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Hierb:j ot1tV[•ne;t 1: een afrwl1rii't 
van een scl1ri,jven betreffende het reisversl·1g 
van de ArbeidersdeJ.e~atic nacr de ~ . u . in 
brochurcvorra. 

KortheiJ.s:1al ve r;lO[;e vols tnan wor~en 
met U'JJlr de inhOld van C:i t <lfsc irift te ver-

:Je t;eadresseercle iu d~ h·;l·srtc'8 
H. ',7 . vnn de :.ol , c;eborr::! 2-10-1S21, l1ie o . n . 
secre.,arisi~· v:n Je t:!f-. . Arnheu van de A . B . ~ . 
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AFSCHRIFT . ----------

ALGElffi'N3 BRDRIJFSBO~'D TRANSPORT 
Van Braestraat 60 - Amsterdam-Z 

Telefoon 23864 

Amsterdam, 23 Januari 1952 . 

Zoals jullie weten, is er op initiatief van 
een daartoe gevormd comité in l.'lei 1951 voor het eerst 
na de oorlog een arbeidersdeleeatie naar de Bonjet 
Unie gev1ee st . 

Op een 100- tal uitstekend bezochte vergaderin
gen, werd door de leden van deze dels.gatie verslag 
uitgebracht van haar bevindingen in de Sowjet)Unie • 

Gezien de grote belansstelline die er aller
wega over de bevindingen van de deleöatie bestaat, is 
er door het comité besloten een door alle delegatie
leden samengesteld reisverslag in brochurevorm uit te 
geven, voor de prijs van f . 0,15 . 

·,/ij dringen er dan ook bij jullie op aan Op!. een 
zo groot mogelijk aantal brochures te ver.copen. De bro
chures zijn verkrijgbaar bij de Plaatselijke Centrales, 
welke ze reeds ontvangen hebben . 

Makkers , bespreek dit in de bestuursverga-
deringen en op de ledenvergaderin0en, opdat een zo groot 
mogelijk aantal kameraden hun medewerking verlenen bij 
de verkoop van deze zeer belanerijke brochure . 

hlet kam . groeten, 

w. g . (F.hleis) 
Secretaris • 

Gericht aan: H. v . d .Pol, Catharijnestraat 46 te Arnhem . 
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ro . l002/442 - 1951- DIENSTGEHEIH • 

Betreft: Beàrij:fskrant K. L.L. ,No.4. 

Bijlagen: 1. 

Hierbij moge ik U àoen toekomen een exemplaar van 
àe bedrijfskrant "De K. L.r~ .-er, naar de inhoud waarvan 
ik U moge verwijzen . 

Op 30 Augustus j.l. lagen enkele exemplaren van 
dit blad op ae grond verspreid voor de hoofaingang van 
àe Luchthaven Schiphol. 

Amsterdam, 4 ~r 1951 • 
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Door eenhe;C/ S'L/Cces / 
V I S H A 1 A R J3 E I_D E R S ! ! ! 

De kwestie van de ontslagen voor de A.lijsters ligt nog vers in ons ge
heugen . Ieder van U weet op welke wijze de Uniebondsbestuu:;.'ders deze 

. aak "opgelost 11 hadden . Het was toen Uw onverzettelijke wil,' die de ont
slagen ongedaan maakte en waardoot tevens de eerste stap naar de eenheid 
in het bedrijf werd verwezenlijkt: die alleen succes oplevert in de 
strijd tegen de willekeur en verdere uitbuiting. 
Deze kracht; ontplooid in de vorengenoemde actie heeft U allen gestaeld 
in de klàssenstrijd. De grove onbillijkheid arbeiders met geldboete te 
straffen·; omdat zij "eens een keer wilden eten" , werd opnieuw een punt 
om de werkgevers te tonen, dat de eenheid van-de vishalarbeiders niet 
~as verbroken, doch integendeel was versterkt . 

Op Maandagmorgen 16 April j . 1. werd het werk neergel egrd . We
derom werd de strijd door de eensgezinde houding van de arbei
ders gewonnen! 

VERBETERING VAN HE'P LEVENSPEIL HT EIGEN HAND 
])e eenheid,' welke door de-vishalarbeiders gedemonstreerd is~· biedt ech
ter verdere-perspectieven . De lonen staan ver ten achter bij de geste
Je~ prijzen. De Statistiek heeft uitgemaakt dat vanaf September 1950 de 

à osten van het levensonderhoud me~ 15-pCt gestege!l zijn,'rm.n::-tcco!'..O'!Cr een 
~oonsverhoging van 5 pCt in Maart j . 1. toegesta~m word. 

