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Congres tabakbewerkers uam\ 
belangrijke besluiten 
Voor verdeling werkgelegenheid en 

· wachtgeldregeling
Strijd voor vrede, eenheid, prijzen- Verdere strijd is geboden. In het bijzonstop, tegen werkloosheid. Dit waren der hield het congres zich bezig met het de vier pijlers van het congres van vraagstuk van de vrede. In de ,sigaretwerkers in cle tabakindustrle (EVC), tenindustrie hebben vredescomité's bezo besloot de voorzitter Sip zijn con- langrijk werk verricht, vertelde een der gres-rede Zaterdag -j.f. discussianten. Zo brachten op een fa-Overduidelijk toonde hij aan, in welk briek van. British American 500 arbeista.dium het kapitalisme verkeert, n.l. ders(sters) hun stem uit voor het vereen stadium van ontbinding, dat in bod van de atoombom en de eisen van zijn pogen het voortbestaan nog wat de oproep van Stockholm. Resoluties te rekken, het volk met een derde werden aangenomen. Als eerste In het · wereldoorlog bedreigt. belang van de vrede werd geacht alles Na de tweede wereldoorlo te ondernemen tegen de heroprichting sigarenindustrie nog niet o gang - van de Duitse ehrmacht. weest, doch werden de erkers n g Het congres iste vrijheid voor Piet enigszins beschermd door het Wac - van Staveren e voor allen, die geweigeldfonds. Toen op 29 April 1950 de gerd heö n in rlog te gaan tegen het functie van het fonds w&d s opg zet, Indonesisc br edervolk. De belang-hebben de sigarenmakers zie aa IJ discus biJ rage, die vele afge-tegen verzet en is een bijzonde vaa digden heli gebracht en de ge-bruggingsregeling tot stand ge loft alles te doen voor de Eenheid, is Dat was het resultaat van eens zinde wa rborg dat uitvoering gegeven zal actie.• Deze bijzondere O.B.-uit ering w den aan de belangrijke besluiten. is echt& sinds 1 October stop ezet. De opheffing van alle beperk gen Aan het slot van het congres werd van mechanisatiemiddelen zulle de en programma van eisen aangenomen, werkloosheid nog meer waarin o.a. de eisen voor een derde 5%maken. loonsverhoging, voor onmiddellijke af-Het congres is van mening, dat )iet kondiging van een prijsstop, vermindeWachtgeldfonds opnieuw zijn fuJ.�tie ring van de bewapening en beperkingmoet gaan vervullen, ddor de ,uitke- van de ondernemerswinsten zijn vervat. , ringen weer te beginnen. 1 . , - - --In verband · met de toestand in de 1 s!ga;ren!ndustrie Is in_ een v/, de program-eisen opgenomen: A: Verdeling van d!l voorhanden j zijnde werkgelegenneid, zodat niemand ontslagen wordt als er nog enig werk is. :B: Herstel van het Wachtgeldfonds ------met een regeling, zoals die was � voor 29 Ap.ril 1950. Ret congres besloot actie te ontplooien voor onmiddellijke afkondiging van een 

absolute prijsstop. Omdat de regering geen gehoor geeft a11n een g_ert_ûme tijd verlangde prijsverlag'lng, roept het con
gres de werkers in de tabaksindustrie op, te strijden voor een derde 5% loons
verhoging. 

Sigarenmakers uit het Zuiden 

spreken Vooral de afgevaardigden uit het Zuiden waren overtuigd van de te bereiken successen. In de discussie noemden zij voorbeelden, hoe de overheid gedwongen werd zich met het vraagstuk van werkloosheid in de industrie bezig te houden. 
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ALGEJJBENE BOND V.AN vmnYERS IN DE T.AJ3.AKSINDUSTRIE. 

AGENDà 
------·----------

voor het Congres,te houden 
op Zaterdag 27 Nov� 1948 1 

in KrasnapolBky, Amsterdam. 

1" Opening.; 

2 o Kiezen van Presidium;

3. Begroeting door H.B. van de E.v.c.;

4, Congresrede door de voorzitter;· 

5. Verslag secretaris;

6. Verslag penningmeester;

? • Bespreking Statuten en Reglementen; 

8 • Beleid H.B o; 

9. Verkiezing H.B.,Dag.bestuur en Bondsraad;

10. Stichting A,B.T.I.;

11. Bt emming. over resoluties;

12. Sluiting.

------()...----



RESOLUTIE \ffiERST.1:1.NDSKAS •. 

De Algemene :Bond van vï.verker s in de 'Ie.baksindustri.e in Congres bij

een op 27 November 1948 in Krasnapolsky te Amsterdam, 

besluit ingevolge het bepaalde in artikel 5A van het Huishoudelijk 

RegJ.sment medLle werken aan de vorming van éen Centra.la 

�eerstandskas en de samenstelling van een bijbehorend regle-

ment voor uitkering uit de if.L'eerstandskae; 

dràagt het Hoofdbestuur en de Bond sraad der A.B.T.I. op,daartoe 

de nodige stappen te ondernemen in samenwerking met het 

Hoofdbestuur van de E.v.c.

Gaat over tot de orde van de dag. 

•



_&fE,MENE BOND VAN vvERKERJ3 JN DE TABAKSINDUSTRIE, 

Ontwe112-Resolu tie_ inzake_lonen. 

De Algemene Bonà van Werkers in de Tabaksindustrie in copgres bij
een_ op 27 November J.948 in Krasnapoleky te Amsterdam; 
kenqi.snemende · 

van het f9it,d at de kosten van het levensonderhoud steeds

bli-jven st.:)ge:''.1, 
stelt, vast 

besluit 

_dat de lonr':.lc. dar arbeiders; werkzaem in de tabaksindustrie, 
in steed.i:: nH,er s-;b.rill0:;:.-e tegenstellingen komen te staan 
ten Y,1::-,:: :::hte v.s.n J.� p�"i,i zen, 
de,t (.'c: \• ':':l�hoging de::..· e.n :::�,inzen op tabaks- en tabaksproduc
ten y,:: et <'.'..a.l nalate:n e,=,r; Y'ffl1à.gende invloed uit te oefenen 
op cU: :1!:;��et dezer producte:o.�·�và.udoor de positie van de wer
kers j_n de taba'tsindi;.strie nog verder ondermijnd dreigt te 
woj:·-J,-:n 1 

d2.t d.,3 besturen der Unie\"J")nden, zonder dat de leden van die 
orgar..isaties door hen daadn worden gekend,de door de rege ... 
ring gevolgde loon- en prijspolitiek ten volle ondersteunen 
en rr,.ogelijk maken, waard.oor deze besturen voor de geV'olgen 
van deze regeringspolitiek geheel verantwoordelijk moeten 
worden gesteld; 

de atrij d vobr verhoging de.r lonen ten kostij va.n de win_st 
met nog meer kracht voort te zetten en de Bondsraad en het 
Hoofdbestuur van tle Algemene Bond van Werkers in de Tabak�•
industrie opdracht te geven deze atrijd,ten doel hebbende 
de lonen der werkers in de tabaksindustrie met minstens
10% _t� verhogen,met alle ten dienste staande middelen te ac

tiveren; 
Roept alle arbeiders,werkzaam. in de tabaksindustrie op,in 
lotsverbondenheid met de leden van de A.B. T. r., alle voorge
nomen aanvallen op h et levenspeil der �erkers met kracht 
af te slaan en de strijd voor de inwilliging van de door de
A.B.T,I. gestelde looneis met kracht te voeren; 

Gaat over .to t de orde van de dag • 

..... -.. 0 ............ _ 



-·-

.ALGE\SllE BOND VAN WERKERS IN DE TABAKSINDUSTRIE. . 
==� 

De Algemene Bond van We1·kers in de Tabaksindustrie in congres 
bijeen op 27 November 1948 in Krasnapolsky te .Amsterdam, 
�ennisnemende 

van het feit, dat d.e regering::r,.3 overgegaan tot gedeelte
lijke intrekl�ing van ë.e subsidies op levensmiddelen en 
kolen en net toeka."lncn vè,n e·en- duurtetoeslag van F l�
per week; 
tennisnemende voorts van het feit, dat de hoogte va.n dit
bed�ag is bepaald in overleg met de besturen van de Uni..,. 
bonden zonder dat daarin de leden dezer organisaties 
z:tjn gekend; 

•telt va!ë:t
dät �P grond van berekeningen van het be�tuur van het 
N.v.v, de,als gevolg van deze subsidievermindering op•
tredende prijsverhoging per gezin minstens F 2.50 l

besluit 

F 3.- per weBk bedraagt;
stelt derhalve de regering en de Uniebondsbeaturen in
gebreke,omdat hier de belangen der werkers op schande•
lijke wijze zijn verwaarloosd;
roept alle werkers in de tabaksindustrie op te ijveren
voor het inwilligen van de eis een duurtetoeslag van
F 2.50 per week voor alle werkers,öok voor die beneden
23 jaar; 

in de bedrijven deze eis met kracht aan de orde te stel-
len. 

Gaat over tot de orde van de dag. 
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AfiGEMENE J30ND VAN WERKERS IN DE TABAKSINDUSTRIE< 

Ontwerp-Resólutie betreffende 
de Jeugd. 

