelijke activiteit zal
onze bond en de vorvocrsarbcidurs in >ot ?lgemoun mrken
tot oen hecht bolwerk in do strijd voor de bolrngon vrn
hon, wokzaam bij de N. 3. en zijn N^venbedri jvon,

• o «o «0,0 .0.0 *



XZRAVOHBL-VERSL4G, uitgebracht.' . * ̂ •
M.A. Janssen waarnemend pennl ngmeestcr.

Als waarnemend penningmeester van jonze bond heb
ik tot taak een beknopte t»*lichtIng te veratrek- \n op het in Uw bezit zijnde financiële overzicht.

Vond anders een «verzicht plaata over twee jaren,
thans is dit drie omdat wij ons congres door de'

/f- bestaande ver lof misère etc. hebben, moéten ver-
x schuiven naar April.

Het overzicht laat meen ik voldoende zien, dat onze
b->nd in financieel opzicht op alles behalve starre
wijze zich beweegt en dat vergelijking tussen de
kassaldo's van l Jan:'48 en l Jant'51 een zekere
stabiliteit weerspiegel^
Gij, die van de oprichting af met ons de organisa-
tie -werkzaamheden hebt verricht.aansluitend ep de
in de strijd staande kameraden.der z.g, vrije-be-
drijven, vcor U hebben deze getallen heel veel
waarde. Immers, gij kunt , ja moet weten, dat wij
als strijdbare organisatie veel.geld hebben moeten

' \n voor tnze strijdemde makkers, die nu
nog dagelijks (ook voor U) op de bres staan voor
betere levenovoonamarden, tegenover de ondernemers
die voortdurend het levenspeil der werkers willen
verlagen.
Het sou mij te ver voeren, kaaeradem, U vanaf dese

t plaata tot ia bijsozcderheden mede te delen over -
dese Jaren, Gij weet, dat ik in*April 1930 bet
ptoninfsjeeateraohap heb overgeaepen van d« daar-
vóór ia fractie tijjxj* pin slngm aster, kameraad
v.d.0wièweet«rinc. Als peiMUlhgaeeater vsa 4e af-
aellae Awüterdsm «as ik «iteraard bij <Se finaaoiêm •

. . .feiaUrpsseerd «a kan het gsvoe*** beleid van voor ''''
1990 rechtvaardigen. Ma «*j *M tee
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die tijd* tot heden een beknopt*/toelicht ing te ge-
ven. • 1 . • » - . • •

het brandpunt van vredes-acties en het dutv-
.- . *- . l". '• TA . . . . . .

mee verband houdende reizen en trekken van beide ka-
meraden de Jong en Blekman, vergde veel geld.
Baarnaast vorderde het nieuwe systeem van adressering •
betrekkelijk veel geld, hoewel daardoer natuurlijk
op langere termijn l/e sparring werd bereikt en dus in
feite voordeel opleverde.
Gij allen hebt het'financieel overzicht voer U en be-
kijken wij dus de past salarissen van de vrijgestelde
leden van het hoofdbestuur, waarbij ik even-wil stil-
staan aangezien ik mét minderwaardige Bedoelingen ge-
richte critiek op dit punt, die mij" slechts bij ge-
ruchte bereikte, wil weerleggen.
Ik verklaar dus openlijk, dat kameraad de Jong per

"* ' . • •
maand f.280.82 bruto ontvangt en kameraad Blekman bruto
f.3Of.55 ontvangt waarin begrepen de toeslag voor
twee kinderen. Hieraan heb ik verder niets toe te
voegen.
De overige posten spreken voor zichzelf en mocht U
op bepaalde punten toelichting noodzakelijk of nuttig
achten, maak die verlangens bekend en de door U ge-
kozen f inaneiele commissie zal* ongetwijfeld in staat

, zijn' een nadere uiteenzetting «n verheldering te ver-
schaffen. . '••••'.
In het "Weekblad"1 van de |T.V.r heeft U kunnen lezen,
dat de leiding van die bond, overigens in overleg
met de besturen van'St.ftaphaël en de P.C.B.»-, verho- -
ging van de contributie aan de orde heeft gesteld.
Wij leggen V niet hetzelfde plan voer, naar verlangen
wel, dat' ieder de votir hem/haar geldende contributie
betaalt. Het komt helaas voor, dat hieraan het een
en ander hapert en in bepaalde gevallen bijvoorbeeld
een machinist niet méér contributie betaalt dan een
arbeider of rangeerder. Kameraden daar «oet natuur-
lijk een eind aan komen als die veraohilletx gecoa-
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stateerd worden. Maar even noodzakelijk ia, dat
ieder lid opgave doet van zijn werkelijk iakomen,
vooral ook in gevallen van promotie en doorstro-
ming naar een hogere loonschaal.
Daarom zullen wij vanuit dit congres aan de af-
delingen de opdracht moeten geven de contributie-
inning in dit licht te controleren en bestaande

( gebreken en onbillijkheden op te ruimen.
Het spreekt vanzelf, dat de afdelingsbesturen in
nauwe samenwerking met hun mede-bestuurder, pen-
ningmeester, een belangrijke taak hebben te ver»
richten, want onjuistheden met betrekking tot de
contributie mogen niet langer getolereerd worden.
Ik wil ook nog Uw aandacht'vestigen op bestaande
achterstand in contributie. In veel gevallen
oitetaan door het tegemoet komen aan bepaalde
bezwaren in verband met het betrokken lid en door
hem te overwinnen moeilijkheden, maar een vakbond
_is een machine die dat soort haperingen niet ver-
draagt.

C vv Kameraden, lees na het congres mijn opmerkingen
nog eens goed over en handel daar naar in het be-
lang "ban onze bond en ons gemeenschappelijk streven,
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ONTVANGSTEN.

Kassaldo.
Contributie
Verkoop brochures,gidsen enz.
Giften voor propaganda
Geinde loonbelasting
Verrekening geinde 'contrj te)
den Haag voor L.B,G. )
Verrekening incasso-kosten)
geinde contr: te Haarlem )
Geinde ziekenfondspremie
Uitkering ziekengeld
-T̂ ouding consumenten-crediet-)

personeel)
Verrekening incassokosten
Diversen

1.194.99
tO.879.00

H13-98
7 .15

1.647.39

2.620.11

74.25

251.98

UITGAVEN.

Drukkosten "Ons Orgaan"
Expeditie en andere kosten Orgaan
Propaganda
Reis en Verblijfkosten
Vergaderingen
Onkosten afdelingen
Huur en schoonhouden kantoor, \t ing.verwarming,11lefo on\A onderhoud meubilair /

Onderhoud en herstel machines )
Kant»orbeh.»«?ften
C Ihikwerken
Tort»
Contributie Landelijke Leiding
Lonen Hoofdbestuurders
Lonen Kantoorpersoneel
Lonen Incasseerders
Sociale lasten bestuurders,)
personeel en incasseerders.;
Zegels consumenten-crediet
Loonbelasting bestuurders )
personeel en incasseerders)
Verrekening geinde contributie)
te den Haag met L.B.G. )
Onkosten personeel
Diversen
Voordelig saldo

4.664.95
1.089.20
915.30
444.50
462.02

1.476.93

1.04̂ .47

154.25
646.94

l 161.89
618.55

36,092.55
6.989.00
6.619.28
5-4̂ -8.00

2.?4Ö.14
• 53-00

1 631.74

1.647̂ 39

470.49
391.45

1949
391.45

55.783.00
83.00
24. GO

1.860.63

178.90
274.34

4.770.88
25.05

2.419.80
634.97

378.87
187.95
711.48

1.208.32

104.23
533.17

1,085.72
377.06

33.071.35
6.824.53
3.635.88
6.347.40

2.468.93-

1.860.63

236.42
576.56
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Kassaldo
- Contributia
V^rkh-p brochures,gidsen enz.
Giften voor propaganda
Geinde loonbelasting
Verrekening geinde contr: te)
den Haag voor L.B.G. )
Verrekening incasse-kosten)
geïnde contr: te Haarlem )
Geinde ziekenfondspremie
Uitkering^ ziekengeld.

^ 'Inhouding consumenten-credie*-)
personeel)

- Verrekening incassokosten
Diversen

UITGAVEN.

> Drukkosten "Ons Orgaan1'
* Expeditie en andere kusten Orgaan
Propaganda
Reis en terblijfkusten
Vergaderingen
Onkosten afdelingen
Huur en schoonhouden kantoor, )
verlicht ing,verwarming,t elefoon)
en onderhoud meubilair )
Onderhoud en herstel machinea

s Kantuwrbehocften
v Drukwerken
Porto

- Contributie Landelijke Leiding
* Lonen Hoofdbestuurders
- L̂ nen Kaktoorpersoneel
r Lonen Incasseerders
Sociale lasten bestuurders,)
personeel en incasseerders.;
Zegels consumentenkrediet
Loonbelasting be art uur der a )
personeel en Incasseerders)
Verrejcenlng geïnde contributie
te den Haag net L.B.G.
Onkosten personeel
Diversen

„Voordelig aaldo

1950

576.56
55 255.20

1-385.31

î y.17

5̂ 760.01
1 228.97

1 571.94
354.45
37.50
818.14
143.89
569.39

1.254.31
86.60
703.00
637-98
429-43

32,758.44
6,239.16
1.966.80
6.652.92

1 687.94

1 517.01

323.70
1,217.90

> V ̂ 20. 81

Totaal

1.194.99
171.917.20

496.98
100.15

4.877.68

1.647-39

2.620.11
378.07

1.431.82

74.25
10.530.89
1.506.00

0.656.69
2.198.45
952.80

1.641.51
793-86

2.757.80

3-506.10
345.17

1.883.11
2.885.59
1. 425. 04

101.922.34
20.052.69
12.221.96
18.448.32

6.9P5-01
53-00

5.009.38

1-647.39
323-70

1.924.81
1.220.81

f. 196. 7̂ 5. 53



Bijlage bij rapport Verb 19 C/3-400«51 STA

I Ï Ï & B D I B Ï T D E V O O E S T E L L E N

afd. Amersfoort;
Het HB stelle alles in het werk om te "bevorderen dat het
personeel hetwelk dit verlangd inplaats per maand, het
salaris per week wordt uitbetaald
Toelichting:
De door de ontoereikende lonen oristane zorgen worden nog eens
extra verhoogd door het uitbetalen van het salaris eens per
maand.

afd. Amst e rdam:
1e.de sol-actie beter te organiseren. De in de laatste tijd

(najaar 1950) toegepaste methode was niet de juiste waarvan
de in de strijd staande arbeiders de nadelige gevolgen onder-
vinden.
Toelichting ter congres:

2e.de afdelingen dienen zo enigszins mogelijk zelf op een of
andere wijze de inning van de contributie te verzorgen.
Toelichting:
De practijk heeft in Amsterdam bewezen dat het daardoor be-
werkstelligde directer contact voor de afdeling en de bond
van groot belang is.

3e.daar waar in de ontwerp-resolutie (punt 3) gesteld is de
snellere doorstroming naar een hogere loonschaal, deze eis
te doen vervallen.
Toelichting ter congres.

4e.de thans in toepassing zijnde dienst- en rusttijdenbepalingen
(overeenkomst tussen de WS-directie en üniebesturen) als
grondslag te nemen voor de A.E.D.bepalingen
Toelichting ter congres.

5e.het hoofdbestuur dient regelmatig de directies te wijzen op
de gebrekkige wijze van verstrekking van dienstkleding,niet
in de laatste plaats voor wat betreft de nevenbedrijven.
Toelichting:
Over het algemeen wordt met die verstrekking meer en meer de
hand gelicht en het wezenlijke geknoei van de directies in
deze dienst bestreden te worden.

af d. G-r oninge n;
de punten 1 t/m 8 van de Ontwerp resolutie als volgt aan te
vullen en te onderstrepen;
punt 1: de verhoging vast te stellen op 10$
" 2: daaronder tevens te verstaan de toepassing van

twee standplaatskiassen
M 6: aanvullen met; "wettelijk vastgelegde arbeidsweek ,

van 48 uur"
" 8: vraagt in verband met dit punt de mening van het

congres omtrent de erkenning door de directies,
of daarvoor geijverd moet worden.

afd, Utrecht;
1e.punt 5 van de ontwerp resolutie aan te vullen met:

"bij ontijdige afkeuring het maximum pendioen aan het
betrokken personeelslid toe te kennen als tenminste 30
dienstjaren gelden"

2e.In "Ons Orgaan het plaats vinden van cursussen, technische
veranderingen enz. in het bedrijf te publiceren

Hoofdbestuur;
pünt~"5 van de ontwerpresolutie aan te vullen met: "snellere
doorstroming van minimum naar maximum".

-o-o-o-o-o-o-o-



Bijlage bij rapport Verb 19 C/3-400'51 STA

DE FINAÏTCIëlE OTTEOLE COMMISSIE HEEPT GEMEEND HET CONGBES
DE VOLGENDE HINTEN TE MOETEN VOOBLEGGEN INZAKE BESHJITEN

BEISID

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Het tweede congres van de A. B. S. T. N. besluit het hoofd-
bestuur opdracht te geven:
1. Ernstig te streven naar een financieel beheer hetwelk

geheel in overeenstemming is met de door het congres
aangenomen algemene resèlutie en organisatieresolutie;

2. Op basis hiervan tot reorganisatie van de werkzaamheden
over te gaan waardoor verdere besparing van het aperaat
mogelijk is;

3. Maatregelen te nemen die de leden nopen in de juiste
C ,, klasse en regelmatig de contributie te betalen;
v .

4. Aan de afdelingsbesturen te verzoeken maatregelen te
nemen opdat de afdelingen maandelijks de contributie
aan hen afdragen ter vermijding van opeenhoping van
gelden;

5. Toe te zien, dat de ledenadministratie door de afde-
lingen nauwkeurig en regelmatig wordt bijgehouden en
voortdurend wordt geraadpleegd, dat opgetreden wordt
tegen bureaucratisch afschrijven van leden hetgeen
geen zaak van bodes op penningmeester alleen, doch van
de gehele organisatie is;

6. Een gezonde administratie en financiële verhouding
tussen het hoofdbestuur enerzijds en de diverse af-
delingen anderzijds tot stand te béngen.

7. De propaganda voor te houden film- en cabaret voor s tel-
lingen enz. door de afdelingen krachtig te stimuleren
waardoor mede volgens nader vast te stellen financiële

<( regelen door HB de afdelingen zich aelf zullen kunnen
be druipen.

8. Het congres besluit verder:
de penningmeester voor zijn beleid décharge te verlenen.

; •*•->

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



N O T A

Voor : CO. 108304

Betreft : Uittreksel besprekingsverslag bij NS.
(Hr.Aberson en van der Wijk) op
18 September 1951.

2.Congres Spoor EVC.April 1951 (CO.108304)
Het verslag was relatie reeds'bekend .
De op 13.6.51 van relatie ontvangen lijst
van personeel N.S. had betrekking op per-
soneel, dat dit EVC-Spoor Congres had be-
zocht en niet, zoals abusievelijk werd
vermeld, het Loon Congres 1951.
In deze lijst zijn de personalia van alle
vertegenwoordigers, voor zover bekend bij
N.S., opgenomen terwijl tevens vermeld is,
welke personen niet bij N.S. werken.
Naar aanleiding van het verslag aandacht
gevraagd voor de volgende punten :
1) activering c.q. oprichting Vredescomité's.
2) pogingen om Uniebonden leden over te halen.
3) pogingen afdelingsraden in N.S.verband

:t te organiseren.
Uit deze punten moet op N.S. terrein activi-
teit volgen indien de gegeven instructies
worden uitgevoerd : gevraagd hiernaar uitkijk
te willen houden. Ook het zoeken naar correspon-
d-enten voor M Ons Orgaan n en de samenwerking
met de Uniebonden kan nog activiteit zichtbaar
maken.

DVE,

9^September 1951



OP KAART

c

Verbinding: 19
C/3 no 337*51 STA

VEBTBOÜWELIJK

Dat

. v

2 MEI

Onderwerp: Besloten vergadering van de Algemene Bond van
Spoor- Tram* en Nevenbedrijvenpersoneel, afd.
Utrecht, gehouden op 2-4-51 in het EVC-gebouw,
Lange Smeestraat 17 te Utrecht.

Aanvang ten 20 uur, einde ten 22.15 uur.
Aanwezig varen vier bestuursleden, t.w.:

J CHRISTIAAN ULTZBN (13-6-1900), wagenbestuurder NS,
^TOHANNES HENDBICUS BEEGONJE (4-12-99), ondermachinist NS,
JACOB LANGEDIJZ (3-2-93)t wagenmeester NS,
PETBÜS JOANNES VSEHBES (14-7-97), machinist NS.
De beide laatsten zijn gepensioneerd. Verder gingen nog
drie leden naar binnen, van wie de namen onbekend zijn.
Voor zover kon worden nagegaan werd het volgende besproken
(zie ook de bijlage).
Agenda: Punt 1 (opening) werd zonder meer gepasseerd.

11 2 idem; ingekomen stukken waren er niet.
Punt 3 J Zie de Ontwerp-resolutie in "Ons Orgaan" van 31 Mrt.
Alle eisen» genoemd onder 1 t/m 7 werden onderschreven,
behoudens dat de afd. Utrecht ten aanzien van punt 5 een
aanvullend voorstel zal indienen, luidende t "Bij vroegtijdige
afkeuring en bij een dienstverband van 30 of meer dan 30
jaren vol pensioen". De eongreseisen, genoemd onder a t/m h
worden door Utrecht volledig ondersteund en men heeft hier-
aan niets toe te voegen.
Candidaten Hoofdbestuur en Bondsraad:
Uiteen voornoemd,
Bregonje voornoemd, en
COBNELIS STEFFENS (4-1-98), ondermachinist NS, thans werk-
zaam aan de bovenbouw; omtrent zijn definitieve candidaat-
stelling bestaat nog geen zekerheid, daar betrokkene op
deze vergadering niet aanwezig was.
De punten 4 en 5 van de agenda houden practisch hetzelfde in.
Als afgevaardigden werden aangewezen: UItzen, Bregonje,
Verhees en een van de onbekenden.
Verder zal men trachten de volgende personen voor het congres
warm te krijgen:
EEIK ZtiECHEH (10-7-97), werkzaam HGB,
WILLBM FRANS NIGOLAAS STEPHANÜS JOHAN SLÜIJTEBS .(2-9-9-0), •- -.
vermoedelijk;
BEZOOIJEN (meerderen van die naam kunnen hiervoor in aan-
merking komen, zodat nog niet bekend is wie precies bedoeld
wordt).
De punten 6 en 7 (rondvraag en sluiting) leveren totaal
niets op*
Alle bezoekers uitten hun misnoegen over het meer dan

slechte vergaderingbezoek.
Ultzen gaat nog even in op een mogelijke Europese revolutie.