De kracht, welke de vishalarbeiders bezitten, zullen zij thans moeten
aanwenden om verhoging van hun lonen af te dwingen. Ad. Vermeulen c.s . 
hebben openlijk verklaard dat de arbeiders 5 pCt moeten versoberen omdat 
de oorlogsuitgaven dit vereisen. 

Vishalarbeiders, dat betekent dat gij en Uw kinderen minder te 
eten krijgen terwille van de aankoop van kanonnen·; Hiera~:m zal 
geen vishalarbeider zijn medewerking willen geven . Thans is -
het Uw taak om verhoging van de lonen aan de orde te stellen. 
De strijd voor een loonsv·erhoging van 10 pCt moet worden aan
gebonden. 

Wij willen vrede en een behoorlijk bestaan. Vishalarbeiders, gij zijt op 
"V 6 ocdo weg, de weg van de klassenstrijd, waardoor successen behaald zul
len worden . 

Algemene 13edri jfs bond Transport 
Afd. IJmuiden 
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A I g e m e n e B e d r ij f s b o n d T r a n s p o r t 
van Breestraat 60 Amsterdam Telefoon 23864 

Aan de Nederlandse havenarbeiders! 
De havenarbeiders van de Westeuropese landen versterken voortdurend bun strijd 
tegen de toenemende armoede waarin de regeringen hen, ter wille van de her
bewapening willen storten. 

In Zweden hebben de havenarbeiders van de twee grootste havens, 
Gathenburg en Stockholm, het werk neergelegd om hun lonen te verhogen. 
De havenarbeiders in Engeland hebben ook de strijd aangebonden voor 
loonsverhoging. Zij eisen een verhoging van zes shilling per uur. Door 
hun strijd werd reeds een toezegging gedaan van twee shilling per uur. 
In Liverpool zetten de havenarq.eiders hun actie moedig voort. In Londen 
hebben de havenarbeiders die ook in strijd waren, voor de tijd van een week 
het werk hervat. Doch zij zulten Dinsdag 20 Februari opnieuw de 
arbeid neerleggen, voor hun eisen : loonsverhoging en vrijspraak voor hun 
kameraden-havenarbeiders, welke deel uitmaakten van de stakingsleiding 
en voor deze daad voor de rechter moeten verschijnen, wanneer deze 
eisen nog niet ingewilligd zijn. 
In Antwerpen heeft het actie-comité opnieuw de havenarbeiders opgeroepen 
de strijd aan te binden voor hun nog niet ingewilligde looneis, een ver
hoging van dertig francs per dag. 

Ook in Nederland wordt het verzet tegen de armoedepolitiek steeds g·otert 
o.m. voeren de bouwvakarbeiders in Twente actie tegen loonsverlaging. De 
ontevredenheid neemt toe. De acties worden breder en krachtiger. 
Wat Is de oorzaak van al deze stakingen ? 

Niets anders dan de oorlogsvoorbereidingen van de Westeuropese landen, welke 
zijn aangeslot~n bij het Atlantisch Pact, onder leiding van Amerika. 
Eisenhouwet heeft op zijn rondreis zijn bevelen aan de Westeuropese regeringen 
gegeven: De bevvapenïng moet sneller lNOrden op
voerd! Duitsland moet herbevvapend vvorden ! 
Binnenkort zullen vier Amerikaanse divisies naar West-Europa komen. Onnoemelijk 
veel millioenen 'guldens zal deze oorlogsvoorbereiding kosten. 
Wie zullen de lasten moeten dragen ? 

De regering wenst deze lasten op de arbeidersklasse af te wentelen. De regering 
eist van de )rbeiders: harder werken, langer werken, soberder leven. 

Deze regeringspolitiek wordt door de bestuurders van de Uniebonden onder
steund, doch de feiten tonen aan, dat de arbeiders van de Uniebonden 
de mening van hun bestuurders niet delen en mede met hun anders- en on
georganiseerde makkers in de bedrijven, de strijd tegen de uitbongerings
politiek der regering gaan aanbinden. 

Havenarbeiders, onze lonen zullen verhoogd moeten worden, omdat de prijzen 
steeds stijgen ! 
De strijd voor de derde S% loonsverhoging en de priJzen
stop zal gevoerd moeten vvorden! 