De Algemene Bond van. w:erke�cs in de Tabaksindustrie in congres bij een 
op 27 Novemoer 1948 in Kre,snapolsky te Amsterdam, 

bespreken_O& 
de t::-iestand van de werkanr.0 jeugd;:is van oordeel, 
d2, t duu:cteto e13lag ook aan de jeugdige werkers heneden a3 j aa:;r 
behoort te worden toegekend�omdat óok zij getroffen �orden 
door de duurte,,a.ls gevolg van _de subsidievermindering op le
vensmiddelen en kolen� 
dat de positie van de·wArkende jeugd onverbrekelijk is ver
bonden met die van alle werkers; 
dat dien te'1. geirolge de VE:orbetering van de positie der wer

kenél.9 j eti.g0. moet word.en beschouwd als een verbetering van 
alle werke::..�G; 

stelt vas_t 
dat de str1J o ïToor r.e belangen der jeugdige werkers gebaseerd 
dient te zij�1 0r:i :J.'-) 01J�.ossing van de dagelijkse problemen der 
werkende j n1 gó. r:'t: a.t-, v�J�wczelijking van de gestelde E::isen op 
het Nationaa1 . Con��cs voor de Werkende Jeugd van 4 Juli 1948 
te Amsterdi:1rn. gci10adcn'.: 
dat in ve:rb2.:1d. "c:i.0-rT.aFJe "wp,a:i:- mogelijk- de vorming van jeugd
groe1:it�:1, vc>Lon0.0n met lede� van onze bond, in _de bedrijven 
rio o dz 2} , ·, i : :c J. s g 
da,t c;e ::: : j::: 2 .:J. van de j ongd. in de tabaksindustrie voor deze 
r0r::ht-, n.:-,�·J1.gr:: ei sen de eenheid van de werkende jeugd zal be-

draagt het HoofC.b,rntuur en de Bondsraad der A.B.T.I. op aan het
j eugè.we:i;)ç clc grootst mogelijke steun te verlenen en door een 
geregelde propaganda het jeugdwerk in brede kring ingang te 
doen vinden" 

Gaat over tot de orde van de dag. 

----o---



Ontwerp resolutie over de zelfstandigheid. 

De A.B.T.I. in Congres bijeen in Krasnapolsky te .Amsterdam op 

27 November 1948 kennisnemende van het besluit van de Lande

lijke Raad der.E.v.o. dd. 4 November 1947,luidendes 

1. De Land0lijke Bedrijfsgroepen der E.V.c.,voor zover de wen
selijkheid a�arvoor s2nwEzig,kunnen worden omgevormd tot
juridisch o autononrn bedrijfshonden, a.angesloten bij de E. V .c.

2. Hot s2"menstellen ve"n 
1

ontv}erp-,statuten en H.H.Reglementen ten
bchoovc·van de bedri,ifsbondon dient in overeenstemming met
het Bestuur der E.v.o. to gcsèhioden en behoeft do goedlrnu
ring vnn de Landelijke RRad dor E,V.C.

3. Hot H"B. ·der E.v.a. ontwerpt eGn niemYc regeling voor de
:financiële verhoudingen tursen de 11 beo.rijf&bonden11 en de
E.V.Co en doet na amvaa�ding door de Landelijke Raad deze
achtereenvolgens van k:cach t worden voor' de 11 bedrij fsbonden 11 • 

stelt met voldoening vast: dat de op het Congres der A.B.T.I. 
genomen bcslui ten volledig in overeenstemming zi'jn met het hier• 
boven onder 1 en 2 genoemde; 
besluit: op grondslag van zijn Statuten en H.H.Reglementcn de 
nationale verbondenheid met -en de eenheid van-,allc NedGrlandse 
werkers te bevestigen en tot stand to brengen door het Hoofd
bestuur en de Bondsra.2.d op te .d,re.gen: 
1. hun invloed te doen golden bij het reformeren van de E.V.C.

tot een verbond van Zelfstandige Werknemers Or ganisaties;
2. allo m2.átrcgolen te nemen,die kunnen leiden tot versterking

van het VL. V.V. en de wegen te openen tot oen ontplooiing v2.n
de intcrn2.t1onale solidariteit der werkers in de tabaksin
dustrie,binnen het ra2JI1 van hct'i.v.v.

3. de fi112.nciÖle verhoudingen met de E.v.a. op basis v� de
noodzCTkelijke zclfwerkzac:.mheid der A,B.T,I. te herzien en
v2.st te stollen in overeenstemming mot het H,B.,resp.La.:nde
lijko R�2.d der E.v.c.

llO.ept d�artoc de werkers in de Tabeksindust rie op in grote ge
tale. toe te treden tot de A.B.T.I. 

Gaat over tot de orde van de dag. 
,\ 
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Hierbij doe L� U de Congres�mp van de AJ..�e:·,1ene .]3ond 

van Werl:ers in de 'T'abaksindustri� toekonen • 
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Verbinding: 19 

GE H E  Il\': 

A/3 no. 1015'48 E.V.C. Datu.m: 21-12-48 
Onderwerp: E.V.C. 

Betrou.wbaarheid beriRhtgever: betrou.wbaar 
waardering bericht: idem 
Tevens bericht gezonden aan: --

J .:r oÛ:J t.57 '--1 

---------------------------------------------------------------
-

Omstreeks Juli 1947 werd bij een fabrikant hier ter stede 
ontslagen: 

. JACOBUS W. BIJLEVELD, geb. te Utrecht 19-1-25, wonende Bekker
straat 117 te Utrecht. 

� De reden hiervan was, dat Bijleveld de grondstof van de fabriek 
(tabak) had vernietigd, waardoor de arbeiders niet aan hun 
stukloon konden komen. Dit was door hem gedaan om stemming te 
maken onder de arbeiders. 
Genoemde Bijleveld, die bij de arbeiders bekend stond als 
communist, ging naar aanleiding van het ontslag direct naar 
de E.V.C, Een delegatie van de E.V.C. (afd. Tabaksbewerking) 
wilde dienaangaande de Directie spreken, doch werd niet te 
woord gestaan. 

l'\.A�xf Een dezer delegatie leden is genaamd. CORNELIS JAN JACOBUS DE 
C7 'i LANG (geb. te Utrecht 19-5-01, sigarenmaker, wonende Lekstr:aat 

j°'t)te Utrecht). Deze stond bij de Directie bekend als een 
fanatiek C.P.N.-er. Hij is een broer van HENDRIK DE LAN�, 
geb. te Utrecht 25-10-96, sigarenmaker, lid E.V.c.; wonende 
Lekstraat 25 te Utrecht. 

In Augustus-September 1947 werd deze zaak aanhangig gemaakt 
bij het Kantongerecht te Utrecht. Uit brieven, afkomstig van 
het Bureau Rechtsbijstand van de E.V.C., blijkt,dat als advo
caten aan dit bureau zijn verbonden Dr. C.B.W. WALBACH,wonende 
Vondelstraat 54 te Amsterdam (t!Cllef.84315) en Mr. T.HEYL�R. 
wonende Breestraat 60 te Amsterdam (telef.20784). Dit deze 
brieven blijkt dat zij het hebben over "ons lid". Als deu.r-

►'i) waarder in deze zaak trad op KIAAS�ijINK, geb. te Utrecht
_,_/' 24-6-1f, wonende Hamburgerstraat �5 te trecht, die over het 

algemeen bij zijn collegas politiek niet gunstig bekend staat. 
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Notitie. 

In "Tabaksindustrie"(het orgaan van de A.B.T.I. 
-Algemene Bond van Werkers in de ·Tabaksindus
trie,aangesloten bU de E.V.C.),van 13-11-48,
werd bericht dat te Groningen ter voorbereiding
van het op 27-11-48 te Amsterdam gehouden con
gres van deze bond,een werkcomité was opgericht
Leden die zich voor werkzaamheden in dit verban
wensten op te geven,konden zich melden b� de
hierna genoemde personen:

� 1 J.MEYER,Peter Hendriksonstr.2A; 

,;... 1 J. NIEZWAAG, Irislaan 12; 

..,- C. SCHREUDER, Sr. , Winschoterdiep 153; 

-ic.SCHREUDER,Jr.,Houtzagerstr.13;

� J.KUILMAN,Westersingel 44

allen te Groningen. 
12-1-49

B V. 
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Hiermede moge ik· U v.erzoeken mij wel, in kennis te willen· 
doen stellen met de personalia, politieke orien�ering; eventu
ele functie in de vakorganisatie en verder van belang zijnde 
gegevens betreffende: 

,IBYER, Pieter Hendriksonstraat 2 A _' 
NIEZ!f!!2, Ir ;t s1aan 12 , 

CfIB�Efi. ·sr.A • Winsohoterdi ep 153 
C. SCHREÜDER J'r, • Houtzagerstraa t 13
:r. KUILJ:AU, Wester,eingel 44
allen·te Gro�ingen.

Genoemde personen hebben, volgens een mededeling ,tn 
"de Tabaksindustriefl , deel uitgemaakt van een werkcomite 
te Gro�ï�gen, ter voo�bereiding van het in November. 1948 te . 
.Amsterdam gehouden oongres van de Algernen'e Bond van 1�rkers 
in de Tabaksindustrie(aangesloten bij de'E.v.c.). 

. . 

Ik moe hierbij opmer en, dat.in mijn administratie 
voorkomen: 
Jacobus KlJIL�î.AI , ·geb. 13-10-1889 te Gron1.ngen, wonende Bedum:..

merstraat .34 a te Groningen
1 

sigarenmaker, in 194'7 lid 
dagel!Jks· oeatuur afd. Gron1ngen der •.v.o. · 

·. 
Jan 1::EYER • geb. 28-1-18$7 te Groningen, expediteur, wonende ·. 
• "'. ' I'r. Hen<lrikstraat 2 k te Groningen. Hij werd in 1946

. gemeld als voó:raanstaand lid O.P.N. : 

.Aan de Heer 
Hoof'dooràmissar1s van Politi� , 
·te
Gl1. ONINGEN •
.... q - lo• 

J.G. Orabbendam 
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Rp. no. 746, Geheim. 

ONDER'JERF: Inlichtingen; E.V.C. 

\an tal bij lagen: #i een. 

-1
2 FEB. 1949 I 

s-1rttt 

Onder verwijzing naar de inhoud van bijlage dezes,wel• 
ke nog mé,ar kort ge!den in mijn b-azi t kvvam ,_ moge ik u het m 
volgende berichten. 