Hij vindt echter te weinig bijval daar de anderen het er over
eens zijn dat Nederland te conservatief is om een revolutie
te ontketenen. Ultzen bestrijdt dit en zegt dat men geen
revolutie uit Nederland nodig heeft; als deze uit andere
landen aan komt waaien is men er ook. Indien in de omringende
landen een revolutie uitbreekt komt Nederland in het gedrang
en zal zeker mee gaan doen of moeten doen.



-2-

De anderen zijn het echter met Ultzen niet eens en het
gesprek: verwatert in een bespreking van persoonlijke
aangelegenheden. Uitzen zal aan alle deelnemers van het
congres een mededeling verstrekken hoe laat men vertrekt;
het is de bedoeling dan gezamenlijk naar Hilversum, waar
het congres gehouden wordt, te gaan.

Uitzen deelt nog mede dat de I-Mei viering samenvalt
met de avond van het G.B.cabaret op 2 Hei a.s. De toe-
gangsprijs is nu verlaagd tot / 0,75 per persoon. (Zie
omtrent de prijzenkwestie ook rapport Verb. 19 C/3-310'51
EVC dd 30-5-51).
Bijlage: 1



a f s c h r i f t

ALGEMENE BOND VAN SPOOR-, TRAM/ EN NEVENBEDRIJVEN PERSONEEL
Afdeling ............ Secretariaat

5 Aan de Leden
Waarde Makker,

De voorbereidingen van ons congres draaien op
'volle"toeren.
,De tijd echter die ons nod rest, vergt de volle aandacht en
activiteit van ons allen, om zorg te dragen dat ons congres
een geslaagd congres wordt.
Van verschillende buitenlandse kameraden hebben wij al een
schrijven ontvangen dat zij alles in het werk zullen stellen
ons eongre»/ bij te wonen.
Wij rekenen er danook op, dat ook U reeds verlof heeft aange-
vraagd voor Maandag 23 en Dinsdag 24 April zodat U aanwezig
kan zijn.
WAARDE KAMEBAAD EE IS ECHTER NOG MEER TE DOEN.
In "Ons Orgaan", dat U voor Zaterdag 1 April in Uw bezit hebt,
is een ontwerp-re solut ie^öpgenome n.
Vanzelfsprekend dient deze door U bestudeerd en besproken te
worden, candidaten voor het hoofdbestuur en de Bondsraadsleden
moeten worden' gesteld en de afgevaardigden uit Uw afdeling
dienen gekozen te worden.
Kameraad, met de meeste klem wijzen wij er op dat het de taak
van de leden is, zorg te dragen dat na ons eongre» door de
besturende instanties de juiste vakbondspolitieke lijn gevolgd
wordt, die als eerste gericht dient te zijn op de belangen
van alle werkers uit de vervoerbedrijven.
Wij twijfelen er niet aan dat gij als lid van onze strijd-
organisatie hier Uw volle medewerking aan zult geven.
Juist het personeel in dienst van de NS en zijn nevenbedrijven
en in het bijzonder de leden van onze organisatie zullen er
voor dienen te zorgen, dat een sterke en slagvaardige bond
een steunzal betekenen in de te voeren strijd voor onze levens-
belangen.
Waarde kameraad, om dit te kunnen verwezelijken nodigen wij
U in eerste instantie uit tot het bijwonen van een belang-
rijke ledenvergadering, die zal worden gehouden op

MAANDAG, 2 APRIL A.S. in gebouw EVC
Lange Smeestraat no 17
Aanvang 19.30 u precies

AGENDA: OPENING
INGEKOMEN STUKKEN
BESPREKING ONTWERP RESOLUTIE; indienen van voorstellen
en het stellen van candidaten voor het HB en de B.R.
VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN VOOR O S CONGRES
OPGEVEN VAN BELANGSTELLENDEN VOOR ONS CONGRES
RONDVRAAG
SLUITING

Kameraad, wij rekenen en vertrouwen er op dat U alles in het
werk zult stellen deze belangrijke vergadering bij te wonen.
Begrijp goed dat gij het zijt die de organisatie uitmaakt maar
dit betekent tevens dat gij verantwoordelijk zijn voor het werk
van onze bond. Wij hebben in het verleden gezien wat de gevolgen
zijn als wij ons terughouden, laten wij hieruit onze lessen trek-
ken en e r -oo r zorgdragen dat dit niet herhaald wordt. Komt dus
op deze vergadering en zorgt dat in verband met Uw dienst ten
enenmale onmogelijk zijn, zet Uw voorstellen of candidaten-af-
gevaardigden en tevens alles wat verband houdt met ons wongrea

z.o.z.



op papier en zendt het aan het, secretariaat.
Doé^dit met de ,mees'te spoed zodat, de, se. ore tar. is het hoofd-

'ïbésiuur in Amsterdam er van in kennis kan stellen. *'
Kameraad, het afdelingsbestuur rekent er op, dat U Uw volle
medewerking -ge'ëirt en verblijft met kameraadschappelijke
groeten,

(secretaris)

C



N O T A

aan: B.5
van: D VS

Betreft: Uittreksel uit verslag bespreking N.S. d .d . 3
April 1951

Aan de hand van de melding uit CO 94289 gespro-
ken over de bewaring van het ledenkaartsysteem van EVC
Spoormannen. Belatie bleek ermede op de hoogte, dat dit
normaal niet meer bij de secretaris thuis wordt bewaard
en is er niet mede bekend of het betrokken kaartsysteem
vernietigd is. Hij zou uit deze melding echter opmaken,
dat dit systeem nog steeds bij van Dijk thuis is. Hij
zou gaarne vernemen of het hoofdbestuur van EVC-Spoor
in Utrecht dan wel in Amsterdam is gevestigd.

DTE,/ 13 April 1951



N o t a

aan:
van:

B.5
DVE

betreft: Uittreksel uit verslag besprekin
5 April 1951

d.d.

Relatie N.S. vestigde er de aandacht op dat,
nu de EVC geen antwoord krijgt op haar tot de directie
gerichte vertogen, de toon in "Ons Orgaan" aanziaalijk
onaangenamer begint te worden. In dit verband zou hij

j&agrne. te^_weten willen_.komen wie dit blad redigeert.
Hetzelfde geldt"voor" het blad "Het Vliegend TffEèlT.

DVE,/13 April 1951



RAPPOBT van D.

Bijlage: l

- 3 Ftt 195t

U I T T R E K S E L
Uit:
Voor :
o.a.v.i
Dat.
POT.I

Bijlage dezes ontvangen van relatie
Nederlandse Spoorwegen.

DRES I, 2 Februari 1951



afschrift
.f ALGMENB BOND VAN Secretariaat:

SPOOR-, TRAM- en SEVENBSDBIJ VüiNPSRSONSBL ' Prinsengracht 739
Telefoon 32097

Dossier no.: 3/Dix/NJ

AMSTERDAM, 17 Januari 1951

Aan de Weledelgestrenge Heer
Ir.F.Q,.den Hollander,
President-Directeur der
Nederlandse Spoorwegen NV.,
"Huize Bosohdrift"
HDIXAND30HS RADINO

Mijnheer,

^ Hierdoor herinnert ons bestuur U aan het schrijven S/Dir/AO d.d.
19 December 1950, waarop tot nu toe geen antwoord werd ontvangen.

In verband met hetgeen in genoemd schrijven werd kenbaar gemaakt,
meer speciaal met betrekking tot het voorgestelde onderhoud, ner-
ken wij thans daarop aansluitend nog het volgende op:

Sinds medio 1945 heeft onze bond met volledige tegenwerking te
kampen gehad ten aanzien van het overleg. De van verschillende
kanten tegen onze bond in het geding gebrachte "argumenten" waren
er goed beschouwd op gericht die toestand te bestendigen, hetgeen
onze voor N.S.-personeel bestaande vakvereniging reeds een vijftal
Jaren heeft ervaren.

Op verschillende punten het personeelsbeleid tevens rakende,
zou ons bestuur gaarne enige aspecten met ü willen bespreken,
ook verband houdende met het advies: veiligheid voor alles.

^ Hoewel rekening houdend met de mogelijkheid, dat U tot heden
9 door bepaalde omstandigheden niet in staat was in deze een

beslissing te nemen, acht ons bestuur het evenwel dienstig in
deze gang van zaken een norm te stellen, alvorens in bredere
kring bekendheid te geven aan hetgeen ter bespreking met U was
voorbehouden.

Ons bestuur meent te mogen aannemen, dat, indien U terzake voor
l Februari a.a. geen bericht gezonden heeft, daarmee Uwerzijds

( te kennen is gegeven, geen prijs te stellen op vorenbedoeld onder-
^- houd.

Hoogachtend,
'voor het Hoofdbestuur,

w.g. H.Bleokman (secr.)



N o t a
voor CO 98981
van: DR1S I

Betreft: Uittreksel uit verslag bespreking N.S. d.d-,
4 Januari 1951

De activiteit van de EVC in Haarlem besproken,
In verband daarmede heeft contact afschrift gemaakt
van de inhoud van ACD 98981.

DEES I, 29 Januari 1951



Activiteit en uitreiking
brochures "Spoor em.
te Haarlem* Geheim i

pp KAART_

DA-:
PAR-.

Jan

B

Zoals reeds gerapporteerd heeft de afd.Haarlem van de Alge- -
mene Kind van Spoor-en Tram-en Mevenbedrijven11 ÜSVC) ,in Juli 1950
tellende ongeveer 100 leden,w*o*een twintigtal CPHers, met moeilij(
heden te kampen.De voorzitter en penningmeester hebben in feite
hun baantje neergelegd en de rest van het bestuur en de leden zyn
nagenoeg volkomen inacVtief.

pp 2& Juli 19ê8 reeds droeg het hoofdbestuur van «Sipper en
Tram* op om de afdeling Haarlem van de grond af weer op te bouwen,
tot dusver zonder resultaat.

Ook de CKf besteedde en besteedt aandacht aan dit "'slappe ge-
doê Ẑij riep tot tweemaal toe een vergadering van «Spoor en
Traml*mensen,tevens leden CPS",bijeen om daar de grondslag te leg-
gen voor een herboren afdeling*.Be eerste vergadering ging niet
door omdat niemand verscheen,de twede vergadering mislukte omdat
naast de hoofdbestuurder Blekman slechts 2 CPlBTunctionnarissen
verscjrenen»

Thans is men van CPHz*ijde weer doende om leven in de brouwe/Y
te brengen. /

Hieraan wordt dezerzijds aandacht besteed» J

Inmiddels is de, Alg-Bond van Spoor-üram-en Uevenbedrijven"
overgedaan tot het uitreiken van brochures van deze bond.

ÏÏD. wel een brochure bestemd voor Spoorwegpersoneel,uitge-
reikt bij de ingang van de Centrale Werkplaats der If.S+Cdoor 2>
vermoedelijk uiy Amsterdam afkomstige personen̂  Bijlaĝ  JU
Voor zover kon worden nagegaan is de directe invloed van deze _,,/
brochure onder hst personeel mtT|im̂ p̂ ^ ten -«rvfm-f.gr waWr een brochure
uitgereikt onder het buspersoneei der F.Z*H.V>M.Bi.1 lage II.
Met deze uitreiking was belast de bekende Martin Stanflbardt 3-12-
1913 (reeds bekend) .Deze man is echter ziek en verzoent daarop zijn
13-jarig neefje de brochures uit te reiken*
Ook nu was 'de belangstelling van het SZHgMpersoneelzeer gering*

Hierbij zij opgemerkt,dat in het bedrijf der K2HVM,dat
nagenoeg het gehele locale-en streekvervoer verzorgt,permanent
erdgjs onrust aanwezig is.Deze onrust vindt zijn oorzaak Tn de
ïiaard van het bedrijf en in de economisch niet erg gunstige uit-
komsten der exploitatie,hetwelk tot gevolg heeft dat de directie
er steeda op uit is om een zo groot mogelijke effieienty te be-
reiken (vermindering personeel,onzekere werktijden,enz.)
Beeds tweemaal kwam het -in 1949- bijna tot een conflict en in
beide gevallen poogde de CSKT-EVC een staking uit te lokken, zonder
succes evenwel. Ook toen waren de oorzaken dezelfde als de hier-
boven aangegeven omstandigheden» * • • >

In verband met de belangrijkheid van het bedrijf voor het
streekvervoer verdient de HZEW wel enige aandacht.

9-12-195O»

Hoofd B*V.B»
te fs-Gravenhage
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MILLIOEKEN VOOE DE N. 3,

2orgen voor Wpc.ers*

Het sal zeker onder de druk van hot einde van
de tweede wereldoorlpg,het verlangen naar be-
tere toestanden zijn gqweast,die bij de Wpc.ers
do ideo ontwikkelde,dat .voortaan tarief en pre-
mie niet maer toegepast'&QU-lorden.Reden voor
do bedrijfsleiding met do afkecr"~van de work-
plaatsors rekening te houden,maar in feite ia
die tegemoetkoming nooit boven de betekenis"

' van' ean tactische zet uit gegaan.Voor een
deal bleek d.at .trouwens uit de toepassing- van
tijdbonnon.Dat was de .springplank voor do be-
drijfsleiding om op een -gunstiger tijdstip op-
niouii' hot tarief systeem toe to passen.En wij
monon te mogen zeggen,dat do bedrijfsleiding
op- die kans heeft gedacht Biet de goduldigheid
van oen kat die op'.een muis l,oert. , .

Ha oen"bopaplde campagne van voorbarei-
.diag is sedert het voorjaar het tariefsysteem
naar voren gekomen«Afgezien van de^daarbij
toegepaste methode,komen do Wpo-if"^ beurt na

beurt aan bod.Wellicht ;zal de toepassing van
het systeem in opzet niet aan al te strakke
lijnen gebonden sijn.Maar de wcrkplaatsers ve-
,ten uit ondervind ing, dat verscherping van de
tarieven steeds dreigende blijft.Altijd in zich
houdon het olomont van verhoogd tempo,jagen en
jachten,naijver kwoekt en de collegialiteit
ondermijnt.Nog niet gesproken van do grotero
kans tot het oplópeji van letsel en hot slopen
van het zenuwgesKtel.De Wpc.ers Y?etGn van dat
alles moe te praten.Soms hebben zij het zelf

onder vonden, of .waargenomen bij hun collega,s.



Ondanks dat-alles gluipt bij; wijzs van
spreken ha t tariofsj'atesm'1-aagaëa-ta- nadsr. •
Hat systeem, van 'tigdfeiènnérn .iicaft"'de'godach-
te v?akker garoapën,dè,t -er ' isg-t-s, ta^verdlo--
rien valt an1 do ont'oercifcohde" irikOmston heb~:

ben die godaciito onwilÏG"keuTl.g varstarkt.' '
Onder . ds- druk hiervan zijn ,.d:a: ^cherpc, kan- ...

• ten v S.EL.' dé af ka e.r te go n J&31", tar icf sy s t p c m". :'
(cnigszins af-gaslopG.nT.IÜc' ^r,opa.ganda' in he.t" " . . .
/bf drijf ,gc.3choci'd;,opVde .léesrfc"- dat j Jï^t.. mo-;-

ge lij V ' . ILQ de -g,&v.ar..-a' van . hst systeem t e:','.
Qm:3c ile a ? dr aagt daar t De o v.ènö anë h.o,;t;. .^it].ns ,
-bij cl;at 'sijn. 20' .en&c-lo f ao^oron, die diqh-"..!.
sti^ sijri aan 'liet'vorder d oer dringen van' -
da aanvaarding van tar.iaf, on ' pr^inlQ „ Zoals
,3^zegd,da onto^reikende inkojistan zullen,-"..
Zvker ni'at in do laatste plaats tot d.ï i^f.r-;.
.kracht- ger^skönd moe ton . ï /ordén.VIi j^ zijn. dan.'
ook van: mGhing ;dat .speciaal .d-iB' factor ,'z o- ."

v; o l door -da bedrijf sLaiding als door ' de ' bo~".'
s-LRï-Gn. van dd unie ^ is aanga gr c p au'hè t ,.ta- '
rie^systoom als. noodzakelijk ,,en . aanvaard-
banr voor te stallan.Dat i's-de oae".kant'van
d3 modaiil© maar da addara aijd.c; as.,d.at ge-,
poogd nordt onder do" druk van noodzakalijkö ,'
vsï'hoging van- de' inkoiastë.a. over- do hoi-a li-
nie u i t ,to koraan, - .*.. •• .• . ' - • • • ' ' • • ' • " ' . . '••- .