Het is U bekend, dat de E.V.C. op 10 Maart a.s. in Amsterdam een groot loon
congres organiseert. Reeds hebben zich meer dan honde rd 
N. V. V .-ers opgegeven, die aan dit Congres wensen deel te nemen. Dit 
aantal neemt nog elke dag toe. 
Dit looncongres zal een nieuw hoogtepunt betekenen in het samengaan van de 
Nederlandse werkers. Het zal de uitçlrukking zijn van het onder de werkers 
groeiende besef, dat slechts gemeenschappelijke actie in 
staat zal zijn gemeenschappelijke eisen at te 
dvvingen. Elke gulden loonsverhoging betekent meer koopkracht voor Uw gezin. 

Kameraden in de havens, neemt met elkaar maatregelen en komt in verzet tegen de 
verarmingspolitiek ! 
Strijdt eensgezind om de Vrede te behouden ! 
Strijdt eensgezind voor het verbeteren van Uvv 
levenspeil! 
Amsterdam, Februari 1951 Het Bestuur van de A.B.T. 

• 
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Ond ctie:--- J~_:.~d 
hedewerkende inslianties :---

• 
Hierbij wordli ~oegezonden een exemplaar van een 

pamflet van de Algemene Bond van Werkers in de Hout
en Weubileringsindustrie (A . B. H.M . - B. V. C. ), dali on
lan~s door een onoekend gebleven man aan het personeel 
van de N.V . PANDER werd uitgere11n . 

Kernverkiezingen heboen inmiudels nog nieli plaats 

~ad . (einde) . 



Aan het personeel van f;.\J'JDE :L t<);YJ_J· 
l\!~Si.f\PJ .2: :i;\ JÈZ J J'j0 .E J'J (<t<Z n Clrnsti§Ja za a kJ 

\vaarde Vrienden , 

Binnenkort zullen er bij de firma Pander kernverkiezingen worden 
gehouden. 

Door de bij Pander tot nu toe gevolgde. methode van kernverkiezing 
kan evenwel niet gesproken worden van het kiezen van een perso
neclsvertegenwoordiglng . 

Een personeelsvertegenwoordigi~g behoort uit en door het gehele 
porconcel gekozen te worden. 

• DIT IS BIJ PANDER IJIET HET GEVAL. 

• 

L 

Door het vcrhinderen dat elke werknemer candidaat voor de kern kan 
worden gesteld, wordt het democratische recht van het personeel 
aangetast . 

Dit heeft er tevens in het verleden toe geleid , dat de kern niet 
Dan haar doel heeft beantv10ord . 

Voor het tot stand komen en goed functioneren van een kern is nodig : 

1 . Een kern die op de meest democratische wijze tot stand komt . 
~laaraan door het gehele· personeel aan de candidaatstelling 
moet worden deelgenomen . 

2 . De kern moet bereid zijn om te allen tijde de belangen van 
de arbeiders te behartigen en op regelmatige tijden verslag 
te doen van haar werlczeamhcden . 

J . lJe kern moet · kunnen rekenen op de Dteun en medewer king van 
de arbeiders . 

Het is duidelijk dat rekening houden met deze.voorwaarden betekent , 
dat de kernverkiezing geen zaak is voor een groep of een or ganisatie , 
maar een zaak voor het gehele personeel . 

A~ degene, die anders willen, die een deel -van het personeel het 
recht van deelneming vlillen ontzeggen , doen de democ':"atie geweld aan . 

Vrienden , de toestanden in de meubileringsindustrie en bij de firma 
Pander rnaken het noodzakelijk, dat U uiterst waakzaam moet zijn en 
bereid om Uw belangen te verhteren en te verdedigen . 

Met de nieuwe C. A. O. voor de neubileringsindustrie dreigen ver~lech
teringen , ook voor U bij de firma Pander . 

Ook het feit dat uitbetaling van prestatietoesl ag naar willekeur 
wordt vastgesteld , een deel krijgt 10% , anderen 7%, 5% en een è.eel 
in het geheel geen prestatietoe~lag , is oen onrechtvaardigheid die 
ona allen trefto 

z . o . z . 



-2~ 

De .1icuv;c l:crn moet het zich in de toekomst tot taak rekenen om 
in samemrerking met alle arbeiders te bereiken, dat de· prestatie
toes=!-ag can iedere arbeider ten volle VJordt uitbetaald . 

Verslechtcringen Horden afe;ewezen en rekening wordt gehouden met 
alle andere belangen van het personeel . 