In het jaar 1947 is tê Nij kerk de tabaksfabriek "GRUNO n,

afkomstig uit Gr�ningen, gevestigd. 
Bij deze vestiging is een tiental arb�iders uit �roningen 

mede naar Nijkerk gelcomen. 
Op 28 April 1948 ontving de Directie van bedoelde faoriek 

bezoek van een lid van het.Hoofdbestuur der E.v.c., teneinde 
te spreken over de a&rlstaande · vaaantie i�eek voor de arbeideIL 
van die fabriek. Hetgeen bedoeld bestuurslid voorstelde en 
naar voren bracht, was reeds door de Directie bepaald, zo• 

r 

dat door hem geen succes werd geboekt. 
Tijdens dit bezoek vroeg bedoeld bestu�rsli-d of een arbeiw 

der vau de _fabriek, met name Mulder, bij het onderhoud aan• 
wezig mocht zijn. Dit werd door de Directie geweigerd� 

Znkele dagen da�rw werd door Mulder voornoemd, wiens vol ... 
ledige personalia is: 
Lambertus MULDER, geboren l Augustus 19u4 te Groningen, van 

beroep fabrieksarbeider, voorheen wonende te Groningen,thans 
te Nijkerk, Bentickstraat, no.34, onder de abbeiders op die 
fabriek een geschrift verspreid, waarvan een afschrift hier 
bij gaat, naar de inhoud \Vaarvan ik U, kortheidshalve, 
verwijzen. 

Mulder voornoemd is gea,bonneerd op irDe :✓,"'ARHEIDrt . 
Een E.v.c. a�deling is te Nijkerk niet gevestigd. 

� APELDOORN, 29 Januari 1949. 
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A f s c h r i f t • 

ALGErlENE BOND VAJJ ";ERKERS IN DE TABAKBE- EN VER1/ERKENDE INDUSTRIE. 
C. tel.35474 AMSTERDAJJI Prinsengracht 739 

/ AMSTERDAM, 10 Mei 1948
;;!.: = 

AAN DE ARBEIDERS VAN GRUNO'S TABAKSFABRIEKEN TE NIJKERK. 

Waarde Makkers, 

De loontoestand in Nederland, die voor de arbeiders een bijna ondraag
lijke is geworden, mist haar uitwerking ook in Nijkerk niet. 

'Je· eten wel, dat er door fabrikanten en Rijksbemiddelaars en ook door 
vakbondbestuurders, een standpunt wordt ingenomen, dat de v,erkérs op het 
platte land goedkoper kunnen leven dan in· de steden. 

Hierom zijn de lonen in Gemeente-klass�n ingede.eld en krijgen we dus 
een toestand, dat de arbeiders van het platte land hun arbeidskracht goed
koper moeten leveren dan de arbeiders in de steden. Ach ja, zo redeneert me
in de plaatsen als Nijkerk en andere tot de lagere Gemeente-klasse behoren
de, hebben de arbeiders een stukje land wat ze bewerken o:f andere mogelijk
heden er iets bij te verdienen. 

rnaar ,..vij weten maar al te goed, dat gij er ander·s over denkt. Het leve 
op het platte land is in vele geval_len duurder dan in de steden • 

En wanneer gij, .kameraad, de gehele dag in de fabriek hebt 'gev,erkt val 
het U zeer zwaar nog eens op het land te gaan wroeten en de tekorten van uw 
gezin aan te vullen. 

Ook de jeugd heeft zeer veel tekorten in haar l�ven op het platte land 
en ook zij wordt door deze loonpolitiek en Gemeente-klasse indeling ernstig 
gedupeerd. :'.)e jeugd, die in het onderhoud van het gezin moet helpen,wrnrdt 

- ,gebruikt, om goedkope arbeidskracht te leveren. Zo worden in vele gevallen
de jonge arbeiders gebruikt als concurrent en loondrukker van de andere ar
beiders.

DIT KAN :E:N MOET VRRANDERENl ! ! ! 

Er zijn gevallen, waar de ondernemers erkennen, dat de·lonen te laag 
zijn en ook berei& zijn deze te verhogen. Zij beseffen, v,anneer de arbei
ders verdienen, zodat zij behoorlijk kunnen leven, het gevolg is, dat zij 
meer lie�de tot-die arbeid hebben en dit de producten -ten goede komt. Toch 
worden zij door de Regeringsinstantie Rijksbemiddelaars belet de lonen te 
verhogen. 

De strijd ,moet dus niet alleen tegen de ondernemers, maar tegen de rte
geringspolitiek van lage lonen gevoerd worden. 

Deze strijd voert de E.v.c. dageli.jks • 
Op 28 April j.l. had ons Hoofd-Bestuur een-bespreking met de Directie 

der Gruno fabrieken. nesultaten zijn U bekend. Maar bovendien hebben wij ;on 
_tot het college v�n Rijksbemiddelaars gewend om voor de arbeiders in Nijker 
een toes�ag op de lonen.te verkrijgen. 

Het onderzoek over de mogelijkheid daarvan is "gaanden, zo berichtte 
ons het College van RiJksbemiddelaars. 

Ret resultaat zal echter afhangen van de wijze waarop de arbeiders 
zelf hierop zullen reagerèn. 

Zijt gij van plan op de meest juiste manier te reageren, �vordt dan lid 
van de H:.v.c . .Vant alleen de eenheid-van alle werkers is in staat de kracht 
te ontwikke.len de strijd met succes te voeren om het levensgeluk der wer-
kers te _verhogen. · · ' 

Yij weten heel goed, dat men ook in Nijkerk over de �.v.c. veel 
zal hebben verspreid. 

T)eze laster is. alleen dienende om de eenheid der arbeiders te verhip
deren. De eeélheid der werkers is alleen in staat meer levensgeluk en ge
rechtigheid te brengen. 

Eenheid door Solidariteit voor Naastenliefde en Gerechtigheid, 

dat is ons parool. 
'!fordt lid van de organisatie die strijd voor deze eenheid, 

de EENHEIDSVAKCENTRALE. 
Vul onderstaand i� en geef het aan Uw makkers, die lid-zijn van de 

E.v.c.



Zij zullen zo�gen, dat deze opg1ve het Hoofd-Bestuur bereikt. 

met kam. groeten, 
voor het Hoofd-Bestuur, 

w.g.E.Sip.

E.Sip (voorzitter).
-------------------------------------------------------------------------------

·•

Ondergetekende wenst lid te worden van de E.v.c.

Naam ••.........•.••. -....•.•••.•...•...•.••.•.......• 

Adres. . ........................................... o • •  

Geb. datum .....................• 

Bedrijf, waar U wer-kt ••.•......•.........•..•......•. 
\ 

Loon per week/maand ................................. . 

Van \velke organisatie vroeger lid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

/ 

. . . . .  ,. . . . . . . . . . . .  .

handtekening. 

Voor eensluidend afschr-ift, 
De adjudant der Rijkspolitie te Apeldoorn. 

H. de - ,vilde •.

\ 

, 
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Verslag va:im eeru open.bare vergadering, gehouden op Donderdag 
3 Febm.ari. 1949 te 14 uur in het geboubv "De Brakke Gromd" 
Nies 53--55 te Amsterdam. 

baksbwe.Ikers", aa.ngesloten 

AaILwezig waren ongevee:r 250 p ersoneru,mee st jeugdige lieden, 
waarvaD.L ongeveer 2/3, uit vrouwen be.stond.Bij het. gebouw en 
in. de zaal werd miet gecol.:poll;'teerd en/o'f gecollecteerd. 

Te ongf;veer 14, 15 uur werd de vergadering geopend door ee:ru. 
persom:n. (zeer waarsC'hijnlijk. Everard SIP,geboren te Wage
ningen, 27 Be:ptember 1897, van beroep; sigarenm.aker, womende; 
Ntieuwe, Plein. 22 te A.rn.hem. ), d:h.e· de aanwezigeru welkom heette. 
Hij wekte de stak.enden op hum beste krac-hteh te geven aange
zien. de mogelijkheid. anders niet uitgesloten was dat de uit.
keringen zoudërunloeten verminderd worden of zelfs geheel ko-
m.elDl. te verv allen. Tevens wees 11.îj er op dat hem gebleken was 
O!at stakÈmden op straat o:p onbehoorlijke wijze waren o:pgetre:
den (.doelde mogelijk o:p molest p.ties of o:p een- geval dat sta
k.ers die met steu:mJ,.ij;�ten. liepe1ill, dronken thuis kwamen met 
een taxi) en ve rzoeht aan de ledem om het bestuur van alle
ongewenste gevallen op de hoogte te stellen opdat ingegrepen 
kom worden.DaaIDla gaf hij net woord aan de eerste s_pre�ke.�î�. 

"-'""' r.1,,.,'1 -f • ( l 

XfDeze s_preker;.Alex8Illder westerink,gebore te Den Helder,27 
Jum 1903,woruende;Plar:u.tage Muidergracht 73/Il,sc-.hetste het 
gehele verloop van de stakingsactie.Volgens hem was de zaak 
al gewonmen geweest en geworden tot een histori sc-lle overwin
mng voor alle if.ederlan.dse arbeiders, als niet op het laatste 
ogenblik: doO'r het College van- Rijk�sbem.iddel aars roet im het 
eten was gegooid. Voor bedoeld college was het natuurlijk 
een :prestigekwestie. Zulk een mooie overwinnimg konderu zij. 
niet door latert. gaan. 

>.<\vervolgens werd het woord gevoerd door;Comelia Wijmanda 
FEIS,geboren te Soerabaja,14 Juni 19l4,van beroe:p;veI1)leeg
ster,wonende;1 erlijrustraat l/IlI te Amsterdam. 
mij gaf als haar mening weer dat staken. moeilijk maar nodig 
was.Het was het enig�e middel dat de· arbeiders hanteren· 
kolDl.dem.Maar,zegt s_preekster,in Rusland en im Hongarije 
staa kt men niet.Daar :i.s zulks niet nodig omdat de arbeiders 
hun lot zelf' in handen hebben. Zij schilderde in het kort de 
geschiedenis van HongariJe na de oorlog en gaf hoog o:p ove:r;:
de toestanden van neden,nu het lan.d door de bU1$sen was be
vrijd.In ons larr.d, zegt spreekster, werken de vrouwen. voor een 
laag loom en ze werk�n omdat het moet aangezien de lonen i n  
het geheel t e  laag zijm,m.aàr daar werken de vrouwen omdat 
er een groot tekort aan. arbeids krachten is en een teveel aan 
welk. De sociale verzÓrging is prima, z,el.fs voo·r de kinde:rren. 
van 2 maandeiill. wordt gezorgd als de moeder werkt. m belas-
ting wordt alleen betaald door de rijketn., voor z,over die e·r

•• 2 .. -
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mog zijI!l . ., Voor zover zij gevlucht zij:m,heeft men hum paleizen 
in.geric-.ht voor samatoria e" d..Dat de verhoudi:n,.g van lonen en J 
prijzen nog niet goed is komt door de inflatie.Daar is men 
sterk doordat er maar ef'én vakvereniging m.eer is.In Neder
land moeten alle vrouwè'ÏL d:he niet georganiseerd -zijm ook 
imgesc-hakeld worden in de strijd voor loonsverhoging en 
prij sverlágimg.Eenhe:h.d is een eers�e vereiste •. 