Aan. hot- tari'sf systeam z,it natuurlijk. '
.aijn ttjcpaasing vast ..aan' hot t'arief. de -ta-
rief c ommisaiase.Balangr i jk Is,dat- .dia com-^
miss i os uitban d.oor.het -parspneül v; orden.,
gekozen, met .vrije verkiezing' on oandiöaat-
stellingi.Ecn ,van. do v<oornaamste. /graeveh was"
dat die.,-comiiiissios vodrhaeti niet. of ;in' on—
y.oldoendo mate de belangon van hét pers-O—
nael bèhar-1i-gdon. Ook'>o^ /dat.-. puiït „helben de
besturèH, vaiï. dg unie; t>ot;S1.al---VQTkeer;d^.;ge-v .

y.an--•-••
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Stelt echter voorop do plicht Voor Uw
ge 2 ing belangen* op de bro.s. te ataan.-JDuiaen-
de malen belangrijker dan de pre:mie,die
slechts een druppel op oen gLoq iendo plaat
is,is do toepassing van ean prijsstop op de
lovcnsbonodighedcn. * si-

Maakt tendionstG daarvan Uw vakbonden
mobiel en verlangt van da besturen,dat al-
les op alles geaet aal worden om to voor-
komen, dat de prijs stig gingen-nog meer scha-

dG aan Uw gezinnen berokkenen.
Sluit ^de rijen makkers,zet de goed be-

schouwd bij'liomstigo geschillen op dood spoor.
Smeedt ÖG band van saamhorigheid on bestrijdt
gomesinschappslijk de -ondermijning yan Uw. ge-
meenschappelijke levensbelangen. . .

Ams-terdam, Hoofdbestuur;
r 195©. . .Alg: Bond. van Spoor,—

Tram en'Nevcnbcdrij-
venpersoneel. :

'prinsengracht 739
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Ontheffingen: en hezuinigiJ3©eir' •<

(Tenkoste van. het personeel.•

' AIJDESS. -, ;•

De ïï-Z.H».,het beleid ten .aanzien van h,et
.personeel,moet weer. eens aan de sehan4>-

; ' paal,:d,er ongegeneerde uitbuitijïg genageld
] worden* • , '' .

. Het personeel weet van de regen der.
ontheffingen mee te spreken,Het consta- • :
teert de. feiten maar ondervindt, er .tevens
alle nadelen .van.Uadeién voor zichzelf
maar ook met betrekking-tct hun gezinsle-
ven. . V

De N.Z"»H.ers zullen, zich meer dan '.. <
eens -de vraag-gesteld hebben\:is er dan *
geen instantie dié onze belangen voldoen-

: ' . de in het ecg hcudt ?Bn het kan?aan geen
twijfel onderhevig zijn,dat het pers.tnëel
suocesieveli.jk tot de ontdekking is geko-

;: ' • ' - • >', min,da-t de ontheffingen niet alleen voor.
hen .nade'lig en'In het vo-rrd-eel van de .dl,-

.! • - ré-ctle z:i:jn,maari dat b.c.vendie;n -de dlree-
tie töepas^t "wat :v.er bróvéh.liet' eigehlijke

: karakter van tte ontheffing uitgaat.Immers
:; " een entheffing 'vanartikel ;7f> eers:te,lid

behoort te beogen het'scheppe.ii van'ruim- •
i • te op dat punt*Eja wel. in jgevallen waar het •-._;
i ' de.directie niet mogelijk is.met het voor-
• handen personeel een behoorlijke dienst-

uitvoering te bewerkstelligen.
Het N.Z»H„personeel wèet,dat-die be-

I tekenis van een ontheffing vrijwel nooit - _
| aan ̂ de orde wasiHoogatena is het dpor ö,a.
j directie zo voorgesteld maar telkens""bleek
!__ dat alles neerkwam op, platte beaüiiiiging.

Inkyrimpiüg van het personeelsböErtand. int ''
de ëêïaté"'pièats yiDet het ,ter,dere ;.gevolg



.van v'ërsKchterende' roüiëring 'in de
personeeldiensten\en dus het toebren-
gen van rio g grotere èchadë aan het
reeds zozeer aangetaste, gezinsleven.

Bij déze wint er dienst '... is in feite;.
•opnieuw in het geding jhetgeen 11 Sep-
tember 1949 plaats heeft gevonden.
De dir&ctie deed aLscf de ontheffing
een feit was maer het personeel fcretg
gfc>en gewaarmerkt achr-i ,iven daaromtrent
De 1̂  2 «H* e '-s "kunne n dat alleen maai i,p~ -.
faken ui L een aan de diens brouieri.ag
Toegevoegde noot Hoe Ki't dat ^Kekent
£ i 3 b i j voo rbaa t oo toestemming var het
Directoraat -Gene r*p -al van het V e r k e e r ?
iapt de directie üegeli jker bi jd aan
haar laars alles wat met normale bekend-
maicing verband houdt en beschouwt z i j het
personeel als inventaris ?Ja ; Lot op gro-
te 'hoogte is da t het geval-

De ontheffing van artikel 75 is
met betrekking tot de diens troulering
aangewend deze tot eeja twaalf wekelijkse
bc malcenv,Het gevolg - u ? d a b in oen fcijd-^
vak 9-an t^/ee weken vier keer Kinder ia n
twaalf uren rusttijfl. wordt vers trek 1

roulering komt het voor,dat oen
is vqrv^erkt met het toegestane,
van ve'erbie-n uren en waarvan de
rusttijd' van ti-en uren êê±i u

.n uu. b ruimte laat , na- binnenkomst 5oni -de, ' ;
bescheiden af te handelen en kennis te

van de dienst, voor de volgende :'
de pla,tte bezuiniging op/-

gr'óna van de 7ontheffing,de inkrimping
het personeelsbestand door de twaalf

ro'ulerlng^ en het volkomen
van het ezinsleven do o r de **"

In die
die-ast



vier keer -minder rusttijd daïï -twaalf uren-v
Die ïoalering .schept /.boy endiè# -;:é;èiï groot;,"
aantal reservisten dj. e 'behoud ens de r.us.t~
dag nergejas ni-e-ei houvast aan- .iiebben.'

De Bijfcs Terkeers Inspectie verschuilt
"zixïh— achter de in het, , o verleg* 'goedge-
keurde dienstroosters maar daar zijn wij
het" "niet mee eens .Wij verwijten die instan-
tie beyoorre.chting va,n de directie tegen- .,

, het personeel.
Hbe staat het met de dienstrooster- ;

?Vo,rmen ai.j. een geheel en zijn: ,
zij" 'voldoende met- .hét personeel verbonden ?
Eomen'z-ij -Toor.de personeelsbelangen op <-, /
Koal.s dat' behoorde' t e: geschieden :?WEË1^: ,

- In ho,e komt dat v?I)e oorzaak ligt vooral
in het feit 5 dat- "die commissies niet door
het pei^öneel zijn .gekozen»Qekq_zën ui^ .en .
door h'et personeel j bij ; vrije candidaat- c •
stellingydat ver-S'Chaft- de onmisbare-, ban-d
tussen perspneel en. diens troost erooinmis—.'

Hoe ata^n ^de^i^i/het; , ïpver.leg1" rbetr-ok-.
. ken ho p:f 4t> es-^ur en t.egan.^V;eT; do .gang.-: .waAT !"•-
, ,2 aken ?0oh*z j- j. .hebben -ee;n ruiEi, begrip -roor
' d e door. de, directie: verlangde onthef £ ingen

©n' •laten.-:iiet-- er-, bi j . ,te ver z. p eken, niet al
te royaal, daarmee- om; te' springen. 33e. N*Z"«Ho
era w,e ten w@t dier verzoeken 'uithalen» , - - . . - • .

...:, : i)e pi-acti jk van d-e ontheffingen .van. ••
artikel ,75 en de betekenis van de dienst-
rooste^cpipniissies^piBt in gto t e: trekken
dus hier 'Jap neer. r de. .ontheffing :-wordt van
tl -j-dei.4 jjke vp orz i enlng ^ tot blijvende . . . ••., : '

grandsiag V-oor' pjersö^êeisbezüir^gingï^
de z?omerd[ijens t,<pp :de ,ené,!, vopo? ;-c cLe winter T ;
dienst -door de bedrijf s l e ^ j d i j i g - " .
dcre ^•wljs-e^ „gemptiveei-d f T;;d^ 'R
reo t ie .;&jA-$Lq"' in het ^ j Qvq,rïegr T,



z e de •
af ïeadèfr vo ór 'd e dop r s }tet .pers o'nè-eï :^o|>-
gew® rpe n "b e z ware *i:. !Da ard-potf ko in1r: hè t , da t:,
overigens .goede commissieleden. :h,et bi'jl'
t j e er bi j ne erl eggen- pinda t z i j er be u
van', "" ' ' ' " " ' ' "

'••;.'.-'-r ''-Bi j ' overdenking 'bli^kt'icLat de' N'.^.-H.-- , -
ers -er.z'o .^Ji^,'e:t•'•'lcpmë'Q*.G''e'g'roiide"^g''rl•^ye•J3;; en
klachten kunnen -Alleen opgelost worden - :
door gezonde v"akbondspóliti'ek,;;Dopr: de
vakbeweging ~lri -zl jïi geheel''.iwerkeli jk aan'
te %endén;>h;et- vollëtrjgewïpht' in :dë% schaal ' ; " ' .
te doen >Jér;pën-,vpof de'Belangen van-'d;e ;
werker s'0 Do b.T de T&rschi'lleij,d.é 'commtssiés '; •
op gezonde-wi,jz-e t'pt' 'stand'^'te brengen 'en ; :
door het gehele persÉineel te •do'eri dragen,
als 'hu-lpmiadel ; öm de-përèoüeelsbëlèngen-
te behartigen s- , • • •• ' , • / "; ••" : • / ' . • '

• Als; de'::-direötie^tevrèden is over: hel
j y overlegT T'vals - de- betrokken•• -hoof dbes ttt- .
ren een zelfde opvatting hebben en, het
"r "-'^ •'"•-"---•-€ei-' dèsonaanks^ hé:t -gelag,'b©-"

tr;. t^ensl^tte 'itfip'ëtetö' tó'ëge^'én'^dat ; -; •
zignvln': het-.^ijOV'erü.ö.g^^-betrp'kken'' rak-" . ' •
Toond verké:erd koerstiBat zi jn arbéi'i vèdr ' '
,} ons!T;rbedrijf;cLe: directie de baten- &£i'--!'

t ó e m d e slagen'brengt «Dat he't; bed-rij ï- 'pp' • • ' ' • •
poten-'koöit en be'hoorl-±-jk ¥deft én dat de
N ^ Z » H & ex è:''éïi-: hiiri "gèzinnëh--'voortdurfend-'" : • • • • • ' ' ;

het:- -op jaèe-r^Höevéél terne er -gë-ldt' fii t •;
thans ,nü de 'pri jzen - va-h.--dê ; lévensbéno- ' • •

: dighede^ ;het.• '•önmü'geM jk• ioaëKéJti va'ii d@. on- ' • •
ïnkpmsten'te"^ïèv.en-'eii 'Jiet "':; -:'; :";

. * 'ëjc-.s -
dor asjïv'a;ah'0VLdëfx:*g-a'£tn; staan.rHèe .ook' ge--'



orgariiseerd dan-roei ongeorganiseerd, hun. rij-
en sluiten-De gemeenschappelijke noden ver-
helpen door g-ezamelijk" s telling te nemen.
D& vakbonden mobiliseren en zorg dragen,
dat de werkelijke krach,t daarvan in het ge-
ding wordt gebracht. Het* is zo h'elder als
glaSjdat daar de knoop zit.

Makkers van de W..£»-H.-,hakt die knoop '
door .-Zet in feite bijkomstige geschillen
op het vakbondspolitieke terreinjOp tlood " "
spocTr'Stapt over de kunstmatig opgetrokken
scheidsmxLren hi?en en reikt 'elkaar 4e band*/-
Smeedt met taaie, volharding de bafd van *
onderlinge saamhorigheid omdat dit Ie weg ' '
is- ,die L^idt naar het net ^krac'ht ojskOnen
voor de dagelijkse en de ïevenabelangen , ' • • '
vaJn.net N - Z r H pers'onB^l" efi. ïitiji gezinnen.

Amsterdamjïfo-reKïber 1950^

Hoofdbestuur
Alg.Bond van Spoor,-

Nevenbedrij-
venpersonealc _^

Prinsengracht Ï39
o-o-o-o-o-c

'. PoS.o Hie*t, volgt e-en afschrift van de
. brie£-,die vonze bond op 25 Hov,

j<lP^a]S^ hö"t' Directoraat-Generaal
van -Jsfet Ver-k'eer heeft verzonden:

Hijne, Heren, " " . " ,
i -^

Ingaande 15,0c1;6ber 195° en vervolgens ap-
'nieuw op 5 November j*ï* jhejeft- de directie^,
van de W.Z-H.Vll/Umet bedekking tot, het eta-
tion-dapot N , ,V/aterlajtdf Teen e r s p n « - s



LÓberuat' 'ep :de 0:nt:h:effi&g-llvah P.Ï-- -. • -
yi. hè t : T'.-R. •, Van die:; o nth ef f ing:'.,, ' ' ^

drc-ég ons'-1 bestuur ge.e/n-'fcenhis:en bij navraag • ' • . "
bi j, het .personeel •bleek,dat de directie* in de-
2e volstaan.heeft met -asn 'de dienströulering
toe te 'voegen: j.jonthë.fflng a.rt.75'l.-T*E'."
Wij herinneren Uw .4nstant|ie.; aan de gaïig "van za-
ken mè^-betrekklngr tot deïiz elf de ontheffing in
194?^waarbij. :h^et VOQrkwaij||tat 'op .11 September
werd voortgezet hetgeen M dir.eQtie tot lo Sep-
teraber was toegestaan.Yoo/rwat 'de onjuiste tpé.-^
p>assing.betrof?.vond een en andrer weerlegging inv
de.omstandigheid,dat.bij schrijven van het Mini-
sterie van Ferkeer en''Waterstaat No.Alll/o228
9, .Januari 195D>.onthèf f ing werd ver Ie end. -'
T/i j zi in , voo r hand e van1, m-e-nlngjd^t de N.Z.H. V.M.
directie thans gelijks'oortig heeft"gehEndeld,al-
.thans geen gewaarmerkt schrijven aan het pérso-
,neel ter kennisneming heeft gesneld»Derhalve ver-
zoeken wi j Uw instantie /naar een en ander een on-
.derzt)ék i.n t.e stelle^. ,
Verder z i jn . wij van oordeel,dat d_e .ontheffing van
artikel 75 .1' .vsn het: ^ cR-0 idoor genoemde direc-
tie, niet; "aangewend^/Twc-rdt ^eneinde vcorzieningen .
te treffen .in v,erband -m e; t ̂ e B n goede dienstuit-
vo.eringimaar ...dat 'aÜereexst beoogd'wordt het •
p.e'rs.o-ne.e.l.S'kest;-and 'in;- te krimpen,Een' aangelegen-',
heid: d.ie::in .zooverre kans rvan slagen biedt ,annge~ .
sien de bedoelde onthe.ffing als het ware met de
regelmsa/t van een. kl'ok wordt teogestaHan.Maa-r al-
dus wordt! de reohtspositie varj het personeel 'yoori
durve-nd in een of andere VCTTS.- aangetas-t en de jvoor
het personeei 'daartegen bes-oherinende ''bepalingen
van het 5?.Ritot een aanfluiting.Het ie vooral dat.
element,wat. wij; Uw instantie met nadruk -onder de''
aandacht brengen en' Verzeker en ,da t daardo.or het •
p.erso-neel van de WtZ.H*vY.M*supeas^'ieveii1jk is
bijgebraóht,dat de' ontheffingen in hua eense— *
quentiés. vol^oineh aansluiten op de ten koste
het personeel beoogde bezuinigingen van t de di-

flie onderneming. ' '}•'._



7

/T

Gaarne vernemen wij. te, zijner tijd van Uw
instantie de reaulteöten van het gevraag-

de onderzoek en vertrouwen,dat het hier-
voren aangestipte element met betrekking l
tot de cQ-nsequen-fcLe&- van de Qntheffirgen,,.. :
reden zal s±jn op da~t gebied een gedrags- '
lijn te volgen,die de rechtspositie van het

ten goede komt.

V ft~'

'Hoogachtend, :

, ' voor het hoofdbestuur:

w *g * HV 31 elonan.

( secretaris )

j i



UITTREKSEL

Uit : QD 280 Naam: S.V.C. ORÖAHIS^TIB.

Voor : QD 1515 Naam: Bond van Spoo*- Tram en AIO Personeel, aange
sloten bij de EVC«

Ag. nr: 20100 Afz. : j^g. Datum:

Aard van het stuk: omtrent iate*ne situatie in de B7C.

In Yoorberèiding ai jn concentraties tuaaen Boiwvate- en Ha t̂bewerkers «K
é» etichtiziö' van e«a groep Verkear, «aarin behalve Tranoport- en Zeelieden,

Ook Spotter* «B ^raBperaoa&eol oatóargebracht zal wordaa, iroeena o«a* do
financiële positie dez«r organiaatiea*

Uitgetr. door: jg Op aanwijzing van:

Datum: 26-1-50.

40060 - '49



Dc:s r.t'

(i\v

t f / r "

,, V- 1\->

Nieuw

Met ingang
töbr .gevestigd
Amsterdam.

bond

/ SCl^



UITTREKSEL

Uit : QD *ft gtr. Naam: GÏS VEEGADERIBGEI te BÏBBCHÏ

Voor : OD 1515 Naam: Bond» Taa Spoor-Train en ATO ̂ ersoneel
Aangesloten bij de EVC.

Ag. nr: 5428^ Afz' : I.I|*llRE(mT Datum:

Aard van het stuk: der C.P.5. gehouden op 28-9-50 in h»t E.T«C,-
gel»otar te utrecht»

Uitgetr. door: --, Op aanwijzing van: ,, ~-

Datum: 19-1-51

40060 - M9
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Dielessen. die vervolgen» net woord krijgt, zegt, dat op
ihet Waarheidsoinerfeest Dij monde van Jen Schalfcer de suggestie
is gedaan, waarmee allf Waarheidsvrienden instemden, o. l,
dat "De Waarheid** ten blad «oet worden dat alle andere KI ante a
ver zal overtreffen. De Twdöeling ia, het blad met 6 pagina's
uit te breiden. Hiervoor sal landelijk ƒ 200.000 bijeen ge-
bracht moeten worden. Het aandeel van het district utrecht
is bepaald op ƒ 45J3CL De di:reo*ie van "De Waarheid" heeft
een paar pr i j aerfbe schikbaar gesteld en wel een wisselvaan
voor het distriqt dat de beste resultaten boetrt en een vaan
voor die afdeling van een district waarin de beate resultaten
worden behaald. Wij (district Utrecht) hebbeja het district
Friesland uitgedaagd ons te overtreffen.