Ook de belangen van de jeugd die bij de firma Pander werkt is een 
zaalc die de volle aandacht van de kern moet hebben. 

Indien de werknemers bij de firma Pander re~ening houden met al het 
voorgaapde en zorgen voor vrije en volledige deelname aan de kern
verkiezing , dan zal er ook groeiende interesse zijn en een kern tot 
stand komen welke een wapen is voor alle werknemers voor het verde -
digen en verbeteren van nun positie . . 

Bediscussieer in hot bedrijf dit standpunt en stelt in elke afdeling 
de .;-nest betrouwbare vakgenoot candidaat , waarbij als maD.tstaf ge- • 
nomen moet v.rorden, dat de candidaat bereid en in sta. at is om voor 
Uw bc:::langen op te komen. · 

. 3 April 1951 . 
A. B. H .r•l., Prinsen_gracht 739 ~ 1sterdam. 

• 
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Ter inz3ge ' erd vcr Krf.ge r -e :x. mpl/ t:tr ven àe hJ.e r nog nie t 
voor'1een g.::.signal eerde bedrijfskrant : DE G~CB- '\R:i:3E IDER , I~o . 2 , 
uitgave van de j.BT. -~.-/ f . r.., 

De inhoud l ever de geen stof voor b_yzon..:ere o~g~n. 
=~===~====================================================== 

No .1 3 . \ F3. 
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Ve1•bL"'1ding: 32 

No.: RV; f~ -' 51. 

VER':..'ROU' T3LIJ LC . . 
Jl~~~"é 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst ~ 

te / 
~ ~: ft_ !:: - ~-Y_ .§_!: -~-~-~- .§ .! -· 

.Iierbij doe ik U toelwm.en een fotoco:)1e 
vo.n een manifest van de A. B.T . ger1cht aan de 
navenarbe ders; een fotocopie van een manifest 
·_,"richt aan de Vishalvrer ce1•s; en een fotocon ie 
van een schrijven van het Verbondsbestuur der 
E.v.c. aan de Secr . der olsatselijke centrales 
betrefrende de Land- en Zuivelarbeiders. 

DH aJ.le s vrerd ver zo nèen e.an H . ~; . van de 
Pol, '-'"' ,ol'en 2.10.1921 . 

E in d e . 



VVti moeten meedoen 
Waarde Makkers, 

De afgelopen actie in ons bedrijf ten aanzien van de 4 ontslagênen heeft 
aangetoond dat er door eensgezind optreden iets te bereiken is. Alhoewel 
ons actie-comité ontbonden is menen wij toch voor het volgende jullie 
aandacht te moeten vragen. 
Uit de actie hebben we kunnen leren dat het de bedoeling van werkgevers 
en Uniebondsbestuurders is om ons levenspeil aan te vallen en waar moge
lijk te verlagen. 
Niet alleen bij ons in de vishal tracht men het le~enspeil der werkers te 
verlagen doch overal tracht men dit door te voeren. De regering voert een 
loon- en prijzenpolitiek, welke gebaseerd is op handhaving of verlagibg 
van de bestaande lonen doch een prijzenstop is daaraan niet gekoppeld. 
Wij kunnen constateren dat de prijzen dagelijk~ stijgen en er steeds gro
tere uitgaven gedaan worden voor de bewapening~ Iedere dag lezen we in 
de kranten dat de ;>rijzen omhoog gaan van de verbruiksartikelen. Iedere 
dag kunnen wij lezen dat er arbeiders in strijd staan voor verbetering 
van hun lonen of een aanval hebben af t e slaan, daar waar de werkgevers 
hun lonen .willen verlagen. 

• Doch ook iedere d kunnen wi le 

Aanpaseen door so~qer te leven en harder te werken. DOor een grotere 
productie verlangen :en door, zoals men dit openlijk schrijft, de prij
zen te verhogen. 
Hierdoor bereiken z~j, die een oorlog willen, twee dingen, n.l. dat de 
arbeidere minder kunnen kopen· en dat een grotere afzet van goedêren naar 
het buitenland mogelijk wordt~ waarbij zij grote winsten boeken. 
Onze organisaties hebben anti-duurte congressen gehouden maar met de 
daad nog geen ' enkel antwoord gegeven aan het front van werkgevers en re
gering door b.v. ons·op te roepen tot strijd voor een prijzenstop. Dat 
doen zij bewust niet. 