De volgernde spreker;�eren.d Blokzijl (geboren�te Hoogeveer:.u.,,

29 December 1918),deelde m.ed.e d.at momenteel :iu:t Amsterdam 
door ongeveer 4000.personen gestaaJtt wordt.Het :h.s een sta-

. king die de belangstellill.g geniet varu de pers en de gehele 
publieke opinie.En waarom houdt men zich er med� bezig;le 
de stak.ingen zijn communistische tendeI]zen, zegt men. In dit 
verband leest hij een ·artikel· voor uit een dagblad ( Vrije 
Volk")waariru geschreven wordt waarom de 11Ttumac" moest slui
ten.Hij weerlegt de beweringen van terreur en zegti "WàNN.EER 
JDiLLIE STRAKS BESLI S8EN: 01t1I DE STAKING OP ·rE HEFF.EWii DAN IS 
.ER GEW MAOHT IN NEDERL.AN1D DIE JULLIE KAN EN ZAL BELETTENf 
(l.JL l\WRGEN' .A.Ali HET WERr 'JIB "G.A.AN" .... De staking komt niet van het 
hoofdbestuur van de E. V. v. ,maar van de arbeiders zelf, door 
de slechte ecom..omi se-he en sociale toe standen. De Regering en 
de Rijksb�middelaars zijru zelf de oorzaak.Het doel is steeds 
hoger loon te krijgen voor de geleverde a-rbeid en dit lo_on 
is een bestaansnoodzaak.Nu is het te laag voor een _me:rms
waardig bestaan"Di t geldt voor alle arbeiders en daardoor· 
is de sympathie te verklaren.Maar staken is een ernstige 
zaak. :e=et betekent offers brengen en. heel hard werken. net is 
het sch.eI'.P ste wapen van. de gezam.elijk.e arbei.ders.Het is g;ee 
u itvindin.g van de E .. _V. o" want dan zou er voor de· oorlog geen
staking geweest zijn. En. ga de geschiedenis van. het 1�. V. v"

maar Illa..Maar die staat nu. aan de andere ziJ de. Men probeert
()Dl.Ze staki:mig verdacht te maken en ons te verdelen,wetende
dat im de eenheid onze ltracllt ligt •. Als· men. -hetgeen ol!ll.s sa
menbun.del t wegn.eemt,dan staan we stuk voor stuk alleen en.
z:L..jn kra�hteloos. We zijm om oillZe .verantwoordelijkheid bewu
en.denk.en aan de jeugd.Maar wat wordt d aar nu voor ged,aan.
Voorwaarts en we overwi.rm.eni..

Daaillla werd nog door een staak.s,tê._r een wann pleidooi gehou 
den voor het sol:iLdariteitsfonds. 

Nra deze G1) re ekster dankt de voorzitter de sprekers voor 
hillJi woorden ... Toont met de daad, te willen strij deru .tot de 
overwinning, zegt s_preker ,i waarrua hij de vergadering sluit 
met,de woorden''we zien jullie allen I!Lorgen weer bij de 
stempellokalen"• 

Te 15,45 gingen de aanweziigen rustig uite�.-fuiten, de aan
gekondigde spreke·rs had niema:r1.d- het woord gevoerd en be slu 

'ten of beslissingen werden en. komden ook niet genomen wGr-· 
den. einde. 
----------------�-- ----------�-v-�----------------------

Tevens v erz èmden aan; 

- ) 

B. 'I" Asd.
H"C"Asd"
I..D"ffaag
I"D. R' dam..
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In verband met de inhoud v echri ven van het 
Ministerie van Algemene Zaken, d.d. 20 Januari 1949, No. 
53259, betreffende het verzoek om inlichtingen omtrent 
een vijftal personen, die deel uitgemaakt hebben van een 
te Groningen gevestigd werkcomité in E.V.C. verband, kan 
worden gerapporteerd, dat het hier betreft: 
Jan MEIJER, geboren te Groningen 28-1-87, expediteub, 
wonende te Groningen, Petrus-Hendr1kszstraat 28, van wie 
bekend ie dat hij, volgens mededeling van het Bureau B 
van het destijds bestaande B.N.V., actief werker voor de 
afdeling Zuid v.d. C.P.N.; Is vrije Socialist; Secretari 
ard. Groningen v.d. Ned. fed. v. garenmakers; terwijl 
hij in 1946 gekozen ieîn dê gemeenteraaà.--vän Groningen 
voor de C�N. en hij,eveneens in 194_§, gekozen ie als 
voorzittEg"_van de E.v.c. afd. Groningen. Ook was hij in 
1947 lid R.W.N. 
Jan NIESWAAG, geboren te Groningen 19-11-95, tabaksbe
werker, wonende te Groningen, Irislaan no.12/b, is lid 
van de E. v.c.

CoenraadSCHREUDER, geboren te Groningen 22-12-07, ta
baksbewerker, wonende te Groningen, Winschoterdiep no. 
153/a, is lid van de E.V�C. 
�x1nl Gerriet SCHREUDER, geboren te Groningen 20-8-82 
opperman, wonende te Groningen, Houtzagerssteeg no.13, 
is lid van de E.v.·é. 
Jacobus KUILMAN, geboren te Groningen 13-10-89, sigaren
make�,. wonende te Groningen, Bedumerweg no.34/a, is
ïn 1�7 geabonneerd op "De Tribune" van de R.C.P. , ter
wijl hij tevens pro a�andis� ts voor�g�,:.Y�.f.• en zich 
in dat verband steeds bemoeit met D.u.w. aangelegenheden 

Van hem wordt aangenomen dat_hij lid is van da R.C.P. 
hoewel dit niet vast staat. - - - -

10 Februari 1949. 
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, Mif>/ � 1 
Datum van ontvangstbericht 
Waardering bericht 
Betrouwbaarheid berichtgever 
Tevens bericht gezonden aan 
Ondernomen acties 
Medewerkende instanties 

• . 
�::� ����ouwbaar :ZÇ 1/1'_J 
de Heer Procureur-Generaal te 's-Bosch 
geen 
geen 

·------------------

Hierbij heb ik de eer U het navolgende te berichten. 
Bijgaand pamflet (afschrift) werd l1�aandag, 15 Mei 1950, ver

spreid aan de sigarenfabrieken van 11 Mignot & de Block" en van 11Karel I. 
De pamfletten zijn door een tot heden toe onbekend Eindhovenaar verspreid 

_ _ �inde April j.l. is ongeveer eenzelfde pamflet verspreid. Dit 
f l-lv,as ondertekend door:,A. Arends1,1L1.v.Eieek41H.v.d.Poll, ·,1. Smits en Yfil!

-!Ooyen (zie bericht 1503/50 I.D., d.d. 3 April 1950. Als secretariaat 
ewas vermeld: Beukenstraat 17, Den Bosch. 

Het eerstgenoemde pamflet is verspreid door een zekere A. van 
ll\j/"' Neervoort, geboren te �vvolle, 15 October 1895, van beroep sigarenmaker, 
� wonende te Eindhoven, Broekseweg 140. Deze van Neervoort is rooms-katho

liek georganiseerd. De laatste tijd laat hij zich zeer links uit; hij 
wordt in zijn omgeving een kankeraar .genoemd. van Neervoort wordt zeer 
binnenkort door de rooms-katholieke organisatie gerdyeerd (schuld aan 
contributie, linkse ideeën). 

Genoemde van Ooyen zou communist zijn • 
. Volgens betrouwbare bron zou de aanleiding tot het verspreiden 

van äeze pamfletten gelegen zijn in het volgende. 
Enige tijd geleden zou op de sigarenfabriek van \1itteveen te 

Utrecht aan zeventig sigarenmakers, afkomstig uit Den Bosch, ontslag zijn 
aangezegd. Hierop is door de gezamenlijke bonden bij het Departement van 
Binnenlandse Zaken geprotesteerd, waarop door medewerking van dit Depar
tement het ontslag ongedaan werd gemaakt. De Firma \H tteveen echter zou 
daarna een motief,gevonden hebben om toch de zeventig personen uit Den 
Bosch te ontslaan, door namelijk bij het Departement andermaal een voor
stel tot ontslag in te dienen, onder het motief, dat deze mensen speci-

• aal voor de export waren aangenomen. Op dit voorstel heeft het Departe
ment gunstig geadviseerd onder de voorwaarde, dat het ontslag na drie
maanden zou ingaan.

Zeer zeker zijn de ondertekenaars van deze pamfletten personen, 
die op de fabriek van Witteveen hebbe·n gewerkt en thans deze gel�genheid 
door midoel van links georiënteerde personen (van Ooyen) aangrijpen om 
in grotere kring actie te voeren, met op de achtergrond de E.V.9. en 
C.P.N. --- Uit betrouwbare bron werd verder nog medegedeeld, dat 
afdeling Tabaksbewerkers, in Eindho�en �eveµ_leden zou tellen. 
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aan alle 

Vakgenoten, 

Onze oproep om te protesteren tegen de ontslagen en doorbetaling van 
wachtgela te eisen, heeft grote instemming bij de vakgenoten gevonden. 