Het bedrag aa£ obligaties dat. elk» afdeling van het district
Utrecht moet pliaateen ia als volgt bepaald: t '* '

Afdeling "Bod? ag Opgedragen' ._aani

' Werkapo'or 5 56'""'.
' Deaka - II

Spoor 7 ' b' 2„
- l Zeist T!, ' v

Bilthoven ;6't-"
/ bVs t Drielrergen
xT? Veenendaal Ai$

Tiel
Culemborg

' Afd- 1 ii^B
^ Af i. 301 ; > > ' . ' »

X Afd. 2

V " "AfdV 3
Afdo 303
Afda 4

^ > Afd. Zuilen
Afd. 501

; / .100
j / 50
f ƒ .150
! / 100
l / 10°

«!/ 30
? ;ƒ. 5Q_
V 50
/ ƒ 100

- | ƒ 600
i

/ 150
/ 400
ƒ 400 /jt,

: / 150
: f 350
! / 400
\ 150

y»i /-cc

QBKARDÜS ANTONIUS PAAY (15-5-13)
HEN2RIK .OVBSffSM (5-2-14)
ChüISïIAA» ULTZEtf (13-6-1900)
ALFHED LSO NAGEL (30-8-27)

?

HEOHIK VAN SKTEH (31-1-82)
..PUKKEL. '- 'U,^-^ • -- . •••*.•-

?
?

KORVEB (Teunis, geb.4-12-12 of
Karl Engelbreoht, geb 30-6-12 ?)
AALTJ» CHRIST-MAASWINKEL (25-4-H)
COTOTBLIS GOEI3KE (14-7-21)

ƒ 400/^Dekkers (pers. niet bekend)

?

NICOLAA3 HLrBB?/rUS ffOUTBRSE (30-12-16)

eeratkomende diatrlcts-De resultaten der actie zullen met de
. oorifarenti« aan de orde worden gesteld.
l .Van Tessel sluit de vergadering ten 2?. 45 uur.
W*"̂ **'1-*»**— '

[ ^"HSTïDEIK VAN DIJK (5-4-1900) bezocht onlangs het BVC-gebouw
l,en deelde daar raede dat Ultzen er op aandrong dat hetikaart-
If register va» de spoormannen moest worden vernietigd. Van Dijk

sroelde hier niets voor daar dit register bij hem thuia goed
i is opgeborgen. Itevid Mosoou was dezelfde mening toegedaan en
zeide bovendien dat vernietiging niet mogelijk is zonder goed-

\A keuring van het hoofdbestuur. Ultaen heeft hier niets over te

,,-3-
^.iV*
' * , .



UITTREKSEL

Naam: MAAKDRAPPOHTT5N MOORD-HOLLA3S1DUit : OB 345

Voor : OD 1515

Ag.nr: 92873

Aard van het stuk: Maandoverzicht 1108/1950 Augustus

Naam: BOND VM SPOOR-TRAM en ATP PERSONEEL, Aangesloten
BIJ BVC.

Afz. : I.B.Haarlem datum: Sept.1950

i „f Algemene bond van A erker» in Spoor,Tram «n Aanverwante bedrijven" HSoïoAoM«

\

./eze * 100 leden tellende SVCobond treedt slechts weinig actief op enweet
practisch geen leiding te geven (hetgeen, overduidelijk bleek, bij «t con»
fiict NoZoWoVoJUo - Pasen 1949).
Lie "SoToAo" Haarlem lijdt een. kwijnend bestaan en de zaken staan er. zo als
§ebleken is,in het algemeen nJs t goed voor. De secretaris Qroen biet t be«

ank t omdat dt ciVC* hem nte communistisch" is en ook de voorzitter en de
penningmeester der SoTaAo Eaarlemw ertsen af te tredene
iteze toestand heeft ook de aandacht van ht t, distrlctsbeatuur der CPH. Kennen
ener land getuige la t feit dat in Mei jlo door hen werd aangedrongen op een
ledenvergadering (echter alleen voor de CPN «Ie den in d» *3«ToAa**)j
Deze vergadering vond geen voortgang aangezien geen der bedoelde leden
scheeno
Daarop werd besloten op 26 «juni 1950 wederom e en vergadering alt ie
ven,die echter pas plaatsvond op 9 Augustus 1950* *^°k deze vergadering WM
al-leen bedoeld voor die leden der öoT.A. die tevens partijgenoot zijno Oö
genoemde avond waren aanwezig aleek"»^ (^QQJfl^«atimrd«p syfo^ en teven* aeaBtrictabestturders der gysê A.ennetter.laftd» Bert van Schle en Jo Schnellen»

rg l tevens ieden van de tlaa tsel i jke Kaad der SVCo). Schnellenb^rg
Ie komeude "verblndingsman" tussen SVCo en GPH« Het doel van deze vergade^
ring was let een nieuw bestuur van "Spoor en irara" voor te bereiden en ten
tweede te spreken over de actie in de bedrijven en voer al over de "Oproep
van Stockholm"^handtekeningenac/tie)• Sr kwamen echter wederom ge» leden
opdagen,weshalve besloten werd,over enige weken (eind Augustus; ten derde
«nale een vergadering uit te schrijven,welke echter tot nu toe nog n%t .,
heeft plaatsgevonaeno i .

Uitgetr. door: ^•

Datum: 10-9-51

Op aanwijzing van: ACD l

3 3 6 ' O - '50



\l

Datum bericht* 12 Augs.1950
Brontb etrouwbaar*
Inhoud* idem.
Actiesgeen
Copie*—

Woensdagavond 8 uur Schoterweg. ^-0-$v>-
Vergadering SPOOR EH ïïl&E (alleen Cpnleden).

S= S ; %V$

Aanwezig: Blekman van hoofdbestuur &KS en

de districtsbestuurders CPÏÏXtevens leden Plaatselijke Raad EVC)
'**Bert van Schie en J»Schnellenberg.

Tot 8.30 uur gewacht,kwam niemand meer en vergadering kon dus niet
doorgaan.
De bedoeling was een nieuw bestuur Spoor en Tram voor te bereiden
en te spreken over actie in de bedrijven,vooral over de handtekening-
lijsten inzake verbod atoombom.

X.I BLEKMAJT deelde mede,dat het de bedoeling was om het opschrift op de
handtekeninglij sten nog soepeler te stellen dan reeds he~t geval is,
nl.»»Wij ondertekenen de eis van het Internationale Rode Kruis inzake
het verbod van de atoombom".

Besloten werd over een paar weken opnieuw een vergadering uit te
schrijven en een nieuw bestuur te vormen.

(Gebleken is,dat Spoor en Tram in Haarlem er niet goed voor staat*
de voorzitter voelde er niets meer voor en de penningmeester had be-
dankt) .

/} 9-8-1950.

Aan
Hoofd B. V-D.

den Haag

/i- S. fy.



MAAMDOVERZICHT JÜKE 1950 VAN ID HAARLEM

U I T T R E K S E L

UU
Ag.nó:
Voo- PD 1515

(2)

waarna Annie ^verink weer het woord nam orn yjoöroen van critiek te doen
horen over het plan Schuman, dat idj-eeu werktuig noemcie om da Sowjet-
kanieraden niet aiieen economisch maar OOK militair te verniüWigen.
JNa een kwartier te hebben gepauzeerd werden tot besluit van deze bij-
eenkoffist een tweetal films vertoond (gedraaid door Gerrit Mol) : esn
handelend over de bevrijding van ̂  er l ij n door de Hussische troepen
en een fiim weiKe was opgenomen op het vereidvredescongres in Parijs
O949X-.

v.>or Si,oor- en Tramwe^ueraoneel (laden der
.'

Cn het begin cUzer maand belegde de CPN.Haarj.eco voor genoemd personeel
vergadering, waar echter niemand verscheen.

Besloten v/erd het op 28 K Juni 1950 nogmaals te proberen. Ale spreker
sou dan optreden de hoofdbestuurder Beekman. Ook voor deze tweede bij-
aenkomst bleek geen animo. De gehele beïandsteliing bestond uit 3 per-
aonan» n.l. de spreker en 2 xeden (tevens Sis. bestuurders CPNji.

en Tram" ( E . V . C ) , in Haarle.ii telt * 100 leden, w.o. een ,20 tal
rs) . De'contuctffian der C.P. i - ï . bi,j "Spoor en Tram" v.d.Heijden
rtdiep in de put", hij meende dat "we beter hadden gedaan van den

Beginne af toe te geven üat we een communistische organisatie zijn".
penningoieöettjr bleaK. te hebben bedankt, de voorzitter zal hem spoe-

volgen, üver 14 dagen zal een ledenvergadering worden belegd om
TI nieu* bestuur te Kiezen en '«eer wat leven in <3e organisatie te
engen.

UVC) en de CPN.

V

Eeeds enige tiwd "botert1' het riiat t.ucc.en het districtsbestuur der
EPS. (met name.de dibtricts-secretaris Theo öegerius) én de EVC.-vrij-
gestelde Schaafsma en Segeriue had door laten schemeren dat het hem ni«
onwelgevallig zou zijn indien zekere compromitterende feiten bewezen
zouden kunnen worden die een gelegenheid zouden scheppen oei Schaafsma
te "wippen1.1 De bezwaren tegen Schaafsma zouden in hoofd^.aaK het feit be
treffen dat td0 het niet al te nauw neemt met de para^lijn»

v intuteen schijnt op het ^ongste congres der EVC.Metaal iets voorgeval-
len te 2i„n„Schaafsma betreffende en vele geruchten doen hieromtrent
de ronde. Sen feit ia dat Schaafsn»a van dit congres gebiesseerd en
met een blauw oog terugkeerde.
Inmiddels ontving de plaatselijke centrale Haarlem bericht van het
H.&. dat daar bericht binnengeKornen was van Schaafsma dat hij ^ich uit
de iVC. terugtrok als vrijgestelde. Redenen voor dit besluit gaf hij
niet op en de voorzitter van dg plaatselijke Raad , Hennevelt, wilde
uitzoeken waarom Schaafsma zich rechtstreeks tot het H.B. had gewend.

/Hierbij zij opgemerkt dat er symptomen zijn die wijzen op interne span-
ning in de ïïVC, vooral in district Kennemerland. De bezwaren, zowel
op net congres van "De Metaal", op afd.vergaderingen als elders tegen
<3« CPN-invloed op de ü .V.C. worden sterker naar voren gebracht. Tot
ïien behoort o.a. A.Burghout, E.V.C.kernlid bi^, de Hoogovens, met vael

e aanhang; tot hen behoort ook Schaafsma.)

II.



U I T T R E K S E L

u.t OD 280 Naam: ^HHHEIDSVAKC^KTRALi^ ORGANISATIE)

oor • OD 1515 Naam: BOND VAH SPOOR-TRAM EI ATO PERSONEEL,AANGESLOTEN
BIJ DE EVC

Ag. nr: 82220 Afz. : ID Enschede Datum: ™

Aard van het stuk: Betr. lETC-gegevenB over 1946 en 1947.

t"**" ~

K P- * 3P
V •

| A D < ' .
/J7V /- ' SecEetariaat: Bankastraat. 60 hè A'dam, tel. 90365

f\*^ Voorsa. ï /X'L. ' -dë JONG- Rijnlaan 122 big Utrecht
lecr . t^Xp GODlfBOl Bankastraat 60 ha A1 dam
enn.: yJt'J.H.i.M. JM3SEH Vrolikstraat 260 III A 'dam tv.1.51722

Prop.: VA ^e0i^el> Ï»AASS Meerixuizenstraat 32 III A'dam
Lids ^^'BOT Sloetstraat Zutphen.

P -R ^
Uitgetr. door: P'B °P aanwijzing van :

n 11-1Datum:

l 10185 - 51 - 116 2



Mo. : l4-O01030.e.

DEC.Uw no.s 68397 dd.
«.9.1949. \v \--—
Betr.s Koster.\/ l Av.U

Co
J e r t r A R w e l i j k

In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt
bericht, dat genoemde persoon ie genaamd K o g t _e_ry_
Cornelis Wilhelmus Gerstrdus, Haarlem 15* ƒ1.1917, '^wa-
genvoerder, Ba Coatastraat 43, Haarlem*

Gebleken ie, dat hij pla. li maand geleden lid ia
geworden van de Med. Vereniging van Spoor-en Tramper-
eoneel. Tot heden is evenwel niet kunnen blijken, dat
hij enig oontact met C«P«H« of 3S»V.C. funéionnarissen
heeft.

Ue aandacht blijft op hem gevestigd, Binde.

3 December 1949,

Aan het:
Hoofd van de B.V.B.
Java straat 68
.'a-g r a v e n h a g e.,



ÜITT R E K S El
ÜH : .
Ag.no.:

VBHSIAG van een vergadering van de Plaatselijke Centrale der
E.V.O. te Arnhem, gehouden op 7 September 1949. .

Aanwezig;
G.J*H. Minaaard, geboren 10-4-1901, voorzitter;
Th. J. Koek, geboren 24-5-1905, secretaris:
J. de Ree Jr,geboren 1-6-1922,secretaris; l- r':'"J "
J.G.P. Buser. geboren 17-8-1917$ ,
W,C. van d,e Meeberg. geboren 25-4-1920;
H' flnclerink. geboren .20-1-1909;
H. fioelofs, geboren ^1-12-1907-

Ingekomen stukken;
leTöchrijven van de Bedrijf sbond van Sgo ör-'Traia- en A. T. 0. -per-

soneel, bevattende" mededeling van het streven van de
directie der Wed. Spoorwegen om de arbeiders van 50
jaar en ouder, riet vervroegd pensioen te laten gaan.
Als compensatie zouden deze mensen l week loon krijgen
voor ieder dienstjaar. Dit schrijven keurt dit af en
dringt er op aan, dat de betrokkenen hiertegen stelling
neinen.
Besloten wordt dat J. de Ree de inhoud van dit schrijven
ter kennis zal brengen van cie (enkele) in Arnhem wonende
S.T.A.-leden.

2e.Mededeling van de Bond van Arbeiders In de Landbouw en
Zuivelbereiding (B.L.Z.) omtrent de ledenvverving. Vol-
gens dit scfirijven/d^t voor kennisgevThg""werd aangenomen,
zou deze bedrijf sbond in 4 maanden tijds, 5^3 nieuwe leden
hebben ingeschreven.
Naar aanleiding van de notulen vraagt E&derink of het

niet mogelijk is, dat er in de toekomst op Dond erda ga vond ver-
gaderd wordt. Na bespreking besluit men voortaan om de drie
weken op Donderdagavond te vergaderen, terwjjl het Dagelijks Bestuur
van de P.G. elke Woensdagavond zal bijeenkomen, om nieuw leven
in te blazen. Gewezen werd nog op de noodzaak, dait iedere be-
stuurder op de voltallige vergaderingen (Donderdagè) aanwezig is.
Alleen voor tussentijdse vergaderingen zo l worden geconvoceerd.
(be zuinigingsmaatregel).

Op 12_0ctober 1949 zal in Arnhem (in het Buurthuis Oost),
het G.B.-cabaret"öp'treden. Sntrl ƒ l*-. Besloten wordt een
annonce te plaatsen in de plaatselijke bladen.

Enderink stelt voor op 15 September 1949 in Arnhem-
Oost de 3.V.C.-leden te bezoeken voor kaartverkoop Openbare
C.P. H.-vergadering op 16 September 1949 en G.'B.-cabaret, 12
October 1949. Aldus besloten.

Hierna komt de Wereld-Vrededag op 2 pctober 12.4-31 ter
sprake. Van de Meaberg éTëït vo"or, een VreSes-cpmitT'op te
richten. Öe voorzitter zegt dat het hem voorkomt, dat dit niet
van de E.V.C» alleen uit moet gaan en dat de tijd van voorbe-
.reiding daartoe te kort is. Besloten wordt zich met de af d.
Arnhem van de Nederlandse Vrouwen Beweging in verbinding te stel-
len, om toch wat te doen voor de v.ereld-Vrededag. 3r zullen ook
manifesten worden verspreid.

Besloten wordt, deel te nemen aan de -stille omgang en
kranslegging bij de herdenking van de Slag om Arnhem ©p 17 Sep-
tember 1949* &r zal een lijst circuleren om de nodige gelden
bijeen te brengen. . '



Ko. 3490-4-49.

Uw K o. 6069?.d.d. 23*5.1949.

Onder wer p: Menten.

G E H E I M . 2 SepteW

5 SEP. 1949

In antwoord op uw vorengenoemd schrijven moet worden
medegedeeld, dat bij onderzoek te Amsterdam niet is kunnen
blijken, dat een zekere MM TEN, wonende te Amsterdam, deel
zou uitmaken van het hoofdbestuur van de Algemene Bond van
Spoor-, Tram- en Nevenbedrijven-personeel, aangesloten bij
de E.V.C.

De naam Menten komt in het Bevolkingsregister van
Amsterdam in Eet geheel niet voor. De mogelijkheid werd
echter niet uitgesloten geacht, dat iemand van die naam
vroeger werkzaam is geweest bij de N.Z.H.V.M. te Haarlem;
te Amsterdam is een Menten bij die maatschappij niet bekend.

vU >>/
H-2. .

l



VERBINDING NO. 42.

No. ID. 222/49'
Onderwerp:
Positie E.V.G. bij de Ned.
Spoorwegen te Hengelo (0) .