Wel heef men ons o eroe en om stri d te voeren te onze mede-
oon- en 

prijzenpolitiek van de regering • 

• 
Maar wij in de bedrijven staan niet apart van elkander. Voor ons bete
kent het opvoeren van de prijzen hetzelfde,·of wij nu in de Uniebonden 
zijn of in welke andere organisatie dan ook. 'Yor~eru · 
Wij dragen gezamenlijk de armoede die dagelijks gro~er~~nneemt. De win
sten van de ondernemers gaan echter iedere dag omhoog. Op 10 Maart zal 
een demonstratief looncongres gehouden worden waarbij i~j(-~~ arbeider, 
r.Y.~.urt I~A.t.er, C.N.V.er of ongeorganiseerde wordt uitgenodigd ~m 
hierheen te gaàn en zijn mening vrije te zeggen, hoe hij over de hu~dige 
toestand denkt. 
Wij menen dat er van ons uit de vishal ook enig~ arbeiders naar toe moe- . 
ten gaan, omdat ook wij wel willen weten, neen moeten weten. hoe er door 
anderen over het vraagstuk van de loon- en prijzenpolitiek gedacht wordt. 

Voor ons moet het na onze eigen ac~ie ?uidelijk ziJn ge~orden ~ 
~oe eensgezind optreden wel degel~Jk ~ets te bere~ken.1s en naar 
onze mening is het zo, dat indien w1j met elkander, Un~eoondsle
den en E.V.C.-leden, de handen ineen weten te slaan, er dan voör 
ons, arbeiders, iets te bereiken ie ter verbètaring van ons le
venspeil. 

Wij zijn dan ook zo vrij oiri aan U allen voor te stellen, dat er enige"· 
uit ons bedrijf gekozen vertegenwoordigers naar dit congres·moeten wor
den afgevaardigd waarvoor wij de gelden zel~ bijeen brengen. . 
De kosten voor r eisgeld zijn niet zo hoog ar. naar onze overtu1gi~ zij~ 
wi j met elkander in stant ~o or het s torten van wat gelè om een t1ental . 
van onze vishalarbeiders eens· meè te la~en maken wnt ofi~~ ~~e~:~~l~~~: 
congres gezegd en besloten wordt. Ook w1j rnoe~e~ onze 
binden. • • 
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Waarde Makker, 

Amsterdam, 21 rebruari 1951. 

Het is U ongetwijfeld bekend, ·dat de TI. û.v/.-arbeiders in. Drente 
en Noord-Brabant in grote eensgezindheid de strijd voeren voor 
een aantal rechtvaardige eisen. 

De Bond van Land- en Zuivelarbe iders geeft thans een manifest 
uit waarin -ook de overige D. U· VI· -arbeid ers in het land worden 
opgeroepen de strijd aan te binden voor de gestelde eisen, ter~ 
wij 1 tev ens de werkt:rs in 'de bedrijven met dit manifest over 
deze actie de juiste voorlichting kunnen krijgen. 1 

Het is daarom zaak er voor t e zorgen, dat het beperkt aantal ma
nifesten, dat U heden wordt toegezonden als volgt wordt ver-tt spreid, n.l.: 

• 

• 

1. Indien in Uw Gemee nte arbeiders in de D.U.W. zijn te werk 
gestelu, of indien in de nabijheid een D.U.W.-kamp is 

3. 

zorg er·dan voor dat deze makkers de manifesten in hun be
zit krijgen. 

verzoeken W1J U èontact op te 
~fi'ih~l.f:l!"' uurder der B. L. Z . 

Wij wijzen U erop, dat op grond van deze actie in Drente tev ens 
een aanta l afdelingsbestuu~ders van het N.V.V. en C.N.V. de strijd • 
he e-ft aangebonden on het zal U duidolijk zijn, dat het van groot 
belang is ~manifest doeltrcffon0 onder de betreff~ ndc werkers 
te V C; rs12!:.§l.dcn~ 

Wij rekenen da J rbij op Uw voll~ medewerking en verblijven, met 
kameraadschappelijke groetGn, 

Voor het V~rbondsbestu~~ dc~~.~.c. 
_..........--- ..- -



A l g e m e n e B e d r ij f s b o n d T r a n s p o r t 
van Breestraat 60 Amsterdam Telefoon 2386i / 

Aan de Nederlandse havenarbeiders 1 (j tjl//1 
De havenarbeiders van de Westeuropese landen versterken voortdurend hun strijd 
tegen de toenemende armoede. waarin de regeringen hen. ter wille van de her
bewapening willen storten. 