In vele plaatsen heoben de sigarenmakers de actie ondersteunt en overgeno 
men. De eerste resultaten zijn U bekend; alle ontslagen moesten nameli"k 
we.e:.t: in.g.e:t.rokk.e.tï WOfden. 

nat we dit aan de gevoerde actie te danken hebben is zonder enige twij
fel het gevalJ Het advies van de hoofdbestuurders der Samenwerkenöe Or
ganisaties was, het ontslag te aanvaarden, waartegen wij ons dan ook 
hebben verzet met als gevolg daarvan bovenvermeld resultaat. 

De overschakeling naar de bijzonäere Overbruggingsregeling heeft onze 
• uitkeringen echter doen verminderen. Bovendien geldt deze regeling slech

voor 3 maanden. Onze eis: l)OOH..i:ft!;TALING VAiif vvAlJH'.L'CrtiLD blijft onverminàerd
van kracht en met nog meer-nadruk zullen wij daar voor moeten opkomen.

• 

\ibBST OP m HÜEJJ!! 

Er ziJn thans besprekingen gaande om de belasting op sigaren te verlagen 
en wel van 27� op 10%. Dan zullen de patroons de sigaren van 20 et. voor 
14 et. in de handel brengen. Dat is ook zeer wel mogelijk zonaer dat zij 
er nadeel van ondervinden. Ten eerste door àe belastingvermindering en 
verder door de verminderde provisie voor de winkelier (per stuk), ver
mindering der omzetbelasting en goedkopere verpakking. 

ONZE LONEN . . . . . . . . 

On:.1:,e lonen zijn gebaseerd op de prijsklasse. Het grondloon van 14cts. 
gaar is f. 1.93 mineer dan van de 20 cts. sigaar! 

Wij zullen dus niet mogen toelaten, dat onze weekinkomens worden vermin
derd. Het is ook niet nodig! ielfs bij de voorgenomen nieuwe prijzenrege
ling zouden de fabrikanten nog een e �t r a  winst maken. Dat mag niet 
ten koste van onze gezinnen gebeuren!!! 

Daarom vakgenoten, stelt overal de eis: 
�.n.T bJ.J EVENTUELE_PRIJ�VBRLAG·lNG 

QE LONEN OP HET OUDE PBIL Glfü_.._NDH.A.AFD bLIJVbN ! 
De Comité 1 s zullen gezamenlijk de nodige maatregelen nemen en U van tijd 

tot tijd daarover inlichten, maar blijft op uw hoede! 

Het Comité van àrbeiders en Eigen�erkers 
in de Sigarenindustrie 

Den Bosch. 

-1 ·, . 6mi ts ( wn. secretaris)
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-' Hiermede moge ik U berichten., dat op 15 Mei j.1.·-door een 
tot heden onbekende Eindhovenaar een pamflet werd verspreid aan 
de �1:garenfabriek�n van "''Mignot &. Blook" en van "Kai-el I" te 
Eindhoven� Een ateiohritt van dit pamflet gelieve U hierbij aan 
te treffe.n l\ 

·- ·-
Einde April j.l. i� ong veer een zelfde pamf'let verspreid� 

Dit waq~onderteltend doorI A. Arends, M. v. Beêk, R. v.d. Pol,-
Vl •. �mits (wnd. �eöretariq com'itê van Arbeiders en Eigenwerkers 
in°de 91garenindu�t'f•ia Den Bo�ch) en Van Ooten. Als qecretariaat
wa� vermeld: Beukeneit.raät 17 te 1-ei�Hertogen oi=1ch • 

Dit pamflet is verqpreid door een zàcere A.-van Neervoort"
geboren te zwolle 7 15 ootober 1895, van beroep �{garenmäker, wo
nende te Eindhoven, Broekseweg 140� van Neervoort is R.K" georga
niseerd" Hij wordt echter binnenkort door deze organisatie ge
Toyeerd,, daar hij zij.n contributie nie.t betaalt en link e ideeen 
beert. 

Boveng'önoende Van ooten zou oommunist zijn. 
Volgens betrouwbare ron zou de aanleiding tot het ver�prei

den van deze pamfletten gelegen zijn in het feit, dat op·-de siga
rentaoriek van de Fa. Witteveen te Ut.recht een zeventig sigaren
mákers� atkom�tig uit uw gemeente, ontslag zijn aangezegd� Hierop 
Is door de gezamenlijke bonden bij het Departement van B1nnenland
�e Zaken geprotesteerd, waarop door medewerking van dit Departe
ment het ont�lag ongedaan werd gemaakt. De Firma vatteveen echter
zou daarna eën motief hebben gevonden om toch deze zeventig per
�onen te 9ntqlaan, door n.� .. he� Departement andermaal een voór
·qtel tot ontslag in te diene�

,. 
onder het motie:f, dat deze me�sen 

�peoiaal voor de export waren•áangenamen. Op dit voor�tel heeft
net Departement gun�tig geadviseerd onder voorwaarde" dat het ont-
q lag na d'rie ·maanden zou ingaan. -

Met-aan zekerhe d grenzende waar�chijnlijkheid zijn de onder� 
tékenaar!=I van deze pamfletten perc:ionen, die op de fabriek van de
Fa, Witteveen hebben gewerk� en thans deze gelegenheid

1 
door .middel 

van links georienteerde perqonen (Van Ooyen} aangrijpen. om in gre
t�re kringen actie te voeren, met op de achtergrond de Ê.V.C. en 
C 4!P.·N, 1

. '· . . 

- Ik moge U verzoeken mij te willen doen inlichten omtrent de 
perqonàlia 1 politieke en verder van belang zijnde gegevens betref
fende bovengenoemde ondertekenaarq van het pamfle�. 

Aan dê�!{eer 
Commlssaris van Politie 
te •s-HEFTOGENBOqCH. 

mw HOOFD ·v AN DE DIEI-RT. 
:::tCNamens deze, 

-l� � L. van Lcrere
/ 
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Naar aan1eiding van. het bovenaangehaalde bericht,diene 
het navolge•de omtrent de ondertekenaars •an het ver
sp.reide pamflet: 
l.�DRIANUS HENRICUS ARENS,gebore:n te I s-Hertogenbosch,

28-5-1.904, sigarenm.ake:r, wonende te I s-Hertogenbosch,
Graafseweg o.108,is Roons-Katholiek.Hij is georgani·
seerd in het N.V.V. Iets nadeligs omtrent zijn poli
tieke instel.l.ing was tot op heden alhier niet bekend,

2.MARINUS THEODORUS VAN DER BEEK,geboren te I s-Hertogei
bosch, 30-6-1894,fabrieksarbeider, won.ende te I s-Herto·
genbosch,Vughterstraat no.169,is Rooms-Katholiek.VSJl
hem is alhier evenwel bekend,dat hij politiek linkse
ideeën erop nahoudt.Aan.ge�omen wordt,dat hij geen 1�
;is va.ia de CPN.

3.HENDRIKUS CORNELIS VAN DE POL,geboren te I s-Hertoge:a•
bosch,14-1-1906,sigarenmaker,wonende te •s-Hertogen
bosch,Beukenstraat no.17.Hij is Rooms-Katholiek.Hij
is geo:rganiseerd in de K.A.B. Volgens bekomen inlich•
tingen wordt of is hij reeds als lid geroyeerd,omdat
�ij zich met het pa11flet heeft ingelaten.

4. ILHELMUS HENRICUS SMITS,geboren te I s-Her·togenbosch
25-6-1911,koopman in sigaren,wo:nende te 1 s-Hertogen
bosch,Sint Lucasstraat no.33,is Rooms-Katholiek van
huis uit,doch doet e:r niet veel aan.Alhier is bekend
dat hij - hoewel geen lid van de CPN - toch sterk
links georienteerd is.Hij kwam eenmaal met de polit�
in aanraking terzake oplichti�g� en eenmaal terzake
overtreding vam de Tabakswet 1921.

'7r� siwILHELlYIUS JOHANNES VAN OOIJEN,geboren te , s-Hertogen•' bosch, 3-4-1892, sigarenmaker, wonende te 's-Hertogen
bosch, Vughterstraat no.204.Deze is een vooraanstaand 
communist hier ter stede.Hij voert veel propaganda 
en is er steeds op uit om rels te veroorzaken.Omtrent 
hem is reeds meerdere malen per Inf .kall" t bericht. 
Al.hier is nog bekend geworden,dat de bovenstaande 

personen,voorzover zij niet communistisch georienteerd 
zijn,zonder toestemming van hun respectievelijke vak
bonden aan de actie hebben medegewerkt. 

In deze gemeente is onder de sigarenmakers niets van 
enige actie bemerkt. 

1 s-Hertogenbosch,16 Aug.1950.
/4.-
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Ik doe U hierbij toekomen een fotocopie 
van de Ontwerp resolutie voor het tweede con
gres van de Alg.Bond van Werkers in de Tabaks
industrie (A.B.T.I.} aangesloten bij de E.v.a.

met een begeleidend schrijven. 
De Juiste datum van het congres is hier 

nog niet bekend. 
De voorzitter van het H.B. van de A.B.T.I., 
E. Sip, geboren 27.9.1897, woont offici�eel
nog steeds in Arnhem, doch hij verblijft altijd
in Amsterdam op een hier onbekend adres.

E i n  d e. 
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. ?� _ L_ I _ _  .ALG-�rfü"'l-îE BOND V JJ.J WERlLlRS IN DE T ABJu{SINDUSTRIE 

AMS TER])AM Tel. 44491-39498-�097 

J.ms te rdam, 2 November 1950. 

AAN ml A-k'DELING:EN EN CONTACTEN 

W. K.,

In December a.s. zal onze bond haar Tweede Oongres houden. 

Dit Congres vindt plaats op een ogenblik, dat de kapitalistische 00.,_ 

logsstokere pogingen in het werk stellen de wereld opnieuw in vlammen 
te zetten. 

Dat betekent, dat het beleggen van een congres een belangri�ke aange
legenheid kan én moet zijn in de�atrijd voor de vre4el Ook onze bond 
heeft ten aanzien hiervan een belangrijke tae.k te vervullen! 