Datum ontvangstbericht: 25 Juli

1 SEP. 1949

q s p TS i M

27 Augustus 19)49.

-AON- 4

Naar aanleiding van Uw schrijven, d. d. 25 Juli 1949,
No. 54182. Geheim, betreffende de positie der 3. V. C. bij de Neder-
landse Spoorwegen te Hengelo (0), heb ik de eer U het navolgende
te berichten:
De juiste personalia van de personen in Uw schrijven genoemd luid-
den als volgt:
HENDRIK STRÏÏ3WICE. geboren te Groningen, 21 October 1898, van -be-
roep machinist bij de Ned, Spoorw., wonende te Hengelo (O) , Deur-
ningerweg No. 49p. Hij is lid van de C.P.N. Lid van de g. V. G, en
voorzitter van de bedrijfsgroep Spoor '"en "Tram aangesloten bi,1 de
S.V.C, afdeling Hengelo (O) . TTJJ *a Ttg^jyftn d» rK*man-n+.A-rn*fl frac-
tievoorzitter van de C.P.N. Hij is een der voornaamste figuren der
C.F.N, te Hengelo ( O ) . Struiwich is een fanatiek C.P.N.er, die in
alle ondernemingen der (FiP.U. te .Hengelo (ü ) , de leiding heaft of
er in vooraanstaande plaats bij inneemt»
P3EOER BODDilNG, geboren te, Veenendaal, 18 September 1896, van be-
roep loodmo t lef s toker, wonende te Hengelo (0), Krabbenbosweg 20ij..
Hij is lid van de CL.P.N.. lid van de ^.V.G.^. secretaris-penning-
raeester van de bedrijfsgroep, Spoor en Tram, aangesloten bij dé"
S.V.C., afdeT

/Leusden, 28
"Maart 1905,

*!HffRMANNUS TRAMMAN, (niet Jacobus Cornelis Traanman}geboren te
Snsqhedé, yö Juni 1899, van beroep locomotiefstoker, wonende te
Hengelo ( O ) , Geraniumstraat No. 7.
Hij is lid van de £U£*U. en lid van dé J|_.V.Jl._Hij is een actief
Werkend lid van C.P.N, en S.V.C, "~"
E3RMANTJS JANSEN,' geboren te/Sa$3s±ax3u^ van be-
roep locomotiefatoker, wonende te Hengelo (0) , Corn. Svertzen-
straat No. ,10. Hij is lid van de B.V.C, en geabonneerd op het dag-
blad "De ?/aarheld". De volledige Informatieka^rt gaat hierbij.

XJ BkRTSLS LAGavnrp', geboren te Opsterland, 19 Februari 1892, van
' beroep locomotiefstoker, wonende te Hengelo (O) , Castorweg No. 22.
Hij is lid van de G.P.N., lid van de 3.V.G.. Hij kwam voor op de
lijst voor candidaats teil ing bij de Gem. Raadsverkiezing 19)49.

/ f BSRNARDTTS KRUITHOF, geboren te Deventer 17 April 1895, van beroep
' locomotiefstoker, wonende te Hengelo ( O ) , Gorard Doustraafe-No. jlij..

/: -Hij is geen lig van de EUV^C., maar sympathiseerd er sterk mee.
Hij is een wllïig werktuig~In~(Je~Banaen van Buddtog en Knol.

ïC IwiLLSM VAN DAM, geboren te Rhenen, 16 April 1899, van beroep ke-
'teiwasser, wonende te Hengelo (0 ) , Magdalenalaan No. 29.
Hij is geen lid van de j!.V.G., maar hij sympathiseerd er sterk

S,mee. Hij staat' geheel onder" invloed van Traanman.
~y JAN WIJffllAN, geboren te Hogeveen, lij. November 1919, van beroep

Tooomotiefstoker, wonende te Hengelo ( O ) , Deurningerweg No. 198.
Hij is lid van de Q.P.N; en lid van de Z.^^r.^fz^jn vader ook lid
van de C.P.N, en ETv.C. Is selnhuiswachter bij ae Ned. Spoorw.)
JOHAN R002BBQOM, geboren te Hengaio (O) , 12 Juli 1891, van beroep
10 como t ie r s t oker, wonende te Earigelo (O) Rudolfstraat No. 7lj.
Roozenboom is geen lid van de C.P.N, ook geen lid van da S.V.C.
Hij sympathiseerd ook niet met deze organisaties. Roozenboom is

stille man, die feitelijk ten onrechte in bovenvermeld schrij-
ven genoemd is. Van hem kan niet gezgéd worden, dat hij onder in-
vloed van esn der vorengenoemde personen staat. Hij is een bedees-
de man, waarvan heel weinig uitgaat. 3igen initiatief is hem ten"
enemale vreemd.



s* CHRISTIAAN STOFFSL KNOL, geboren te Markelo, IJ Mei 192ij., van be-
"^ roep locomotiefstoker, wonende te Hengelo (O), Landmansweg No.J.
—-Hij is ex politiek delinquent. Hij was gedurende de bezetting
_ 3TÔ â jLa9.rand̂ lJjl_4gr JLS*J3« Thans is hij lid der C.P.N, en lid

dlraTv.CL. Tevens is hij lid van het A._Ws_i*J. • Hij I's geabonneerd
op het blad 'j|fu" van de vrienden van ae Sovjet Unie» Hij komt
voor op de lijst van candidaatstelling voor de gemeenteraads ver-
kiezing 19l|9.

.—. Knol is een fanatiek C.P.N.er. Hij bezoekt met zijn concubine re-
/ gelmatig de vergaderingen van C.P.N, en B.V.C. . Hij verklaart
j zelf slechts lid van de N.S.B, geweest te zijn, om op deze wijze
j voor de C.P.N, te kunnen spioneren. Hij vervult geen functie's in
l de C.P.N., maar hij is een actief communist waarvan een stuwende

' d̂ kracht uitgaat.
Deze personen als grpep bijeen genomen, nemen inderdaad een sleu-
telpositie in, In de locomotievenloods te Hengaio (0). De locomo-
tief stokers werken in ploegverband van twee stokers per ploeg.
Hun werk bestaat uit het rljklaar maken, dus het voorstolen van
de stoomlocomotieven. Inderdaad zou bij een eventueel uitbrekende
staking van het spoorwegpersoneel het Werk in de locomotieven-
loods van de ïf.S, te Hengelo (O) belangrijk gestagneerd worden,

lult het Ingestelde onderzoek is wel gebleken, dat de leiding go-
lvende personen in de loc^loods, daar volkomen van bewust zijn.
'Het is juist, dat de B.V.C, leden in de loc.loods te Hengelo (O),
een machtspositie Innemen, van welk feit zij volkomen op de hoog-
te zijn en dat te zijner tijd verwacht moet worden, dat zij die
machtspositie zullen gebruiken of misbruiken.

t ötruiwich rijdt als Meeseer machinist meermalen treinen naar
Duitsiand, waarvoor hem dan een spoorgrenspas wordt verstrekt.
De Instructie luidt, dat de spoorwegpas verstrekt voor het ver-
trek naar Duitsland en deze nas moet direct bij de terugkomst te

i Hengelo (0) weer ingeleverd worden. Aan die inlevering hapert zo
TO nu en dan wel eens iets. Bij een streng doorgevoerde controle op

« de inlevering van de spoorwegpas zou het voorkomen kunnen worden,
dat deze soort passen onrechtmatig gebruikt worden.
Hoewel de in Uw schrijven genoemde Knol en Wijkman geen leerling
machinisten zijn, doch locomotiefstokers, gebeurt het vooral in
de zomermaanden nog wel eens, dat deze personen als reserve leer-
ling machinist moeten rijden. "Dit is aan gevolg van het verlenen
van zomerverlof aan het leerling machinisten personeel. Hierdoor
komt het ook wel voor, dat voornoemde personen een trein naar
Duitsland moeten rijden. Uit het ingestelde onderzoek is echter
gebleken, dat noch Struiwich, noch Wijkman, noch Knol, noch ie-
mand anders enige invloed kunnen uitoefenen op de door hen te ma-
ken dienstreizen. Het moet uitgesloten worden geacht, dat deze
personen hun dienstreizen naar Duitsland te voren kunnen bepalen
of dat zij geruimen tijd te voren weten, dat zij naar Duitsland
moeten rijden. Natuurlijk is het Inderdaad zo, dat deze personen,
doordat zij meermalen, zij het dan op ongeregelde tijden, in
Duitsland komen, daar contacten kunnen hebben, berichten kunnen
overbrengen of mee terug brengen. Verwacht moet worden, dat zij
zulks ook inderdaad zullen doen.
Daar een dergelijke machtspositie als da U.7.C. thans in de loc-
loods te Hengelo (0) inneemt onduldbaar is en zaer funest moet
zijn bij een eventueel uitbrekende staking, sabotage actie of an-
dere roerige beweging, zou het zeer gewenst zijn, dat hier op
zeer korte termijn verandering in gebracht werd. Bij het ing©stel.
de onderzoek is gebleken, dat overplaatsing van spoorwegpersoneel
zeer wel mogelijk is, maar dat bij ongevraagde overplaatsing al-
tijd de reden van overplaatsing moet worden vermeld. Om aldus
door overplaatsing van locomotiefstokers het 3.V.C. ±SXK± front
alhier te verzwakken, zonder dat zulks opvalt en deining veroor-
zaakt, zou dit geleidelijk moeten plaats vinden. Overplaatsing
naar stations in het zuiden van het land, waar de 3.V,C. geringe
betekenis heeft, zou aan te bevelen zijn.



Buiten de hiervoor genoemde personen zijn er nog wel meerdere per-
soneelsleden der Ned. Spoorw, te Hengelo (0), lid van C.P.H, en
S.V.C». Naar aanleiding van dit onderzoek is een zeer betrouwbaar
contact verkregen, waarvan verwacht kan worden, dat dit contact
in de toekomst vrijwel alle gegevens zal doorgeven betreffende
leden van G.P.N*, 'S.V.C, en andere extreme personeals leden der
Ned. Spoorw. te Hengelo (0).
De volledige informatiekaarten van voornoemde Jansen, Kruithof,
van Dam, en Wijktnan, worden hierbij gevoegd.

B I H P S .

Op 30 Augustus 19i)-9, toegezonden aan het
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
t e is-G R A V K N H . A G E .

C. '



MINISTERIE ?AH _^—•—v 'a-Oravenhage, 2 September 1949
BINNïSrUMDSS

Ho.: B.68397
Bijl.: Gene

V. TZ.3.
Betr.ï Koster

tol]s s t-t

In uw schrijven no.14/001030.e., d.d.18-8-1949, werd,
o.m. vermeld, dat een zekere KosygEU wonende te üwent, had
bedankt voor het lidmaatschap van de Algemene Bond van Spoor-
Tram- en Nevenbedrijvenpersoneel, aangesloten bij de S.V.C.

Sij zou dit hebben gedaan op advies van een C.P.H.*
gemeenteraadslid (vermoedelijk Gieter Hendrik Yooren. geboren
29-4-1905, wonende te Haarlem), om daarna lid te worden van
het S.V»V., teneinde daarin oppositie te voeren*

Ik moge U verzoeken mij omtrent bovenstaande nader te
willea doen Inlichten. Gaarne zal ik hierbij vernemen of
Koster inderdaad op C.P.H.-advies is lid geworden van het
H.T.?, en of dit een uitvloeisel zou kunnen zijn van een in
ruimer verband opgelette actie tot infiltratie in genoemde
vakorganisatie door de C.P.H.

, HET HOQID VAN 08 DIENST
£ Hamena deze,

Aan de leer
Hoofdcommissaris van Politie, J.G.Crabbendam.
te
HA A R L g M. ,



0̂*14/001030*6* Bericht :
Bron f
Inhoud s
Actie s
Copie :

betrouwbaar** "
betrouwbaar»

23AU6J949

«u*

Op DonderdagavondC28 Juli 1942) vond in "De Nijverheid11 e
ŝloten ledenvergadering" der B*V*C. bedrijfsgroep Spoor en Tram afde-
ling Haarlem plaats} - ~' _

Aanvang der vergadering? 20#l5 uur - einde: 22*30 uur*

In een gesprek vo_oraf uit de secretaris.Groen,zijn misnoegen
over de [slechte opkoms_£Z Br waren namelijk slecntis ftien perso-
n aanwezig«Bondsbestuurder Godefroi uit Amsterdan antwoordde hier-

>p,dat het hem nieis verwondert aangezien de agenda voor de meeste
mensen niet erg aanlokke li jk jfs) Beiden nemen hierna, me t penningmeea..
"er Bouwens,enkele bestuursaangelegenheden onder de loupe. Hieruit
blijkt dat,volgens Groen,het ledental snel terugloopt en,volgens
Bouwens,de contributieschuld der leden F,300*- bedraagt. Groen zegt

" nieuwe penningmeester goed voldoet,doch dat de overige be-
rs zeer lauw zijn. Sekere de Jong noemt hij "de motor van de

gedeprimeerde geest die/ er heerst"* Vervo3g ens worden de bedankjes
van d e leden besproken,waarbij Godefroi opmerkt,dat in Amsterdam na
een bedankje direct een huisbezoek volgt. De zaak is dan nog vers
en de man in kwestie gemakkelijk terug te vinnen* Groen beklaagt
zich echter dat hij in déze gevallen alleen het huisbezoek moet ver«*
richten aangezien hij geen medewerking krijgt van de ledeni/Hs een
van zijn huisbe zoeken noemt_hij„zekere Koster,Da Costastraat,die hem

15ad"""opr advies" vane en C *P *£i «-raadslid bedankt te hebben om
daarna lid te warden van het N«V»V» om daar oppositie te voeren»
De naam van het betreffende raadslid weigerde hij te zeggen,doch
Groen meende dat dit Piet Voor_an was geweest/Vervoeg ens worden nog

—/besproken het bedanken van Thomassen.de BruIruGroeneveld en J» Ver**
meulen^en besloten bij de zeemensen alsnog op huisbezoek te gaan*

iSangezien de Ie en 2e voorzitter beiden afwezig zijn,stelt
l Godefroi voor om de vergadering zelf te leiden,waartoe besloten
J wordt*

f*\r Godefroi begint met het geven van een overzicht
onlangs gehouden Bondgv ergx der ing te Amsterdam} Volgens spr»

was op deze vergadering tot^uiting gekomen dat van zekere zijde een
streven bestaat om het yakbondswerk ondergeschikt te maken aan de
politiek. Spr» zegt hiertêgen~gekant te zi.1nTdaar deze twee zagen.
volgens hem, zoveel mogelijk gescheiden dienen te worden-gehouden.
Hierop wordt uit de zaal geïnterrumpeerd dat de E*V»C,« toclunaast,
het communisme dient te staan* Godefroi antwoordt hierop,dat dit
verkeerd is. Wij moeten,zegt hij,op onze vergaderingen zo-weinig.
mogeLijk over communisme spreken.

ervolgens bracht hij te& berde off het personeel van autobus-
maatschappijen thuis hoort bij de afdeling Spoor en Tram of bij
ïransport« Hij beticht de bestuurders van de afdeling transport te
deze niet fair gehandeld te hebben bij het werven van leden* Deze
kwestie is volgens spr* moeilijk op te lossen omdat er grensgeval»
len zijn» De zaak is volgens spr« echter van ondergeschikt belang*
Hoofdzaak is, zegt hij,dat ze lid van d e E«V#C« zijn*

Spr» deelt mede,dat het nog mogelijk is vdór de Bondsvergade-
ring van l Augustus 1Q4Q. gedelegeerden te stellen en voorstellen
in te dienen* up deze Bondsvergadering zullen tevens de statuten»
wijziging voor de Landelijke Raad be sproken worden* Dit is zeer
belangrijk,zegt spr*,aangezien de Landelijke Raad na het Congres
de hoogste instantie der E*V«C* is,dus nog veer het Hoofdbestuur
ômt/Spr* deelt mede,dat Hbmrt of K-luft> uit Velsen in deze Raad 7
is gekozen, e venals Chris^Ulsers,gemeenteraadslid te Utrecht,ver**

der



•k "(.-2-

de Jong of spreker zelf,dit hing af van hun efvent. verkiezing in het
hoofdbestuur. Voor het hoofdbestuur zijn nl*/candidaat gesteld: B*
alpkzi.11.v«a» HeuljD» Voskuil (Nijmegen) ,Eersingtde Jong en Godefroi*

Vervolgens bespreekt Godefroi de huidige economische toestand.
Achtereenvolgens passeren de revue: de loon- en prijspolitiek van de re
gering,de Indonesie-politiek,het Atlantisch Pact en het Marshallplan*
Spr* beweeg^ zich hieipp oude paden en opent geen enkel nieuw gezichts-
punt*Spr* belicht de grote taak van de E«V*C* t*a»v* het in beweging
brengen van de massa der arbeiders voor loonsverhoging en prijsverla**
ging. Het W«V*V*,de organisatie waarin vroeger de arbeiders zeggen-
schap hadden,is geworden tot een organisatie die de klassestrijd af«
wijst en/a-an de zijde van de reactie staat* Als voorbeeld noemt spr»
de Stichting van de Arbeid,waar,volgens spr.,met de werkgevers wordt
samengewerkt om de belangen der arbeiders ondergeschikt te maken aan
die van Amerika en de Nederlandse kapitalisten* De confessionele bonden
laat spr* buiten beschouwing aangezien deze altijd de klassestrijd heb-
ben afgewezen*

Spr* herinnert aan de moeilijkheden die de E»V*C» reeds in 1945
(o*a* van d e zijde van Schermarhorn) ondervond,om erkend te worden*
De dagelijkse rechten der E#V*G»ers in de bedrij ven, zeg t spr., worden
aangetastj zij worden teeschouwd als 2e klas burgers* Het "nekken" der
E*V*C*ers,roept spr. uit,is echter niet mogelijk,ook al wordt zij niet
in het overleg gekend* Dit zal het rechtvaardigheidsgevoel der arbei»
der s jijist wekken*

«Over de toestand in de afdeling Haarlem is Godefroi in het geheel
_-!ëlT~te spreken. Hij verwijt de afdeling grote laksheid \an de aijde
van ben deel van ba t ba stuur en te t merendeel der leden* De leden moe te
niet teveel op hun bestuurders vertrouwen,zegt hij,doch zich zelf actie
met de zaak bemoeien* In Haarlem m» t de zaak weer van de grond af opW*
gebouwd worden. Het ledenverlies is te wijten aan gebrek aan inzicht
bij het bestuur* Als dit de zaak goed had aangepakt was het niet zo
gelopen.^Spr» uit ook critiek over het feit,dat de busjes van het Sol-
fonds in een half jaar niet geleegd zijn* Hij drukt de penningmeester
op het hit Et om te zorgen dat de F»300**» contributie schuld worden weg»
gewerkt* Betreffende het bedanken van leden merkt spr. nog op,dat men-»
sen die door het Episcopaat zijn weggehaald weer teruggehaald kunnen
worden als er maar moeite voor gedaan wordt*

Sprekende over de stakingen zegt spr* dat sommige stakingen met
direct succes werden bekroond,doch andere daarentegen geen succes
boekten. Toch hebban al deze stakingen hun nut gehad,zegt Godefroi,om-
dat de arbeiders hebben geleerd dab het slechts de E,V*C* is die hun
acties steunt* Er zijn bij diverse stakingen fouten gemaakt,zegt spr*,
o*a* die van bestuurders die véór de beëindiging der staking het ver-
trouwen in eigen zaak verlor eet} ook is het fout dat er -te stuurders ge»
weest zijn die zeiden: "gaan jullie maar s taken, de E«V*C# betaalt jul«
liewel11. Hierdoor ging de strijdgeest en offervaardigheid bij de
arbeiders verloren*

"Sis" een gevaar voor de E*V*0. ziet spr* de bezoldigde bestuurders,
hoewel hij daartoe ook zelf behoort. Volgens Godefroi hebben deze niet
voldoende contact met de mensen in de bedrijven,ook al door teveel
bureauwerk. Hierdoor ontstaat hst gevaar van bureaucratie.