In Zweden hebben de havenarbeiders van de twee grootste havens, 
Gathenburg en Stockholm, het werk neergelegd om hun lonen te verhogen. 
Oe havenarbeiders in Engeland hebben ook de strijd aangebonden voor 
loonsverhoging. Zij eisen een verhoging van zes shilling per uur. Door 
hun strijd werd reeds een toezegging gedaan van twee shilling per uur. 
In Liverpool zetten de havenarbeiders hun actie moedig voort. In Londen 
hebben de havenarbeiders die ook in strijd waren , voor de tijd van een week 
het werk hervat. Doch zij zullen Dinsdag 20 Februari opnieuw de 
arbeid neerleggen, voor hun eisen: loonsverhoging en vrijspraak voor hun 
kameraden-havenarbeiders, welke deel uitmaakten van de stakingsleiding 
en voor deze daad voor de rechter moeten verschijnen, wanneer deze 
eisen nog niet ingewilligd zijn. 
In Antwerpen heeft het actie-comité opnieuw de havenarbeiders opgeroepen 
de strijd aan te binden voor hun nog niet ingewilligde looneis, een ver
hoging van dertig francs per dag. 

Ook in Nederland wordt het verzet tegen de armoedepolitiek steeds groter, 
o.m. voeren de bouwvakarbeiders in Twente actie tegen loonsverlaging. De 
ontevredenheid neemt toe. De acties worden breder en krachtiger. 
Wat I s de oorzaak van a l d e z e s tak ingen? 

Niets anders dan de oorlogsvoorbereidingen van de Westeuropese landen, welke 
zijn aangesloten bij het Atlantisch Pact, onder leiding van Amerika. 
Eisenhouwer heeft op zijn rondreis zijn bevelen aan de Westeuropese regeringen 
gegeven : De bewvapen ing n~oet sneller wvord en o p
v oerd I Duitsland n~oet herbewvapend wvorden ! 
Binnenkort zullen vier Amerikaanse divisies naar West-E uropa komen. Onnoemelijk 
veel millioenen guldens zal deze oorlogsvoorbereiding kosten. 
Wie zullen de lasten moeten dragen ? 

Oe regering wenst deze lasten op de arbeidersklasse af te wentelen. De regering 
eist van de :arbeiders: harder werken, langer werken, soberder leven. 

Deze regeringspolitiek wordt door de bestuurders van de Uniebonden onder
steund, doch de feiten tonen aan, dat de arbeiders van de Uniebonden 
de mening van bun bestuurders niet delen en mede met hun anders- en on
georganiseerde makkers in de bedrijven, de strijd tegen de uitbongerings
politiek der regering gaan aanbinden. 

Havenarbeiders. onze lonen zullen verhoogd moeten worden, omdat de prijzen 
steeds stijgen ! 
De striJd voor de derde 5 % loonsverhoging en de priJzen• 
stop zal gevoerd moeten vvorden I 

H et is U bekend, dat de E.V.C. op 10 Maart a.s. in Amsterdam een groot loon
congres organiseert. Reeds hebben zich n~eer dan h o nde rd 
N . V. V .-ers opgegeven, die aan dit Congres wensen deel te nemen. Dit 
aantal neemt nog elke dag toe. 
Dit looncongres zal een nieuw hoogtepunt betekenen in het samengaan van de 
Nederlandse werkers. Het zal de uitdrukking zijn van het onder de werkers 
groeiende besef. dat slechts gemeenschappelijke actie in 
staat zal zijn genleenschappel ijke eisen al te 
dwvingen. Elke gulden loonsverhoging betekent meer koopkracht voor Uw gezin. 

Kameraden in de havens, neemt met elkaar maatregelen en komt in verzet tegen de 
verarmingspolitiek ! 
S trijdt eensgezind om de Vrede te behoude n I 
S tr ijd t eensgezind v oor het ver b e teren van Uwv 
le v enspeil 1 

Amsterdam. Februari 1951 
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De stri_jd gewonnen/ 
Op 13 Ja.tl.uari 1951 begonnen de heren van de Uni~~nden in de vergadering 
van de A.lijsters in de vishal hun offensief in te zetten ter wille van 
de werkgevers, Op die datum werden bij mohde van ~e hoofdbestuurder A, de 
Boon, daarbij ondersteund door de heren v .Loon, v~ Slooten en Colenberger, 
de noden van de ~erkgevers verkondigd en.werd d~ weg geeffe~ voor een 
aanval op de bestaanszekerheid van de arbeiders in de vishal. 