Het is daarom van groot belang om bijgaande ontwerp-resolutie na'1W•
keurig te bestuderen. Er dienen tevens ledenvergaderingen beleg,11 te 
worden, waarop desa ontwerp-resolutie ter discussie wordt gesteld! 

Een re:rnlutie betekent het teru�likken on het werken van de or_gani-
äätië __ ,&ë-ïëëëën-däärü1t-të-irë en-ën-=-�ä-�ëitüaër1n--iä.ii-aë-liü1l1: 
-ë--öf1tiëkë-öntwikkëiin--=-önië·köêrs·i;-së-äiëii:----5·-------i-�--
6--E--------------------s-------�-----------E--�--

Wij v'ër,1a.chten dus van alle funci1-onarissen en bestuurders der afde
lingen, dat zij deze taken nauwgezet zullen bestuderen. 

De afdelingsbestuurders worden verzocht ledenvergaderingen vaat te 
stellen en goed voor te bereiden, zodat het a.s. Congres reeds tijdens 
de voorbereiding Ji.en levendige zaak wordt van alle leden en bestu� 
ders, D�n zal ons Congres een goed Congres worden, gedragen door de 
werkers in onze organisatie en ver daarbuiten door de werkers in de 
gehele taba.keinduetriel!J 

•
Wij vel"\1achten van de afdelingen zp snoedig mogelij� b�richt over 
J?.!a.a.tLe_n datum van de te houden ledenvergadering • .Een hoo�dbes�'!i,.1::
der ka..i eventueel op de vergadering een de ontwerp-resolutie n���� 
to eli ch ten. 

Wij verblijven, in afwachting van UW beri<i'l ten, 

met kameraadschappelijke groeten, 
. N.AllENS HET HOOFDBESTUUR, 

B. Bip (voorzitter)
Y. Zwart ( seoretaria)
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• ALG:B:MENJ!l BOND VAN WERJQmS IN DE
TAB.AKS INDUSTRIE ., 

A. B. T • I. - - AmTEBDA.M 
Prinsengracht 7.59-?41 

0NT11ERP - RESOLUTIE 

Het Tneede Congres van de A�B. T. I •. , aa.ngeslo ten bij de E. V .c •, stelt 
vast, dat de neerg�g van de socia'äl-·economische toestand der werkers 
zich Sinds het Eerète Congres ·.in {en steeds snea..ler t�o heeft voort
gezet. 

De oorzaak hiervan is gelegen ·in de politiek van de Nederlandse rege
ring" G.ie met de actieve stèi.m van•·de Uniebondsbestuurderè de onafllan.! 

kelitildleid van ons land en de werkers opofferen aan dé bela,pgen van 
het 4nlerika.anse grootkapitaal. 

Het .Amerikaanae imperialisme·legt bèt uit.vele wonde;t bloed-ende'iest
Europa · a·an banden met het c;,pgedrongen-,Ma.rshall-plan •. Hiermede beoggde 
Amerika de ·economische crisi·e '.ïn elgen-::land op de volkeren van West-. 
EurQpa. af te wentelen en voor-á.l de �rond�lag_ te leggen voor de ver--i 
overing van de wereldheerschappij. 

Voor deze doeleirtden wer� het al���belangeloze hulp" aangeprezen 
Maràhall-plan gevolgd door het Atlantisch-Pact, dat.duidelijk ten doel 
heeft een derde wereldoorlog - ger-ich t tegen d-e volkeren van·· de Sowj et
Unie, de volksdemocratische republieken in Oost-Europa en het nieuwe 
China., _diè zich in een heldhaftis_e�strijd van de kapitalistische uit
buiting hebben bevrijd, alsmede �ejen alle vooruitstrevende krachten, 
waar ter wereld ook - snel .t'.e �on��-tenen. 

De Aimerika.anse politiek dwingt Nede1·land de handelsbetrekkingen met de 
Sowj et-Unie en andere landen van Oost-Europa tot een minilll'1JI1 te beper
ken, ter,1ijl ook de· uftvoe·r-·naar =-d.-e-- ·zgn. Ma.rshall-landen op ernstige 
wijze aan banden wordt gelegd. Voéràl de sche0i)sbouw, die de hartader 
van de Nederlandse metaalindustrie en aanverwante bedrijfstakken is, 
en onze land- en tuinbouw ondervinden hiervan zeer nadelige invloed, 
Omdat hierdoor grote mogelijkheden voor haar onb�nut blijven • 

Het Atlantisch Pact werd gevolgd door het plan Schuman, waardoor niet 
alleen de Roer-ma_gnaten voor de door Amerika i� kqortsachtige haast 
voorbereide oorlog de volledige zeggenschap 07er de s taal-en kolenin
dustrie in �est-Europa verkrijgen, maar waardoor tevens onze nationale 
me taal inclustrie, de kolenmijnen, en aanverwante industrieën ten onder-
gang worden gedoemd. 

Nog voordat het plan 8chuman volledig in werking is gesteld, werd de 
tweede stap naar de.Duitse herbewapening gezet door vo1·ming van .een 
Duits leger onder leiding van de Nazi�generaals uit.de 2e wereldoorlog. 

De nede:.:landse regering· onderstçµnçie_ �n ondersteunt in slaafse onder
worpenheid deze politiek van .tli tpJ.undering en oorlogsvoorbereiding voJ.-
1 edig. Daaraàn worden de le�ensbelàngen v-an land en volk opgeofferd, 
wordt in zeer snel tempo de mili tai-re uitgaven let -waanzinnige hoogte 
opgevoerd en werd ons land reeds aan direct oorlogsgevaar blootgesteld 
do or het zenden van oorlogssche1:en en manschappen naar de door Amerika 
aangestoken oorlogshaard in Azie (Korea). 

Door deze in snel tempo stijgende militaire uitgaven en die voor d0 
koloniale oorlog ter onderdrukking van de vrijheidsstrijd van de Jn-

_donesische brá�dervolken, de voortdurende enorme prijsstijgingen ten
gevolgE: van de opheffing van de subsidies, de devaluatie en de onsti�.
bare winsthonger van de onde:rnemers, nemen de armoede en de nood in d':1 
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arbeidersgezinnen hand over hand toe. De toekenning van de Joekesgul
den en de 5% loonsverhoging brachten geen merkbare verlichti�g in de
ze noo�toestand. Inmiddels hebben nieuwe prija�tijgingen deze 5% loone
verhog1ng weer volledig teniet g�daan. 
Evenals bij de tweede 57

{ 

loonsve�hoging zijn bij de voorgaande ver
hogingen vooral de jeugdige werkers ten achtergestel� ·en bedroeg voDr 
hun·de verhoging slecht� 2, 3 of 4%. Met alle kracht zal gestreefd 
moeten v-rorden de uitbetaling van cie 5% ·arsnog te doen geschieden. 

. 
. . 

. . .

De verdere ontwikkeling van dè- soaiaal-economische toestand kenmerkt
zfoh door inmiddels. inget.reden · crisisv�Tschijnselen. · 

.. De stand van de �erkloosheid ge�,t, een duidelijk beeld' ·van· de toene
mende �Tisis. Per 30 Juni 195Q b?d�oeg � volgens de opgave van het 
Centraal Bureau van de Stat-iati� - he.t aanta� ingeschreven -werklozen 
64.500, waaronder meer dan 7.000 tabaksbewerkers! 

' . < - ' ( " � .. . . 

Teneinde hun winsten, te vergroten ga.an de -Ondernemers onder. het.:mom
· van rationalisa-tie en e.f:fi,c_ient�r werken - on'danka dé toenemende·· 
werkloosheid - tot verscherpte ui tbui tirig ov;er. ,. 

Als bE!lan�:i:ijkste middel_en paasen zij daarbij' toea
--

a. uitbreid�ng yan het machine-park;
b. het aanwenden van .,QOIP!)l:_e,e;t-�chine.s. in de s:i,:ga.renindustrie

--en ·verbeterde t-ealmisci:utcmiddel� voor. tabak-en.. si.garètt·en-
bedrij ven -, ;.. · 

Door middel van zogenaamde collectieve ai"beidsov:ereenko-msten - die in
de huidige situatie in werkelijkheid aan de werkers opgelegde decre
ten zijn van onvoldoende lo-on-en ·andere arbeidsvoorwaarden - trachten 
de oncle:-rnemers en Un.iebondsbestuurders hun armóede-politiek te bésten� 
digen. 

5 

Het Congres stelt vast, dat. teg�·· deze maatr.egèl-en het verzet der wer-
kers, van welke gezindheid. 09k,-·1-steeds eensgezinder en krachtiger 
wordt, waardoor regering, werltgijvers en Uniebon4sbestuurdere er niet 
in geslaagd zijn hun politiek v�� harder werken_ en soberder leven
volledig ten uitvoer te breng�n...,_ ·•·. 

Het Congres stelt t�vëns v�st...,- dat·. de Tab.aksbewerk.ers. een periode van 
verscherpte strijd tegemoet gaan� waarin onze organisa.tie een leiding-
gevende rol moet vervullen. 

· : 
_De belnngrijkste ·taken waarvoor de bond ziel?, gesteld ziet, zijn: 
1. Met alle kracht str'ijd':.-tr•�·Öeren voor'het,:behoud van de.vrede,

in het bij zonder v66r het' yèr,hod van clè atoombom; 
2. De strijd van de and.er onze bond -ress·orterende werke'rs te. or

ganiseren voor· de verdediging en verbetering van hun lonen en
andere arbeidsvoorwaarden.