Spr« deelt mede,dat in de Bondsraad hevig is gediscussieerd over
de actie tegen Trotskis:ten,"Vlam" en R«C»P «-mensen. Dit wordt door
velen nis t genomen en spr. is er zelf ook geen voorstander van. Hij
vraagt zich af of er ook geen Trotskisten ïn de C*P«JN* zitten ? Nog«
maals merkt spr. op dat er in de E*V*C. te weinig over vakbond en te»
veel over politiek gesproken wordt. Ook betreffende Indonesië hebben
wij maar één taak,zegt spr*,nl* het sternen, van de Indonesische vakbe-
weging en verder niets» Toch,zegt spr.,zal hst wel eens nodig zijn
politieke leiders aan te vallen. Spr* heeft b«v« een artikel gesehre»
ven over de werkeloos heidspolitiek van Drees,maar,zegt spr*,als dit



jyen*/Paul de Groot was geweest had ik het artikel óók geschreven
Hierm brengt Godefroi in be spreking de resolutie voor net a»s»

Congres en vraagt of de aanwezigen nog op» ofi aanmerkingen hebben of
veranderingen wensen. A3s niemand een voo* stel doet, zegt spr* dat
hij het persoonlijk niet eens is met de zinsnede waarin gesproken
wordt over "oorlogsvoorbereiding tegen d e Sowjet Unie". Hij zegt:
"dit is niet juist, deze oorlog gaat niet tegen de Sowjet Unie, maar
tegen alle progressieve arbeiders". Voorts vindt hij het noemen van
de Sowjet Unie onjuist tegenover de niet-»communis tem in de bond*

Hierop neemt Landwehr Johann het VB ord en z.egg dat het noemen
van de Sowjet Unie'wsi juist l s, aangezien deze oorlog wel degelijk
tegen Rusland gericht wordt* Ook moeten de ntet«communisten in de
E*V«C* maar eens weten wat er te koop is en dat het de Sowjet Unie
is die ook voor hen vecht* Verschillende laden uit de vergadering
maken hiertegen ba zwaar o»a* Groen. Tenslotte wordt besloten bedoel«
de zinsnede als volgt te wijzigen nl« in» ttde oorlogsvoorbereidingen
die tegen de gehele arbeidersklasse zijn gericht*}?
" Goed vindt Godefroi hst standpunt van d e £*V»C* om de l Mei-dag
weer aan de vakbeweging te Ja ten komen en niet te laten verpolitie*»

V ken.
Hierna volgt de candidaatss telling voor de B

door de vergadering als candidaat wordt gesteld: A* v«d
.waarbi.1
Meulen

-Kennemerstraat. Voor hoofdbestuur en congres komen geen candidaten
naar voren*

Tot besluit steekt Godefroi de aanwezigen nog een riem onder
het hart door op te merken,dat zij niet verontrust moeten zijn over
de geringe opkomst,want dat de sfeer goed was geweest.

Personalia:

\i
^

^tJohannes Groen,Zuid Scharwoude,26*1*94,Wilgenstraat 17*
N»üodefroi,Amsterdam (geen nadere gegevens)*
/l Thomassen,Boerensteeg.
,4de Bruin,Karel v.d* Manderestraat,
/i Groeneveld,Linschotenstraat*
^*J* Vermeulen, 1898,G* v* Aemstelstraat 40.
xiKlugt of Kluft,Velsen*
xlChris Ulsers,wtrecht*
*iLuitzen de Jong,Leeuwarden,12*7*98.
^loerend Blokzijl,Hoogeveen»29*12*l8,Amsterdam*
xjBertus v»d* Heul^Amsterdam*

~ V o skuil, Nijmegen*
.^Eersing (geen nadere gegevens)*
jouwens (geen nadere gegevens).»-

/^Albertus Landwehr
l A* v «d* Meulen

ehr Johann.H*lem,24»9#93,H
,(Lodolf Albert),Deventer,

Hof« v* Egmpnd 31*
4*4*93jKennemerstraat l8»rdi

iv*d* Eynde (geen nadere gegevens).
Waalders (geen nadere glgevens)*
Thomas Johannes v»d* Heyden,Delft,5*4«90jBeukenstraat 33»

l de Graaf (geen nadere gegevens)*
>$r(de Jong (geen nadere gegevens).
KosterjDa Costastraat. **
Pieter Hendrik Vooren,H*lem,29*4*05,

Hofmeyerstraat 31»

Augustus 1949*
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Bijlage: l
Bericht: -- | Volgno, ^ ., / <•• •$
Bron : Betrouwbaar!»——- - —-^w,,̂  f ^:• ' ^ L9^J -~>
Inhoud : Betrouwbaar. -«.* AOQ ir,,n
Actie : j 27-APR.1949.
Copie :

Op 22 Aptil 19*4-9 werd in het gebouw van de "H.K.B.",
Tempelierstraat, Haarlem, een nachtvergadering gehouden
van de K.Z.H.V.M.

Te één uur was de zaal van de H»K.B«, welke een ca-
paciteit heeft van *+GO personen, gevuld met zeker 500 per-
soneelsleden van de N»Z.H.V.M» uit alle standplaatsen die
voor deze nachtvergadering bijeen waren geroepen door de
Bedrijfsunie Vervoer, bestaande uit de "N,V»", de R.K. Bond
"St. Raphael en de "P.C.B.'1.

De vertegenwoordigers der hoofdbesturen: J. de Later
van de "N,V."; G* van Straalen van "St. Raphael" en U. Hoek-
stra van de "P.C.B."(dit tevens als voorzitter fungeerde),
behandelden nog eens uitvoerig aan de hand van gevoerde cor-
respondentie de kwestie der looncorrectie en het conflict
betreffende de "vrije Zondag".

Het bezoek aan de minister werd gereleveerd, een bezoek.
dat 2 uren geduurd zou hebben. Als resultaat werd medegedeeld,
dat de zes-wekenregellng door de minister was ingetrokken(ma-
tig app<laj!*s), terwijl tevens mededeling werd gedaan, dat, «au
ïïan'gende de definitieve regeling van de vacantietoeslag, de
directie van de N.Z.H.V.M, besloten heeft reeds nu aan perso-
neel dat met vacantie gaat, bij wijze van voorschot vacantie-
toeslag uit te betalen(enkelen applaudiseren)(Geroep:"daar
moet je niet voor klappen").

De minister had medegedeeld verantwoordelijk te zijn
voor het streekvervoer.
De Bonden zagen in deze uitlating een bedekt dreigement dat
eventueel bij niet behoorlijk functionneren van de dienst in
de bollenstreek óf de tram weer ingezet zou worden ó*f getornd
zou worden aan het monopolie van de-N»Z.H.V.M. door het in-
zetten van andere bussen.
De Bonden stellen voor de zes-vakenregeling af te wijzenj
terug te grijpen op de regeling zoals deze bestond in 194-8,
waarbij de directie gebruikmakend van de bijzondere bepaling
in het rijtijdenbesluit, in kan grijpen in de vrije Zo-adagen.
De Bonden stellen echter als eis, dat, indien de betraokkenen
bezwaren hebben om bp hun vrije Zondag te rijïïen, zij hiervan
geen enkel nadeel ondervinden, ook niet, zoals hun ter ore
was gekomen, om deze mensen dan een slechtere dienst te geven.
Bovendien stellen zij als eis, dat, indien de mensen vrijwil-
lig willen rijden op de vrije Zondag, zij dit geen 2 achter-
eenvolgende Zondagen mogen doen.

Betreffende de looncorrecties verschuilt de minister
zich achter een bijzondere bepaling die zegt, dat hij zijn
goedkeuring niet eerder kan geven alvorens de beslissing van
het College van Rijksbemiddelaars in de Staatscourant ver-
schenen is. De minister heeft echter toegezegd, dat na de
publicatie in de Staatscourant deze kwestie zo spoedig mogelij!
en op de korts mogelijke termijn door hem behandeld zou worden
De Bondsbestuurders hebben zich hier voorlopig bij neergelegd,
doch zullen na publicatie de minister wederom attenderen.
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Als we hier vandaan gaan, riep de Later uit, laten we dan niet met
een voldaan gevoel de deur uitgaan van "zie zo die zaak is voor el-
kaar". We zullen blijven werken, maar met het geweer bij de voet.

De regeling die eventueel getroffen wordt, geldt volgens de
Later, alleen voor de zomer 19̂ 9» Wij binden ons niet voor de toe-
komst. Ons voorstel is dus, hat 3-* wekenroos ter met l vrije Zondag,
waarbij men het recht heeft vrijwillig zijn vrije Zondag af te staan.
Bij weigering mogen echter geen moeilijkheden voor het personeel
ontstaan, terwijl geen 2 Zondagen achter elkaar beslag op het perso-
neel mag worden gelegd*

Betreffende de lonen is de zaak nog niet opgelost. Het perso-
neel gaat aan het werk met het geweer bij de voet.

In de zaal waren tevens een groot aantal ongeorganiseerden
aanwezig, een groepje E.V.C.ers, waarbij Martin Standhardt en Jo-
hannes Groen(sëcretaris plaatselijke afdeling. Spoor-, Tram- en We-
venbedrijvenpersoneel E*V»C«). Tevens werd opgemerkt Theo Segerlus
(bestuurder C.P.W. Haarlem) die kans had gezien ongemerkt de zaal
binnen te komen. Zowel Groen als Segerius hebben gedurende de gehele
vergadering ijverig notities gemaakt.

Bij de aanvang van de vergadering werd van achter de bestuurs-
tafel geconstateerd, dat zich in de zaal een aantal "gasten" bevond.
Aangezien deze bijeenkomst belegd was voor de leden van de Uniebonden
en een besloten karakter droeg had men het recht deze "gasten" de
deur te wijzen. Men wilde echter deze "gasten" gastvrijheid betonen
en hen laten blijven, echter met dien verstande, dat de leden der
Uniebonden voorrang van spreken hadden en men geen tijd had om ook
de "gasten" aan het woord te laten. De E«V.C.ers kregen dan ook geen
enkele kans om het woord te voeren, noch om interrupties te plaatsen.

Uit.deze bijeenkomst mag de conclusie getrokken worden, dat de
leden d.w.z. de georganiseerden in de Uniebonden, het volste vertrou-
wen hebben in hun bondsbestuurders en als één man achter hun besturen
staan.

Er waren 11 discussianten die zich merendeels beperkten tot
het geven van opmerkingen en goede raad, alleen Hunnink(de man die
het dienstrooster samenstelt) meende een scherpe aanval te moeten
doen op de bondsbestuurders door hun te verwijten, dat zij niet tij-
dig genoeg aanwezig waren geweest. J. de Later strafte deze spreker
op ongezouten wijze af.

Te V.10 uur werd de vergadering beëindigd.

Zaterdagmorgen 23 April 19̂ 9 is de directie van de W.Z.H.V.M,
tot volledige overeenstemming gekomen met de Uniebonden t.a.v"̂  fle
"vrije Zondagen"; zowel de directie als de Uniebonden zijn .ervan
overtuigd, dat de ontevredenheid onder het personeel(lonen) nog
steeds aanwezig is.

Op Zondag 2*f April 19̂ 9 hebben de diensten normaal gefunction-
neerd.

Conclusie;
Indien de loonkwestie niet wordt opgelost is er maar een klei-

nigheid nodig "om de poppen weer te laten dansen"»
Van de zijde E.V.C, en C.P*N. zal het gewroet eerst nu begin-

nen. De heren ruiken kansen.(Hiervan getuigt een artikel in "De Waar-
heid" dd. 23 April 19̂ 9, waarvan afschrift wordt bijgevoegd).

125 April
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Overgenomen uit "Waarheid" dd. 23.U-. '^9.
t! " " " '

N»Z.H.-personeel opnieuw bijeen.

FELLE GRITIEK OP ÜNIE-BELEID.

Hedennacht kwamen de busten trammannen van de N.Z.H.V.M. te Haarlem
opnieuw in vergadering bijeen om kennis te nemen van het-resultaat
van de bespreking der Uniebonden met de Minister van Verkeer over
de nieuwe loonwoorwaarden, die reeds maanden geleden ter kennis
van het College van Rijksbemiddelaars waren gebracht.
Daarnaast echter kwam ook aan de orde de ontheffing van Se ver-
plichte drieweekse vrije Zondag, door de Inspecteur-Generaal aan
de directie van de N.Z.H, verleend, zonder overleg vooraf met de
Vakorganisaties.

Hoe groot de ontevredenheid bij de werkers in dit bedrijf wel is,
kon worden afgemeten aan de dikwijls felle discussies en de massa-
le opkomst. Zelfs uit Leiden, Waterland en Purmerend was men geko-
men om zich uit te spreken.

/ Hoekstra opende de vergadering met een demonstratie van halfslach-
tigheid door de proteststaking van de chauffeurs van Ie Paasdag
te betitelen alsstrubbelingen, waarover hij geen oordeel wilde uit-
spreken.
Vervolgens trachtte hij het gevaar van een beoordeling van het
verraderlijke optreden der Unieleiding in deze actie te beweren,
door nadrukkelijk te bepalen, dat alleen aan de leden van de Unie-
bonden het woord zou worden verleend en dat de anderen als "gasten"
zouden worden beschouwd, hetgeen dus betekende, dat de aanwezige
E.V.C;ers het spreken werd belet.
Vervolgens sprak de N.V.V. hoofdbestuurder De Later van de N.V.,
die o.a. grote hilariteit verwekte door zijn mededeling, dat de*
minister in een énderhoud dat een dezer dagen plaats had verklaar-
de, dat hij niets kon doen "omdat hij eerst de beslissing van het
College van Rijksbemiddelaars moest afwachten".
"Als het om loonsverlaging ging, zou het wel sneller gaan"klonk
het uit de zaal.
De lateö nam vervolgens het dreigement van de minister over, die
gezegd had, dat indien de N.ZoH. op Zon-en feestdagen niet over

( voldoende vervoercapaciteit zou beschikken, tot inschakeling van
andere vervoersondernemingen zou moeten worden overgegaan "om het
algemeen belang te dienen" en verder kwam deze "arbeidsleider" tot
de verbijsterende uitspraak, dat het personeelsbelang het beste
gediend was, indien de N.Z.H, haar monopolistische positie "be-
hield.
Dat juist deze monopolistische positie de directie in staat stelt
aanvallen op de positie van het personeel te doen(waarvan de ont-
heffing van het rijtijdenbesluit er één is) is blijkbaar tot De
Later nog niet doorgedrongen.

Drieweekse Zondag losgelaten,.

Hoewel, naar hij zeide, de hoofdbesturen der Uniebonden, "in prin-
cipe" vasthouden aan de drie-weekse vrije Zondag, stelde De Later
toch voor, om e&n zesdaagse week in te voeren met "vrijwillige
Zondagsdienst". In feite is hiermee dus de drie-weekse Zondagsin-
deling losgelaten.
Volgens zijn zeggen, zou het aan het optreden-der Uniebesturen gele,
gen hebben, dat de ontheffing werd ingetrokken. In de discussie
werd hem echter duidelijk gemaakt, dat de actie van het personeel
op Eerste Paasdag hier beslissend is geweest.

Wat.
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Wat de loonskwestie aangaat, hierin adviseerde hij "vertrouwen te
hebben in de minister", die"toch ook maar van het College afhanke-
lijk is».
In de discussie stelde een lid van St. Raphael zeer terecht vast,
dat het op het ministerie eigenaardig gesteld moet zijn, wanneer

_ de minister gebonden is aan de beslissing van de Rijksbemiddelaars,
/ een maar wanneer het gaat om/rijtijdenbesluit is hij wel in staat om dit

binnen 2*+ uur in te trekken.

Een andere discussiant stelde de vraag aan De Later, waaruit tot nog
toe is gebleken, dat het de werkers ook goed gaat wanneer de inkom-
sten van het bedrijf toenemen en hij wees de voorgestelde weekrege-
ling van de hand.

Een vertegenwoordiger van Waterland verklaarde, dat geen hunner be-
reid zal worden gevonden van de bestaande regeling af te wijken ook
al wordt dan 100 pet. extra toegezegd.
"Wanneer de beslissing van het College in ons nadeel uitvalt in geen
geval accepteren" was het advies van de volgende spreker, die nog
zeide:
"De looneisen zijn gesteld door overleg tussen arbeiders en directie
op grondslag van noodzakelijkheid. Waarop moet het oordeel van de
Rijksbemiddelaars gebaseerd zijn om uit te maken of deze eisen te
hoog zijn? Weg met dit college, dat behept is met conservastisme en
een rem op de verbetering van de positie der arbeiders."
Deze woorden werden met een daverend applaus onderstreept.
In zijn beantwoording legde De Later er nogmaals de nadruk op, dat
ook het oog moest worden gericht op de moeilijkheden van de directie
en hij vroeg "vertrouwen voor het hoofdbestuur en in de mirfster".