Op 1 Februari werd aan d& vakgroepsbestuurders van de visknechten medede
ling gedaan dat hun bestuurders in de contactoommissie "een hef'tige strijd" 
gevoerd_ hadden voor de b~langen Vän de arbeiders, doch •..••••••••••••••••• 
aan het ontslag was niets te d9en, Geen oplossing kon worden gevonden odl- · 
het dreigende ontslag ongedaan te aakenen men besloot over te gaan tot ••• 
• • • • • • •.• • daadwerkelijk verzet??? Neen, tot het ~ouden .van een lo-terij!~ 1 
Het reau1taat hiervan was dat- · ~e arbeidera M~n'tje, Ras, Kraayenoord en de 
linter ontslagen zouden worden. . 

De ~kbondabestuurders meenden zo hun plicht vo.>r de leden gedaan te heb
ben. Z.ers, alle pogil'18Sn om een oplossing te vinden, waren op Diets uit
gelopen, dus wat anè!ers dan een loting te houden. 

lij, een aantal -Yiahalarbeiders, besloten eohter geen genoegen te neaen 
met dit ontsl~. lij weten immers, dat we door klaasestrijd bij de werk
gevers alles kurmetl bereiken en wij besloten de taak van t\e vakbondnestuur 
ders over te neaaen. lij toonden onze mmeraden door middel van ezd.ge sni
tasten aan, dat het niet noodzakelijk was tot ontslag oTer te gaan, doch 
da t integendeel meer arbeiders nodig waren. '.Wij riepen onze makkers cJan 
ook op zich tegen de ontslagen te verzetten~ _ 
HET EERSTl:lij YerlangcJen van de bestuurders, dat zij een vergaderins zou
HEWLT.AA~ ftden uitschrijven voor alle viahalarbeiders en stelden vast, dat 
iïîdlen dit geweigerd zou worden, wijzelf tot het houden van een vergadering 
zouden overgaan. Dit moest dan ook door de wei.:;er;_n~ van de bestuurders ge
beuren en op Vrijdag 9 Februari waren 70 arbeiö e:- s aanwezig in "Thalia", 
die zich uitspraken tegen de ontslagen en voorS"' .. elden om tot de aotie over 
t e gaan~ 

Op 12 Februari demonstreerden de a~b~iders hub wil tot actie 
door van 9 tot 10 uur het werk neer te leggeL. Hierna werd me
degedeeld dat er thans voor twee arbeiders ander werk in de 
bal zou komen en ook werd door de-vakbondsbestuurders het hou
den van een vergadering toegezegd. 

HE~T~E~î~NDC=-~-"De eetste -auocessen door eensgezind optreden •aren nu dus be
USULTAAT.~reikt. Doch wij wilden een volledig resultaa~. Op Donderdag 
!; Febtuari hebben onze bestuurders spitsroeden moeten lopen in hun eigen 
gebouw. De onverzettelijke wil van ons noodzaakte de bestuurders zioh te
gen de werkgevers te verzetten en men deelde op deze avond mede, dat dë 
ontslagen niet doorgingen en dat er z~fs ~~~~~_plaat~en over waren. 
1at is de les uit deze actie bij de Vishal? 

z.o.z~ 
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lij kunnen hier vaatstellen dat het verraad van de bestuurders aan ons, ge
o~ganiseerde arbeiders, duidelijk ie gebleken. 
Op 13 Januari ~ond de voorbereidende vergadering plaats om de ontslagen te 
rechtvaardigen~ 
Op 1 Februari een bevestiging dat de ontslasen een :te i t warèn ceworden eri 
da"t er door de bestuurders Di~ta ~~eer aan lrDn worden gedaan. 
Op 15 Februari worden door · de eensgezinde kraohti.se houc1iDS ftn de nsbal
arbeidera de vier o:btslagen i~~~getrokken en blijkt dat er zel1a DO« p1aaia 
v-oer twee mensen is. 

liet b~rog en leupn heeft men binrien e·en JIBand de door on~ ·v•Won-en reöh
t on willen Terkopen aan de valr8roep Vishandel em Mdeäewtzokt aan het pro
gram van de rqe:rins 'Y&D harder we~ken en soberder lwen. Want 1fij ._ddttn 
hardolt moe1e11 werun indien onee Tier lrameraMn bui wn lwt ·betr13! wa:rea 
ge_l>leven en aober4er hadden 4eze vier kameraden 110eten lnen, Wf)Meu wij 
Diet 81il.Te het he1t 1n bancJen bad4~n geno•n. · · 