Teneinde de A.B. T. r. in· staát te stellen zijn.taak in het belana 
van de ·werkers en in het bïj zonder van die ressorterende onder zijn 
bond be ter te kunne� volbrengen, i_s een cri ti ache beschou�'ving van de
werkzaamheden van de leidingen· ondntbeerlijk. 
Dit k2..n slechte leiden tot het nerstellen van de ·gemaakte fouten en 
verdere ver�terking v� de b�1:1d• )3oor: onvo·ldo·ende verbondenh�id met 
de werl�ers in de bedr1.J van .z.a.J-� ,��:l- hoofd'beetuu:r als afdelingsbe-
sturen :. - : . · .. _.: in hun taak tekórt geschoten. 
De uitgegeven richtlijnen en voóriiéhting waren hierdoor niet altijd 
afgestemd op datgene, wat ondér:d�-werRere leeft, waardoor onze in
vloed in sommige bedrijven niet werd versterkt. Voorts zijn in .onvol
doende mate de werkers op de hoogte gesteld van ervaringen die in an
dere bedrijven werden opgedaan. Hierdoor en-door de zwakke leiding 
in het bedrijf was het meestal niet mogelijk uitbreiding aan een ao
tie te geven. 
Het staat vast, dat slecht· gevoerde actie• een nadelige invloed hebben 
op on�e bond, in te�enstelling_met goed gevo�rde acties, waarvan de
strijd van de Oomi té' s van Actie vo0r verler&ng; van de Wachtgeld-
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uitkering een voorbeeld is. 
De onvol�oende bekend.heid met de problem en strekt zich ook uit tot 
speciale groeperingen onder de werkers, zoals de jeugd en de vrouwen. 
Deze vormen een belangrijk deel van de werkers in de tabaksindustrie 
en moeten Ge volle aandacht van bond in al zijn geledingen hebben. 
Voorts zijn wij er niet in geslaagd goed functionnarende afdelings-
besturen te vormen. 
Om tot belangrijke verbeteringen in het organisatiewerk te komen, 
acht het Congres noodzakelijk: 
.l.s. �ersterking van bestaande en verdere vorming van bedrijfs-en af
d�l1ngsbesturen, vergroting van hun zelfwerkzaamheid en actieve deel
neming aan de algemene plaatselijke werkzaamheden; 
regelmatige besprekingen tussen éontacten en bedrijfsbesturen, die 
onder leidin� van de afdel'ingsbe!Huren moeten plaatsvipden; 

!.., Het tot stand brengen van org�isatievormen voor bedrijfstakken 
en vakgroepen; i! 

RegeJ;mati�ergaderingen met dé.hieronder vallende werkers over hun 
bijzondere probleme�; 

, · 

k Het organiseren va.n e�n op de_ pra�tijk. van de dagelijkse strijd
,gerichte scholing; 
-veDbetering van ·de propaganda door betere organisatie van de brochu
rè verkoop, colportage e·ri het vo�ren :-vari een ledenwer-fcampagna, welke
haar grondslag heeft in de in de bedrijven gevoerde strijd voor de
belangen vari de betrokken werkers,; 

· 
. 

.!.ai Verbetering van ons orgaan, bedrijfskranten, mani fes tèn en andere
uitgaven van de bond, door inschakeling van bedrijf.s-en afdelingsbe
sturen en de werkers uit de bedrijven.

De verbetering van de organisatie moet gepaard gaan met een grotere
aandacht voor het werk van de �áêriekscommissies en kernen.
Door verlceerde opvattingen· ove·r de- ta van de fabrieksco isaieaen
kern en door het optreden van fabriekscommissie-en kernleden hebben
de werkers verscheidene teleurst€llende ervaringen opgedaan. De fa
briekscomiüiseie-en kernleden hulàigen nog veelal de opvatting, dat
zij hun werk in de commissie of.kern zelfstandig, naar eigen inzich
ten, los van de werkers en zonde� leid�ng van de progressieve vakbe-
weging :kunnen volbrengen. 1' 

De bond heeft door de geringe -belangstelling van de zij de der werkers
aJ.s gevolg vàn het optreden d�r .fa'ta1#�o.zmnissies en door de formeel
ge1·inge bevoegdheden der conmiàsi_es, · aan de totstan'dkoming moch aan
de tussentijdse verkieaingen veel _te weinig deelgenomen. Daardoor
weraàn deze fabriekscommissies vriJwel volledig een prooi van de re
formistische vakbondsbestuurders.
Om de \7€rkzaamheid van de fa"t>riekécommissies of kernen in het belang
van de nerkers te bevorderen, dient er aan gewerkt te worden, dat de
verkiezing en. het werk gesch_iedt ·op een door de wer�ers samengesteld
program van bedrijfseisen.
Dit zal de leden dier commissie� of kernen tegen reformistische af
wijkingen b.eveiligen. Bovendien {!loet bij, de candidaatstelling ge
streefd worden naar de samenstelliRg van een gemeenscha.Jpelijke lijst
op basis van zulk een prograµi v �isen, waarop zowel georganiseerde
als ongeorganiseerde werkers v�rkómen.-:;
Dit zal de eenheid van de werkers in het bedrijf versterken.
Bij een duideli_jk waarneembaar· át�·even van de ond.ernemers, regering 
en Uniebondsbestuurders om de kern te vervangen door een onderne
mingsraad, moet onze bond krachtig strijd.voeren voor het behoud en
- waar nodig - de totstandkoming van fabriekscommissies en bedrijfs-
kernen. ·
De invoering van de önQernemingaraad is - iri vergelijking met de be
staande kern - een öelangrijke stap terug voor de werkers. 
In de onder onze bond ressorterende bedrijven, waar desondarµcs de 
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ondernemers in samenwerking met de Uniebondebestuurdera overgaan tot 
oprichting van een ohdernemingsraa�� moet elke mogelijkheid aangegre
pen worden om de belangen ·der werkers te vardedig8n en zal onze bond 
aan de verkiezingen van de' ondernemingsrad�n deelnemen. 
D�artoe moet samenwerking gezocht worden met a1len, die candidaten 
w111�� stell�n voor de ondernemiqgsr�ad, naast da candidaten van de
bedr1J fscommissie. 
Ook bij de ondernemïngsraad·ge1cit, dat. de vooruitstrevende werk-ere 
aan ·de verkiezing moeten de�J..rièm�n �p·een gemeenschappelijk program 
van beà.rijfseisen" dat door <ie werkers kan wo.rdert onderschreven. . . ' � .. � . . ·-
De V'Jornan.mste voo:M�aard� om ö.e ���trij d ·v(!qr. verbetering met succes te 
kunnen voeren, is de vereniging van alle werkers, ongeacht hun gods
dienstige of p'oli tieke overtuiging of verschi,l in vakbondslidma.a__tschap • 

.... 

Het Congres ·ia van menin·g,· dat de tots.tandkoming va·n .d� eerilieid. het 
b·este wordt bevorderd door: 

· · 
. . . 

l�� Het meedogenloos ontmaskêrèn van ·de handlangerdiensten, die 
arbeidsvij andige elementen als scheurmakers e.d. ·en d,e bestuur

ders van de Uniebonden aan de reactie verlenen, alsm�de door 
het geduldig overtuigen van de ieden dezer organisaties, dat 
de eenheid der werkers de sleutel tot de oplossing van al hun 
moeilijkheden is; 

ae. Het op grote schaal betrekken van anders-en ongeorganisee�den 
in de strijd van de onder onze bond ressorterende werkers en 
het versterken -;"an de A.B. T. I.; 

3e. De vereniging van de werkers in geme-enschappelijke acties op 
basis van in het bedrijf levebde eisen, door actief mee te 
werken aan het to tsta.n.dkomen van comité' s van actie, zoals 
wiJ die in het Zuiden" des lands hebben gekend, bestaande uit 
v1erlcere van alle gezindten, v1elke een uiting zijn van de 
groeiende eenheid. in het V'3:..·zet der ·.verkers tegen de armoede
en oorlogspolitiek van regering-onderneme�a en Uniebondsbe
_etuurders en die de vollediga ondersteuning van de A.B.T.I. 
dienen te hebben. 

Het C�nGres is van mening, dat de strijd van de onder onze bond res
sorte�ende werkers voor de verbetering van hun sociaal-economische 
positie een belangrijk onderdeel is van de strijd voor de vrede. 

Tegenover het drijven naar een nieuwe wei·eldoorlog onder le:ï.ding van 
Ame�ika - waarbiJ ook de leiders van de bij de onlangs to Londen daar
toe opgerichte j, l.:_,t,, internationale aangesloten vakbondP.n en van de 

Internationale Beroepssecretariaten een verraderlijke ro1 vervullen -
staat een ëierkcre opbloei van de vredeskrachten in en buiten ons land 
Deze vredeskrachten zijn - indien s·amengebundel-d en in de actieve :,1··i

strijd voor de vrede betrokken - vele malen sterker dan de krachten 
van hen, die naar oorlog drijven. De vredeskrachten zijn in staat een 
oorlog te voorkomen. 

Het Co:-iGres stelt-met nadnL: vast, d�i";, r:-m è.e miocladige 1;>la.nnen,der 
oorlogsm2.nia.kksn te ver ij delen, •om een besli sof;; antwoord te stellen te
gen de belage:rs der levensbel::i.ngen ve,n dt:- we:rke:.cs r de brede ma,ssa's

van ons volk -· in het bijzondgr de werkers - mc�ten wor�en verenigd, 
on geacht hun politieke uf godsdienstige ov�r tuiging, ongeacht ook 
hun vnkbondslid.m.E.atschap. 
Het ontwikkelen van initiatieven tot het VO:'.:'men V8.n actieve -rredes
comi t�' s in ieder bedrijf is een dwingende l7..0odz.aak er.. dient door de 
A.B.T.I. in al zijn geledincen sterk bevorderd te worden. 

Het Congres ië van oordeel, dat de strijd voor de vrede �lA de be
lanc:;:-ijkste taak der bond moet worden gezien en clat dc�e st:tijd in 
het 1,idà.elpunt van ha.ar actj_viteit moet v;orien gcplaa1,st. 

/- schcu:i.·0 11akere 
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Het Congres van de A.B.T.I. bevestigt z1Jn onverbrekelijke trouw 
aan de Internationale 4rbeiderabeweging, het Wereldvakverbond, dat 
met zijn meer dan 70.000.000 leden in de strijd voor de vrede het 
machtigste bolwerk van de georganiseerde hoofd-en handarbeiders 
vormt. 

Verbonden met deze internatioaale krachten, die in namve solidari
teit strijden voor de vrede en lotsverbetering, treedt de A.B.T.I. 
met vertrouwen de komende Uj d tegemoet. 