Wanneer de beslissing ongunstig zou zijn, dan zal zo werd door
De Later weer gedreigd. Inderdaad dan kan het wel eens gebeuren, dat
de NZH-mannen zich niet opnieuw, zoals op Ie Paasdag, in de luren
laten leggen dóór de pleitbezorgers van de NZH-monopolisten, De Later,
Hoekstra, enz.

C.



tsf-öravenbaget 23 Mei 1949»
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* Menten* G E H ff I .M
BD.4

Ik heb de eer U te berichten dat op een voor het personeel
JL ̂  *r *» VT^fi-C 4»^ tt — ̂•ik't ̂ b«» . .̂M. 1 nr A«^«» 41 *ï ̂ *«jl A. «-^i-» «v»*^ ̂«M -.̂ .VM̂ *» ̂van de E .2. H.Y.H, te Haarlem, op 17 April 1949 gehouden sa

komst, waar verschillende grieven aangaande het loon én de
werktijden van dat personeel werden besproken, O.K. het «oord
werd gevoerd door een zekere IIKlJflSSS uit Amsterdam.

Deze l "enten zem hoofdbestuurder «ijn Van de Algemene Bond
VaQ Spoor-, Tra»- én I«veBbedrl3veii""p«rsom«el, afgesloten
bij de E.V.C..

Ik raoge ü verzoeken mij omtrent Mente» te willen doen In-
lieiiteö* Het is mi^ niet mogeli^fe zi3n identiteit nader aan
te geven*

HET HOOfD TAK DE DIEKfil,
namens deze i

Aan de Heer -
HoofdcoïBiiissaris van Politie
t a J.G.Crabbendam.
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f, W»4 • .. • ' , ' . ; - . . - '
• * ' - ' ;• -Ik h«b 4* •«• tl t» b»rlclït«a dat op **& TOOT h«t j>«rson»«l

: . ,. van de y«*«E*f «M* tt Haar!*», «p '17 April 1949 gtóoud«i s«3«i-
. kon»tj »«» v«rseMn«d* griffT» «ang«tóid« h»t loon «i d«

««LJÎ wiHBi IVflE Î «LKw l̂ ffjf̂ ff̂ fJSH^pjii ^PA^QMBft 1?̂  BljLiJ' 0-Hï̂ llïlt,̂  '̂ ^̂ ^K'i( .̂ y^v VvO^Pw
g0fo*3rd doop MH 'j^EW9 ïjpÉff3l alt» ^t^teapditBi* • - •

4» Algi(te4Baê &GIMÏ
Tan Spoor-, TT«B- «n KOTanbedri^TBn-pö-son»»!, aanga slot «n

' Ik isog€ w v»rzo«fe«ïi wij ioiEtap*ïït ïi^wnt«ü t« 7FÜ14& É09to la—
H«t i«.mi| ni«t raogalljlt zijn id«ntit«lt nad«r aan

t» grr«u , ' . . . ' :
B001B f!WS 1B

d«2«t

Aan it Heer
Hoofdcoïniaiaaarla Taa Polltl»
t» J.G.Crabbrodas.
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Conflict "N*Z*H*V*M*».

s betrouwbaar*
t betrouwbaar*
: Burgemeester Haarlem met de stand
: van zaken op de hoogte gesteld,sta-*
Icing van ha t busvervoer zou ernsti-
ge nadelen voor de gemeente opleve-
ren*

Reeds meer dan een jaar zijn besprekingen gevoerd tussen de
directie van de £i*ff*H*V*M« en het personeel (Uniebonden) ter ver»
krijging van looncorrecties*

£>e directie en de bonden waren tenslotte overeengekomen om te
rekenen van il «Januari 1948 af een iftongjorrfrotie toe te paseen van
F*2*28 per week. Enkele weken geleden bleek,dat de Rijksbemidde-
laars deze verhoging te hoog vonden» Uiteindelijk kwam men tot een
accoord op F*l«2ö per week*

Een en ander veroorzaakte uiteraard de nodige ontstemming,ook
al,omdat de uiteindelijke goedkeuring nog steeds niet is afgekomen,
hoewel én de directie en de Uniebonden op snelle afdoening hebben
aangedrongen*

Sinds enige «eken is een ander punt naar voren gekomen,dat
eveneens ontstemming verwekt nl* de kwestie van de "vrî e Zondag" •

Tot dusver was het personeel per 3 weken l Zondag vrij van
dienst. Omdat het bedrijf haar wrvoerstaak met dit dienstrooster
niet kon uitvoer en, liet de directie op Zondagen "vrijwilligers1*
uit het personeel rijden. Deze "vrijwilligers" ontvingen dus des
Zondags één dagloon plus de (niet onaanzienlijke) fooien* ,

.üe directie kwam «Achter hierdoor in strijd met de wet en de
Rijksverkeersinspectie trad dus op tegen de directie. \s had de directie in den Haag toestemming gevraagd om

een ander dienstrooster samen te stellen,als gevolg waarvan het
personeel slechts eenmaal in die zes weken een vrije Zondag zou heb-
ben. Met ttvrijwilligerslf-8ysteem zou dan vervallen).

Be Uniebonden verklaarden zich tegen deze regeling en villen
als uiterste accoord gaan met een regeling waarbij het personeel
per vier weken een vrije Zondag heeft»

.Nu schijnt de vorige week de Rijksverkeersinspectie zich ook
in deze aangelegenheid te hebben gemengd,waardoor op Donderdag,14
April 1949 van de Secretaris-generaal een voorlopoge ontheffing
(voor 6 weken) van het voorschrift (l vrije Zondag per 3 weken)
afkwam.

i>e directie maakte eerst des Zaterdags l£ April een nieuw
dienstrooster bek end, gebaseerd op l vrije Zonïïag p-er 6 weken* AIB
gevolg hiervan werden 34 man personeel,die volgens het tot dusver
geldende dienstrooster op Ie ̂ aasdag vrij zouden zijn,in dienst ge*
roepen*

A>it was voor enkele organisatiebestuurders een reden om des
Zaterdagsmiddags verschillende buschauffeurs aan te zeggen,dat de
organisaties met een en ander niet accoord gingen en er dus ge-
staakt zou worden*

•Uoor ingrijpen der directie werd tenslotte besloten om op de
Ie ̂ aasdag voer het be:gin van de dienst in de remise Soendaplein
een bespreking te houden met ha t gehele personeel (organisaties).

•Betreffende de kwestie der looncorrecties was het personeel
(uit alle standplaatsen) reeds in vergadering bijeen geweest op
13 April 1949. Deze vergadering was belegd door de Bedrijfsunie
Vervoer,omvattende de "Nederlandse Vereniging van Sppor- en ̂ ramweg

personeel"



Caangealoteaat bij htt iV«V«V»),de WR*K.* Bond van Spoor- en •'•ramwegperso*-
neel "St* Kapheal" en de "Protestant Christelijke ̂ ond van Spoor-,
ïram- en ander^ervoerpersoneel11. %> deze "bijeenkomst werd nog eens
nadrukkelijk gezegd,dat de Bonden op hun stuk zouden blijven staan,
«edachtig de ervaring in dergelijke aangelegenheden bij de Haagse
ïrammaatschappij,waar de &«V*C* op handige wijze op het laatste moment
een staking had weten te forceren en ongetwijfeld made matt het oog op
de geprikkelde stemming onder let personeel der M*Z*H*V«M* meenden de
Uniebestuurders hun leden nog eens extra op het tetrt te moeten drukken
zich niet tot stakingen te laten var lelden*

Inmiddels was gebleken,dat de "E.ViC*" de ontwikkeling van aen en
ander in het oog hield en wachtte op een gelegenheid om het spelletje
van d en Haag te herhalen»

Zaterdagavond laat Cl6 April)bleek«dat de WE*V#C*M van de invoe-
ring van de nieuwe dienst op de hoogte was en ook van hst f ei t, dat
enkele üniebestuurders tot staken hadden geadviseerd*

üe "E.V0C»11 zag hier haar kans aanwezig* ê plaatselijke ttE*V«C#M
leiding bleek vast overtuigd te zijn van het uitbreken van een staking
en maakte met te t oog hierop reeds plannen* £o werd besloten om de
kwestie van het afzetten van d e huidige voorzitter Veldheer van de
afdeling Metaal op te schorten en begin van deze week de K*V*C*verte«
genwoordigers in de diverse bedrijven in Haarlem a&. omstreken bijeen
te roepen teneinde te bespreken op welke .wij ze sympathie s takingen zou-
den kunnen worden geforceerd (zie bijlage1)* De "»V*C4 "delegatie" zou
als woordvoerder hebban ene Ment en (onbekend).

op d e Ie faas dag des morgens te 7 uur waren ongeveer 120 M«z;*H»V*
M«ers vocede remise öoendaplein te öaarlem verzameld. £>e stemming was
geladen* -Eenparig bestond ha t plan niet accoord te gaan met de nieuwe
regeling, ïerwijl Uniebondbestuurders mat t de directie in bespreking
waren,groepte het personeel voor de remise samen* ̂ e weifelachtigen
werden opgewarmd en enkele E»V»C*ers liepen er tussen door en wakker**
den door terloops geplaatste opmerkingen het vuurtje aan* Men wenste
echter eerst de besprekingen af te wachten*

m̂ ongeveer S uur kwam iemand uit de directiekamer met de notdede»»
ling,dat zij die dienst hadden maar moesten uitrijden ondervt jl de
besprekingen voortgang hadden* Algemeen m erd hiertegen geprotesteerd
en geen enkels bus reed uit* ̂ a enige tijd werd het peraaneel in de

( remise verzameld,waar de directeur der N«Z*H*V*M«,de Heer <%rrissen,
zijn visie op de fcrestie gaf* Hij attendeerde op de mooie Paasmorgen
en haalde ook het "christendom" erbij* Hij gaf zonder meer toe,dat
zijn voorstel inzake de regeling der vrije Zondagen niet de goedkeu**
ring der Uniebonden had* Hij was echter van mening dat het bedrijf da
door ham voorgestelde regeling eiste* Tien dagen geleden was hij naar
de ̂ inister gi stapt om een beslissing te krijgen* Hij irees hét perso-
neel op hun verplichtingen jegens te.t bedrijf en jegens de gemeenschap
Hij vroeg allen aan het werk te gaan om te voorkomen,dat de duizend e
stadsmens en die uit wilden werden gedupeerd*

Hierna nam de Heer ̂g er hout, lid van het dagelijks bastuur van
de Nederlandse Vereniging van üpoor- en •'•ramwegpersoneel het w ord»
Hij maakte de directie scherpe verwijt en; in het byzonder \erweet hij
de directie dat zij het personeel niet aLs mensen maar als bussen b e»
handelde. Miettemin adviseerde hij tenslotte hun die dienst &.dden
volgens hst oude rooster,te g*an rijden* ê 34- man dia volgens het
oude rooster vrij waren,adviseerde hij om te gaan rijden,behalve dege-
nen die voor deze d̂ g; reeds afspraken hadden gemaakt of principiële
bezwaren hadden» Hiertegen werd uit het personeel bezwaar gemaakt, om»
dat des Zaterdags deganen die niet zouden gaan werken,met ontslag



waren bedreigd en men dus bang was dat de "niet-werkers" narigheid
zouden ondervinden als het advies tfaxwde Bedrijfsunie Vervoer werd
opgevolgd* üe Heer «ogerwout antwoordde,dat de Honden ander meer en
voor 100* achter de "niet-werkers" zouden .staan en niet zouden aarze-
len om,ingeval deze mensen narigheid zoudsn ondervinden en er slacht-
offers zouden vallen, e en algemene staking te proclameren*

Ook de afdelingsvoorzitter van de R»K« Hond St« Raphael,Ii*L»M«,
Geers,richtte enkele verwijten aan het adres van de directie,met name
merkte deze op,dat de opmerking -van de Heer ̂ urrissen over het chris-
tendom niet ernstig genomen kon word en, omdat hij geen rekening gehou»
den had nat te-1 feit,dat een gedeelte van het personeel zijn kerkelijke
plichten op Ie Paasdag niet..zou kunnen waarnemen. Hij sloot zich aan
bij het advies van de Heer Hogerhout*

Intussen was de stemming van het personeel er niet beter op gewor*
den en de etakingsbereidheid gegroeid»
'-*cl **011 jaaa?-Mlm.s2.•ii.l.*X*̂ *̂ §1SSS?̂ yiï'r3j* ̂ I'̂ Sn-aecre'tai'̂ s van de Alt

~~"""""aaaröp» het woord te nemen*, Uit protesten van te t personeel
^\k duidelijk,dat men "geen politiek \Clde11. Ook de Uniebondbestuur»

.A* V der s maakten er bezwaar tegen dat de E *V*C *bes tuur der zou spreken op
een vergadering die bel«gd was door erkende vakbonden*

Groen trok zich kennelijk geërgerd terug en bleef schouderopha-
lend het wrdere -verloop der bijeenkomst gadeslaan.

Op dit moment meende de directeur met grote stemverheffing te
moe.ten uitroepen» "gaan we nu rijden of niet,het is nu uit met die
onzin,we kunnen hier nis t de hele dag blijven staan"» Br werd geroepen
dat "vrijwilligers" zouden kunnm gaan rijden en enkelen maakten aan*»
stalten daartoe.

Van deze verwarrende situatie maakte een uit Amsterdam gearriveer
de hoofdbestuurder van de Algemene Hond van Spoor*», ïram- en Mevenbe«
drijvenparsoneeln (E «V «C»), vermoedelijk ene Ment en. gebruik* luidkeels
schreeuwde hijs "naar bui t en, d e bussen tegenhouden" «waarop allen zich
naar buiten voor de ingang der r emise bs gaven*

ïoen allen voor der, emise verzameld waren probeerde de E«V»C*«
bestuurder Groen,die op een betonblok geklommen was,de mensen om zich
heen te verzamelen,doch slechts enkelen kwamen op zijn geroep en ge*
baar af,zodat deze S*V*C»sp8ker maar weer van zijn verhoging afstapte
en zich als een geslagen hond tussen het personeel voegde.

/ Toen de eerste bus,bestuurd door de secretaris van W3t* Raphael",
V M*4j» Paap,wilde uitrijden,werd hij hierin door enkele heetheefden ge*

hinderd* i'oen ?aap de bus langzaam voortreed begon de Amsterdamse
E*V#e»er de aanwezigen aan te sporen dit te beletten» **p een gegeven
moment duwde hij (natuurlijk per ongeluk) iemand voor de bus* Peze
(het personeelslid Co Langeveld),waande zich cbor de buschauffeur be-
dreigd, omdat hij meende dat de bus op hem inreed en wilde daarom met
de chauffeur op de vuist» Tegelijkertijd sprong een E^VoCAerjJac^pJbus
,Martin 'Standhardt«bus-chauffeur.OP de treeplank mat de bedoeling de
besTüuraer a er DUS achter hit stuur vandaan te halen, terwijl enkele
niet tot de B*V*C+ behorende peraanen,opgehitst door de beethoofden,
vóór de bus gingen staan.

*̂p dit moment arriveerde politie terplaatse die rustig en tactiscl
de dreigende handtastelijkheden voorkwamen*

Door een en ander was de stemming nog GEB er geladen geworden*
Het ü*V*C«bestuurslid Groen trachtte de situatie uit te buiten door
bestuurders van d e andere bonden.met name de voorzitter van "St* Raphac
de reeds eerder genoemde l*«Jb*Ma Geers,in een debat te slepen. Deze
laatste vroeg hem voor welke bond hij eigenlijk wel kwam. De "Eenheids
Vakcentrale" brulde de Amsterdammer« Schouderophalend draaide Geers
zich om met de opmerking: "nooit van gehoord11* Dit lokte uiteraard
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een vloed van woorden en verwijten uit* i>e E»V»C*er verweet de Unie-
bonden,dat zij deze staking hadden gebroken*

Intussen was nog enige politieversterking geariiveerd,benevens
een tweede hoofdbestuurder van de lsUV*,de Later,deze wilde met het
nog niet uitgereden en hst belangstellende personeel in de remise gaan
praten* Ook de E»V*C«ers wilden mee naar binnen* Op verzoek van de
directeur belette de politie evenwel deze B»V*C,bestuurders naar binnen
te gaan,terwijl hetplein voor der emise op rustige wijze werd ontdaan
van de herrieschoppers.

De E*V*C«Bestuurders bleven daarna het verloop van een en ander
vanaf de overzijde volgen» Door te t wlkomen onverwachte en snelle
optreden der politie was hun plan om het vuurtje aan te wakkeren in de
kiem gesmoord en kennelijk verslagen stonden ze erbij*

Inmiddels begonnen de bussen langzaam uit te rijden* In de remise
vond nog een bespreking plaats van de hoofdbestuurder der N^V^de -̂ ter
met een veertigtal personeelsleden. Deze hoofdbestuurder concludeerde
tenslotte dat deze korte actie een duidelijke waarschuwing voor de
autoriteiten was geweest dat de arbeiders niet alles met zich lis ten
doen* Hij beloofde een hoofdbestutr sbespreking op 19 April te utrecht
en riep reeds nu de leden op voor een vergadering welke uiterlijk 22
April zou plaatsvinden» Hij adviseerde eveneens,dat zij,die dienst had»
den volgens het oude roos ter, zouden gaan rij den, evenals de opgero spenen
voor zover deze geen afspraken hadden gemaakt of principiële bezwaren
hadden* (intussen heeft de Bedrijfsunie Vervoer het gehele georganiseer
de personeel per circulaire opgeroepen voor een Nachtvargadering op
Vrijdag,22 April a*s* Punt van bespreking: het invoeren van de ö-weekse
vrije Zondag)* en het resultaat der besprekingen inzake de looncorrec-

ïe omstreeks 10*15 uur keerde de rust weer» ties.
De E»V»C«ers hadden inmiddels in een nabijgelegen café een confe-

rentie belegd,waar de E*V,G*er Martin Standaardt rapport uitbracht,
.nier werd besloten, om met een lijst te «erken onder de leden van ;
"St« Haphael" om de secretaris Paap (de *'stakingsbreker") af te zetten*
Martin»ötandaardt is bij enige leden van deze £»£* *>ond geweest en
hartelijk uitkelachen. Voorts werd besloten mat pamfletten te gaan l
werken speciaal onder de ongeorganiseerden* (Hedenmorgen,21 April, :
werden dsz.e pamfletten in de nabijheid van de remise Leidsevaart uit-
gereikt, ^en afschrift wordt hierbij gevoegd)» !

Het publiek heeft practisch gesproken niets van te t dreigende
conflict gemerkt,behalve dan het uitblijven van de bussen in de och-
tenduren.

üp Ie en 2e Paasdag is de dienst vrijwel normaal verlopen en tot i
op heden hebben zich geen conflictem. meer voorgedaan*

üog zij opgemerkt,dat de Uniebonden (in het byzonder de M«V») in
een soort dwangpositie zijn geraakt* verder toegeven van deze bonden
zou stellig m r lies \e.n leden tengevolge hebben en de kans op succes»
vol gewroet van de zijde der E»V»C. en C»F*^« doen toenemen* Het per-
soneel blijkt er rast op te rekenen dat een voor hen bevredigende re- \g wj rat bereikt»

Personalia van in het rapport voorkomende personen*

Hogerhout en «•** de Later s hoofdbestuur sleden "Hederlandse Vereniging v»
»«.-«——_—_—.—.-..„ Spoor* en ^rarawegpersoneel. l

Lambertus -̂ ouis Ĵ arie ê er s,Hergen op Zoom,21»10*77,*blukkenstraat 59
—«——————— __*«, voorzitter MSt» Haphael* af d» Haarlem»



s Groen,2uid Scharwoude«26*l*94,*iilligenstraat 17* Secretaris
.——«.- afd« Haarlem "Algemene -»ond van Spoor-,̂ ram- en Me-

venbedri j venper so neel11.

Menten * C naam op klank opgenomen* <*een nadere gegevens)*

Martinus **ohannes Antonius ï*aap * üaarlem»20é64'01,Caninefaten8traat
— i . 68. Secretaris *St* Haphael11 afd«

Haarlem*

Co Juangeveld » igeen nadere gegevens).

tïacobus Martin-ötandbardt,Ams1trdam,13*12*13,iïaclitegaalstraat 102»



A f s c h r i f t ,

A A N H E T P E R S O N E E L D E R N.Z.H.V.M.

Kameraden,

Er heerst verbittering in de rijen van het personeel als gevolg van de
omstandigheid, dat in meer dan één opzicht de. levenspositie, de rechten
van het personeel in het gedrang zijn.

De belasting op de fooien, de slepende onderhandelingen ten aanzien van
de goedkeuring der lonen en de aantasting van de VRIJE ZONDAG, het zijn
even zovele bewijzen van het neerdrukken van het levenspeil.

De eerste Paasdag liet vooral het buspersoneel zien, hoe groot de ver-
ontwaardiging was en demonstreerde een

SOLIDARITEIT VAN HET BESTE GEHALTE;

het personeel stond schouder aan schoudej'.

Daar tegenover heeft het personeel evenzeer kunnen ervaren, hoe ver-
schillende bestuurders hunner organisaties, de gegroeide eensgezindheid
trcchtten te breken en het hun tenslotte gelukten, de voor de normale
dienst aangewezenen, los te weken van de anderen.

Die zelfde bestuurders en de directeur, beletten een bestuurder van de
Algemene Bond van Spoor-, Tram- en Nevenbedrijvenpersoneel te spreken,
die een waarschuwend woord wilde laten horen ten aanzien van de poging
om de solidariteitsgedachte op de wijze te breken.

HIERVOOR RIEPEN BEIDEN DE HULP VAN DE POLITIE INI

Thans staat het personeel voor de taak de werkelijke kracht van hun or-
ganisaties aan te wenden en ze te maken tot het wapen waarmee de belangen
van de leden 'volledig verdedigd worden.

Op de door de unie-bonden uitgeschreven vergaderingen, zal evenals op de
eerste Paasdag, weer geschermd worden met het algemeen belang en

U GEADVISEERD WORDEN DEZE OF GENE VERSLECHTERING TE AANVAARDEN.

Het personeel zal moeten blijven vechten tegen de aantasting van hun rech-
ten dus ook voor het behoud van hun VRIJE ZONDAG.

GEEN BELOFTEN OP DE TOEKOMST:
ELKE ORGANISATIE MOET PAL STAAN TEGEN DE AANTASTING VAN ÖN2E RECHTEN.

Evenzeer zal met kracht geê'ist moeten worden, dat voor een DOORSLAG-
GEVENDE VERHOGING DER LONEN GEVOCHTEN MOET WORDEN, onafhankelijk van
het besluit der rijksbemiddelaars of van de minister, die ten koste
van onze levenswoorwaarden de oorlogsvoorbereiding willen doen doorvoeren.

Tevens zal met kracht opgetreden dienen te worden, tegen de onrechtvaar-
dige INKOMSTENBELAST ING gebasseerd op het fooienstelsel.
Het personeel zal deze eisen levendig moeten maken in hun respectieve
organisaties, daardoor zullen allen, die of Uw belangen niet willen be-
hartigen of positief Uw levensbestaan en- rechten aantasten, moeten wijken»;

SLUIT DE RIJEN EN VECHT VOOR UW GELUK EN DAT UWER VROUWEN EN KINDEREN. j

Hoofdbestuur der
Algemene Bond van Spoor-.Tram- i
Nevenbedrijvenpersoneel, j
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Betr.J Positie der E.V.C, bij de
Ned.Spoorwegen te Hengelo

's-Gravenhage, 25 Juli 1949

_G.E...H_..E I E

Van gewoonlijk betrouwbare zijde werd mijn aandacht gevestigd
op de positie die door de E.V.C, wordt ingenomen onder het perso-
neel der Nederlandse Spoorwegen te Hengelo.

Ondanks dat van de ongeveer 300 personen, die aldaar bij de
E. S. werkzaam zijn, slechts een tiental bij de B.V.C, zou zijn
aangesloten, zouden deze personen bij eventuele acties een grote
invloed op het verloop der werkzaamheden kunnen uitoefenen*

Genoemd tiental zou bestaan uit de volgende personen, waarvan
enkele reeds eerder werden gemeld, nl»<
Hendrik Steulqleh { 21-KX1898 ) . reeds eerder gemeld.
PieterJ^@^Tlo-i9->lS9é), locomotief stoker, eerder gemeld als

Jaeobus Cornells 2£a§njnjn <6«11«1929)> reserve*locomotief stoker,
reeds eerder gemeld als r lid E»?.C.
Jansen, loeoasotief stoker , wonende Wilber t straat 204 te Hengelo.
Bartele de Jong (Lggeveen) (19-2~1692) f locomotief stoker, reeds
eerder gemeld als lid S*V*C*

, locomotief stoker, Gerard D ou straat 14 te Hengelo.
' etelwasser, Magdalenalaan te Hengelo.
oeomotiefpoetser. Deurnlng er straat 198 te Hengelo; In

ê opgegeven Jan Wllkmafaj geb,14~ll-1919, «rb.K.S., die
waarschijnlijk lid zou 'zijn vsa de C.P*JT., wonende Anthoniusstr.
53 te Hengelo.
Rpzenboocu stoker. Eudolf straat 74 te Hengelo.
Christiaan Stoffel Knel (13»5*»1924), reserve-locorsotief stoker,
reeds eerder gemeld als lid C.P.H. Thans werd gemeld, dat hij in
Oe t ober 1948 naar Duitsland zou zijn geweest in verband met een
onderzoek naar een aldaar (in de bezetting?) doodgeschoten persoon.

Zoals blijkt zijn de hiervoren genoemde personen in hoofdzaak
werkzaam als locomotief stoker en belast met het *s morgens tijdig
gereed maken van de locomotieven, hetgeen door 6 personen -werkende
in ploeg verband van 2 personen* geschiedt*

Baar het opstoken van de locomotieven behoort tot het vitaalste
onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen te Hengelo, zou het
«volgens verkregen inlichtingen- bij een eventuele staking, waaraan
zij als E. V. C. -leden onmiddelliik zouden meedoen t dus kunnen voor-
komen, dat *s morgens geen enkele locomotief stoonklaar zou zijn*

Aan de Heer
Coïfjnissaris van Politie
te IIBKGELO (0.)



Bit zou tot gevolg hebben» dat de gehele spoordienst in
Hengelo en in het Oosten Tan Hederland direct lam kwam
te liggen*

Hieruit zou blieken, dat deze «elxdge E .7. C. -leden,
die echter allen op dit vitale punt ziln geconcentreerd,
een grote machtspositie innemen,

Door voornoemde Struiwich. Knol en Wi^krian zouden ook
meermalen spoorwegwagons «orden weggebracht naar of nor-
den opgehaald Tam Duitse stations. Hiervoor zouden zij
een spoorgrenspas ontvangen, waarmede zij zich op de
Duitse stations kramen begeven en het h*m niet moeilijk
zal Tallen deze bezoeken ook voor andere doeleinden te
gebruiken.

Ik rooge U verzoeken mij te willen doen berichten tot
«elke opmerkingen het vorenstaande tl aanleiding geeft.
Baarbij ik gaarne nader «al «orden ingelicht emtrent de
invloed van de E.T.C* bij de Nederlandse Spoorwegen te
Hengelo*

i • /

Tevens aal Ik het op prijs stellen in kennis te worden
gesteld set de personalia» politieke oriëntering en ver*
des* van belang zijnde gegevens betreffende de bovengenoew-

Jana«n» Kruithof, van DaBi. Rozanboom en

HET HOOFD TM BE DIERST,
• Hamena deze,

J .G .Cr abbendam.



UITTREKSEL

Voor CO...M182 Naam

Origineel in QP...1Q91 Naam

Volgnr. Ag.nr Aard van het stuk ..ajppQrt...b.

; Afz P....IV; '. „ Datum

Naar aanleiding van tiet rapport ACD
54182 werden de N.S.kaarten van deze SVC-leden
van een vitaal onderdeel der N.S. te Hengelo ge-
bundeld overhandigd. Daarbij werd tevens gewezen
op het grote belang dergelijke knooppunten op
te sporen. Van dit bericht werd (zonder de na-
men) een afschrift gemaakt ten behoeve van na-
dere besprekingen met de leiding N.S., ten
einde deze op het belang van de beveiliging te
wijzen*

Uitgetrokken door ?.*:. Afd./Sectie ...,D, •.?.? Datum .

Op aanwijzing van ~:..'.r^f..

5074 - '48
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-fir.No.
Onderwerp: Overzicht omtrent de machts-

positie der E*V*C* bij de Nederlandse
Spoorwegen te Hengelo*

i/ December"1̂ 48
Vo'<"!no. ƒ

27 JAN. 1949

R A P P 0 R T A:D
Hiermede heb ik de eer U edel gestrenge beleefd

het volgende te rapporteren»
Op het emplacement der Nederlandse Spoorwe-

gen te Hengelo (O* ) zijn circa "̂ OQ personen werkzaam» wier
werkzaamheden verdeeld zijn over de diverse afdelingen»
als i weg en werken» station-personeel» rijdend personeel»
reparatie-afdeling» locomotief -personeel» enz» enz»

Van dit personeel is slechts een klein aan-
tal aangesloten bij de Eenheids Vak Centrale» ntl. in to-
taal 1J> personen» te weten!

Struiwigtf? voorzitter van de E«V-C-» bedrijfsgroep Spoor
en Tram» wonende aan de Deurningerstraat no*
49 p» te Hengelo»

£" Onderzocht dient te worden of voornoemde
Struiwigh voor de C»P»N« lid is van de Ge-
meenteraad te Hengelo» j ?

secretaris en penningmeester van de E*V*C*»
bedrijfsgroep Spoor en Tram» locomotiefsto-
ker» wonende aan de Krabbenfcosweg no» 204»
te Hengelo»

Jacobes Cornelis Traanman» geboren 7 November 1929 te En-
schede» verver -reserve locomotiefstnker» wo-
nende/ aan de Geraniumstraat no» 7» te Hengelo»

Euddinö,

^

dient te onderzoeken of de gegevens van
deze persoon juist zijn» Wordt hiermee ver-
moedelijk zijn vader niet otse bedeeld* 3

Jansen» locomotiefstoker» wonende aan de Wilbertstraat
no» 204» te Hengelo»

Lageveen» locomotief stoker» wonende aan de Castorweg no*
jJ22» te Hengel o*

Kruithof» loetwüotiefstoker» wonende aan de Gerard Douwstraat
no* 14» te Hengelo*

Van Dam» ketelwasser» wonende aan de Magdalenalaan (29?)»
; %te Hengelo*

Wijkman» loc%Ébtief poetser» wonende aan de Deurningerstraat
no* 198» te Hengelo.
Wijkman doet tevens dienst als Locorootief-
stoker- ^

Rozenboom» loc*>»etiefstoker» wonende aan de Rudolfstraat
no* 74» te Hengelo»

N.S.jKnol» ongehuwd» locomotief -petser — reserve locomotief-
stoker» wonende aan de Landmanweg no> 3» te
Hengelo*
Ten aanzien van voornoemde Knol is bekend»
dat deze ojnstreeks half October 1948 verlof
van zijn dienst heeft gevraagd» Hierbij zal
hij toen uitgelat^ö hebben» dat hij een be-

zftek moest af leggetï tin DuAsland in verband
met een dood geschoten persoon» Een en ander
was echter zeer verward door hem uitgelaten»*
zodat het moeilijk was-̂ hieruit een cönclusièx
te trekken.' Het volgende is hierbij opgeval- i
len* Enige dagen voor dit gevraagde verlof»
werd doof ̂ inol nog geklaagd dat n,ij geen vol-
doende werkkleding en werkschoenen bezat.
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Toen hij verlof vroeg voor zijn vermoedelijke
reis naar.Duitsland» was hij in bet bezit van
een nieuwe bruine leren jas en nieuwe bruine
laarzen» kennelijk militair model» zoals die tij-
dens de bezetting werden gedragen»
Zeer vaag zal Knol nog uitgelaten hebben» dat de
door hem bedoelde persoon ongeveer 40 km* over
de Duitse grens doodgeschoten zou zijn*
Men is van mening» dat dit alles verzonnen is
en hij om andere redenen zich naar Duitsland
wilde begeven of hierover geen nadere mededelin-
gen wilde doen*

Voornoemde personen» allen lid van de ,p«V«0*» zijn zoals
voormeld is aangegeven» in hoofdzaak werkzaam als locomo-
tiefstoker of reserve locomotiefŝ oker*

Een locomotiefstoker heeft tot taak» de locomotieven
die om de drie dagen uit de dienst worden genomen voor con-
trole» op het eind daarvan weer op te stoken» om weer in
dienst genomen te kunnen worden* Hierbij komen dan tevens
circa 45 locomotieven» die practisch iedere avond uit de
dagdienst kooum worden genomen» waarvan de vuren des avonds
laat gedeeltelijk worden gedempt en des ochtends weer worden
opgestookt voor de dagdienst*

In normale omstandigheden vragen deze werkzaamheden»
van de hiermee belaste personen een grote accuratesse» aan-
gezien het anders niet mogelijk zal zijn» dat deze 45 loco-
motieven tijdig stoomklaar voor hun dagtaak kunnen zijn*

Hiermee zijn continu fin totaal 6 personen belast» bij-
gestaan door eventueel reserve-personeel» Zij zijn echter
allen aangesloten bij de £*V*C** Er wordt door hen gewerkt
in pioegenverband van 2 personen» zodat het opstoken door
drie groepen van 2 personen continu wordt uitgevoerd*

Het opstoken van deze binnen gekomen locomotieven be-
hoort tot het M*itaalfitG onderdeel van de Mederlandse Spoorwe-

te Hengelo» daar juist hier de locomotieven bedrijfs

v

^
klaar vorde'Tilt te voeren diensten worden gemaakt*

Indien de E*V*G* een algemene staking voor het per-
soneel van de Spoor en Tram maatschappijen zou proclameren
en vorenbedoelde arbeiders hieraan gevolg zouden geven» dab
oU&KidEK&K zou dat tot gevolg hebben» dat de gehele spoor-
dienst te Bengelo ontwricht zou worden*

Wanneer zij namelijk in staking gaan (loc* stokers)
komt het opstoken van de des nachts op rust gestelde loco-
motieven geheel te vervallen» zodat er in de aan te vangen
ochtend dienst geen onder stoom staande locomotieven kunnen
worden ingeschakeld* Hierbij dient aen tevens nog rekening
te houden» met het opstoken van de voor contgole uitgeval-
len locomotieven* Temeer daar voor de op last van de E*V«C»
stakende locomotiefstokers in dat geval geen reserve perso-
neel voorhanden is» die dit werk kunnen overnemen*

Gezien voormelde» heeft de E»V»C* in dit onderdeel
van de Nederlandse Spoorwegen te Hengelo» dat gerekend mag
worden tot het Vitaalste en zwaarst treffende onderdeel te
Hengelo» met haar weinige leden» die hier echter juist gecon-
centreerd zijn een zeer grote machts positie» die het gehele
spoorwegbedrijf in het Oosten van Nederland en zelfs daar
buiten kunnen lam leggen*

Vervolgens dient men nota te nemen van het volgende*
•oornoemde Struiwigh» Knol en Wijkman doen wel eens als lo-
comotief personeel dienst op locomotieven» die belast zijn
met het ophalen of wegbrengen van spoorwegwagons via Olden-
zaal van of naar Duitse spoorwegstations* Zij ontvangen hier-
voor een spoor-grenspas van de Ked* Spoorwegen en kunnen
hiermee op de locomotief de Duitse grens passeren en zich op
de Duitse stations begeven* Deze bezoeken kunnen zij echter
ook tevens voor andere doeleinden bezieen*