Het Congres is er van overtuigd, dat bij een juiste leiding en / 
met hecht gesloten gelederen, in ,eenheid van actie met alle werkers, 
succesvolle resultaten door de on'der- onze· bond ressorterende wer-
kers in deze strijd zullen worden·_ bereikt! 

1 

- - - - - - -

- - - - -

. . .. .. 
,;..; 



• 

RAPPORT VAN KB 

Voor HB 

No. 2157/V 

Betr. E.V.C. MEDEDELINGEN. 
--------------------------

I ,,
r 

{,,51/
../2 �J O•J 

24 November 1950 
OP KAART

ACD/ t•
"'

, 

DAT::;,,·'' 

P�R-

9%4?7, 

[ 2 7 NOV. fg5Q.

1 ACD/ i 'rJtf i

Wegens ziekte van H.J. MEIJERS, wordt het voorzit

van "De Metaal" waargenomen door Bertus VAN DER HEUL. ·--·-·-------------------

Plannen bestaan, de Alg. Bond van Werkers in de Ta

baksindustrie (A.B.T.I.) op te heffen. Het ledental van de bond 

is te klein om de A.B.T.I. als zelfstandige bond te laten voort

){ bestaan. De bond is niet bij machte, zelf het salaris van haar 

'1--.1 /vrijgesteld hoofdbestuurder C. VISSER, op te brengen. Het salaris 

van die hoofdbestuurder komt dan ook uit de kas van de landelijke 

penningmeester der E.v.a. Tot dit laatste heeft de landelijke 

raad der E.v.a. destijds besloten, omdat men toen grote verwach

tingen had van de stakingen bij de sigarettenfabrieken "Bri tish11 � 

4 en HTurmac". Daar ook deze verwachtingen niet werden verwezenlijkt 

en ook met de sigarenmakers in den lande - waaronder veel oud 

N.A.S.-leden - weinig valt te beginnen, zo zal binnenkort worden 

overgegaan tot opheffing van de A.B.T.I. en zullen de bij 

aangesloten leden worden ondergebracht bij "Chevofa0 
• 

-. 

Bezuinigingsmaatregelen hebben de E.v.a. genoopt, 

enige van haar districtspropagandisten, o.a. Gerrit DE RUITER 

te Zaandam, te ontslaan. 

Verzonden aan: HBVD,/en BV

� 
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MIBIS!rERIE VAN 
BINN.EBLANDSE ZAKEN 

Noo : B 97881 

Betr.: c. Visser 
V AV 3 

co 97881 
's-Gravenhage, }21" Januari 1951. 

VERTROUWELIJK 

Van betrouwbare zijde werd bericht ontvangen, dat 
plannen bestaan de Alg. Bond van Werkers in de Tabaks
industrie (A.B.T.I.) op te heffen. Het ledental van de 
bond is te klein om de A.B.T.I. als zelfstandige bond te 
laten voortbestaan. De bond is niet bij machte zelf het 
salaris van haar vrijgesteld hoofdbestuurder c. Visser 
te betalen, hetwelk dan ook uit de kas van de landelijke 
leiding der E.V.C. wordt betaaldo 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen inlichten 
omtrent de personalia en verder van belang zijnde ge
gevens betreffende genoe�de Visser. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
A M S T E R D A M. 

HET HOOFD VAN DE DIENST. 

_y-
Namens deze, 

,. 
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Verbinding : 
Ons .kenmerk: 
Underwerp : 

l':fil!TROUWELIJK 

1�'-t) .JJ 9J 3 ,

�i3/ 51 Datum: 1 Mei 1951 
& Verspreiding ff/nt 

pamflet. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hierbij gelieve U aan te treffen 
een pamflet, getiteld: "Wat iedere sigaren
maker weten moet:". 

Dit pamflet werd op Woensdag,,, 25tA.pril 
1951, 's morgens te omstreeks 7.30 uur, aan 
de Karel I Sigarenraorieken te Eindhoven ver
spreid door: 
GEUKES

.1-
J.AN, geboren te Scheemda, 28 Augu

stus 1921, ongehuwd, Nederlander, van be
roep fabrieksarbeider, wonende te Eindhoven, 
Hendrik de Keyzerlaan 53 (welbekend). 

Bij onderzoek is gebleken, dat aan an
dere sigarenraorieken geen pamfletten zijn 
verspreid. 

Genoemde Geukes, die werkzaam was op 
de D.D.W., heeft op 22 Januari 1951 aldaar 
ontslag genomen. Gebleken is, dat hij momen
teel bezorget is van "De Waarheid Il en van 
"Uilenspiegel'l• 

Il 8 i 
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\/at iedere---- sigarenmaker weten moet : 
Hoe de d0rd0 5% loonsv,.;rhoging tot stan.d is gekomen, bvgrijpt ieder� 
arbeider wel. Die is èr gukomçn, doordat do .workors nag0nocg in allG 
bodrijvon hun ontevxedcnheid k0nbaar maakten 0n zich v.;rz�tten togon 
do pol�tiok van voortdur0nde prijsstijging. 
Dezo 5* is.afgGdwongan door de grociGndo stakingsactiviteit on saam
horigheid der arbeiders. 

Hoe •is het in de sigarenindustrie? 
Daar wordt dG 5% loonsverhoging door de arb0_id..;rs zeil' betaald. Hat 
is schandelijk. 
D0 bustuurdurs dBr Uniebondon erkennen dü noodtoestand, waarin de wer
kers VGrkoren, maar bedriog.:m g.elijk0rtijd de werkers, en in hçt bij
zonder hun leden • 

Wat is 0r g�beurd? 
Door hard0 strijd hebben de sigaron.mab,r's divurso social-3 recht.on v"r
ovG1d, o.a. ook pensioen. 
Vlannaer de ouct0·vakgenoten afgcw0rkt zijn, ontvàngcn zij 00n klein 
pcnsioantj0_ tot het maximum van f.10.- per wock. 

D(,t fabrikantun �omphn het fonds lJçf.1 !
Du hoofdbestuurdGrs van iIC7JnfGSonU:0p ebben aan aG patröons toestem
ming gGgeven om de premie voor he� p,rnsioenf onds zo te v0rla,;on, dat 
met d_c varminderdc premio, de î1f> loönsv0rhogiUg b;;taald zal wordun.
DG 5� 12,onsvcrho6�ng, die U ori vangt, is dus_ w eii?,,m geld.! 
wîaOrikanten z1Jn verpIToht.de lon&n met 5% te vcrhog0n. Dooh door 
de houding van de Uniebondsb�stuurders worden zij daarvan onthcv�n, on 
v0rhalen zij de 5% op de socialu rechten van de werkers. 
Dez0 birntuurd-.;rs m0rkon daarbij op, dat hot ponsïounfonds er financi�ol 
goed voorstaat. Welnu, als hGt fonds dan finanoitfol zo krachtig · is, 

�an di0nen do ponsiOdnGn voor onze oude makkers, in deze tijd van 
. w,;-schrikbarendu prijsstijgingen, toch zokor verhoogd t0 worden. 

::Noen;; z.:;ggcn . d;,; Unie b.Jstuurders, 11wij hel pon do fabrikanten ! a

Verzet U t0i=1cn deze schandeli.,j_ka buhandeling ! 
De b.:rnlissingcn hi0romtrant z{j'n, zonder de ar6c1ders er in faJ lë7rnncn, 
genomen. Du maatregulcn zijrt schandelijk en brutaal. 
Schandelijk om Ut� b�driegcn, alsof U 5); loonsvurhogin� ontvangt, ter• 
wijl dGzc door U zelf wordt be"tr:,ald. Brutaal, omdat niot alloon ov.:;r 
gelden van db.ladcn_van do Unicbonden wordt bc$list, maar ook van an-
ders-georganiseerden en niot-georganis�erdcn. . . : . • 
L0d0n van de Unioorganisatios, VGrzct U tcg0n ,de houdin .. � van Uw bcstuur-
dëJrs, dio Uw socialo bclang0n v0rko:pen aan dG fabrikanten. 
Eist onvoorwaarde li 'k0 ui tbé:t-alinP• van dç 5% waar U recht 

gingon van 

.ALGElt.ENE BOND V.AN V/ERKERS IN DE 
T.ABAKSIND"CSTRIE 
?rinsongracht 739, Amsterdani. 
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Uw brief: No. 9?881 d.d. 31.1.'51. 

Betreft: C. VISSER. 

V E R T R O U W EL IJ K. 

5 Juli 1951. 
. ' .f 

� �·.J.,t (11./.2)./! 

t: 9 JUU 1951

:-,.n,1 11�, 'IJ

In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt bericht, dat 
dezerzijds geen bevestiging verkregen kon worden van Uw be
richt, als zouden er plannen bestaan de A.B.T.I. als autono
me bond op te heffen. 
Het ledental van deze bond schijnt inderdaad riiet groot te 

• 
zijn, doch tot op heden werden in de organisatorische struc
täur geen veranderingen geconstateerd. 

L)-1 �ok het orgaan der li.B.T.I. 11De Tabaksindustrie" sprak hier-

,-
over met geen enkel woord. 

De door U genoemde c. VISSER, vermoedelijk vrijgesteld hoofd
bestuurder der A.B.T.I. is alhier onbekend. Hij kon niet na
der worde� geidentificeerd. In kringen van de betreffende 
Uniebestuurders kent men C. VISSER evenmin. 

ffBlijkens de plaatselijke telefoongids is het kantoor der 
A.B.T.I. ondergebracht i� perceel Warmondstraat 49-II, alhier, 
waar eveneens het hoofd- en.afdelingsbestuur van de Alg. Bond 
van -werknemers in Handel, Bank ·en Verzekeringswezen zetelt. 

. .,�-J Op dit adres is woonachti�: 
r;;- .. ,X.J Johannes Roelof de JONG, geboren te Amsterdam, 24 Juli 1905, /(A--* � ;:t•P_ma5azi j�beai!allde._Hij_:�-�:�-�-�=�:'.: :-��:=;:-----
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