·. . . De be'hbnia Tan dez•· actie ia, dat w:l,j •· ..._ . ."cir .m\U•Il IIOe-
.. , ····I. ' ·'118n: ·eolW&a,en ta1 onz.e organisatiea ctocïr ~~atn~4till• Cel•i4 

·• · wordea; Vooral JIQitten wij de geboren eenheid iJl b$t -be4Jti- MIMI
hav::! wan" tegen deze eeDbeid slaan de werlr«neta en •• &~'bei-
der jand~e benuurder·a hun boo:tden te l)l.eiter~ · . 

Dof>lr Diei al.leeJi voor de vishal~~era is deze aotie -.en ·lee ....... · 
aaar TOOI' alle arbeidera te 'IJauidèn.. lfog vele aanvallen stiaan ae arb;!-
4era 118 •oh-ten. lij wijzen in ct1 t . verband op de olltalaps 111 ae Uäbr1e
DD en op het ontslaan van alle rtéloa•era boftil de leefti~f 'ftà. 65 2•r, 
waarto• eerdaasa zal worden overge~n~ Jlen beeft ma z•eeda u11f8eaakt in 
werJrc•Yel"S. en UtliebestuurakriJlBent dllt geen 881mllliJJ« Tan de• kradhten 
-.1 pleatmnden~ . · . • . · . · 

Grot~ :f~slechtennsen-·riaàh ons nog te wacbten, .._ •• r de nieu
we c;A.o. ingevoerd •ordt en wij het niet weten. te. vernaan om· 
artikel 15 te laten Tervállen, waarin be-paa-ld wor4t fa-t· bit mo. 
plijk ia ftsW arbeiders naar de A.lijs1s· af te vloeien. · 

. Viahalarbeidersl .• 

. . 
. lij hebben door eenasezinde strijd :onze kameraden in het bedrijf sehouden~ 

lij aoeten ons echter niet late~ ftrblinden door dit suooea, want wel 
• strijd staat ons nog te wachten. lij moeten waakzaam zijn en nauwlettend 

op de handelili88D van onze bestuuraars toezien want de ~gelopen periö4e 
·heeft bewezen dat zij onbe-trouwbaar zijm in het behandelen van onze be.;. 
l angen. GezameDlijk zullen Wij er· Toor JllOeten zorgen dat onze organisa
tie' s klasse-organi aatie • s worden; Alleen door str!jd van 4e arbeiders 
leiden de werkgevers, de reactie en de Uniebéstuurders de nederlaag en 
wordt het welzijn van ds.arbeiders bevorderd. 
BLL1PT IAAKZAAJI, MAKKERS. GLJ HEBT . DOOR EENHEID VAN OP~EDEN E!N BELANG
RLJK SUCCES BEHAALD. LAAT .. U NOOIT DOOR DE DEMAGOGIE VAN UW BESTUURDEltS 

VERDBLDr, LAAT. NIET roE DAT ER Em SPLIJTZWAM GEBRACHT WORDT IN UW GE-

SLOfEN ElmHEIDl .· 

IJmuiden, 19 lebruari 1951. Het Aotie-Comitá. 
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A 1 g e m e n e B e d r ij f s b o n d T r a n s p o r t 
van Breestraat 60 Amsterdam Telefoon 23864 

Aan de Nederlandse havenarbeiders! 
De havenarbeiders van de Westeuropese landen versterken voortdurend hun strijd 
tegen de toenemende armoede, waarin de regeringen hen, ter wille van de her
bewapening willen storten. 

In Zweden hebben de havenarbeiders van de twee grootste havens, 
Gothenburg en Stockholm. het werk neergelegd om hun lonen te verhogen. 
De havenarbeiders in Engeland hebben ook de strijd aangebonden voor 
loonsverhoging. Zij eisen een verhoging van zes shilling per uur. Door 
hun strijd werd reeds een toezegging gedaan van twee shilling per uur. 
In Liverpool zetten de .havenarbeiders hun actie moedig voort. In Londen 
hebben de havenarbeiders die ook in strijd waren, voor de tijd van een week 
het werk hervat. Doch zij zullen Dinsdag 20 Februari opnieuw de 
arbeid neerleggen, voor hun eisen : loonsverhoging en vrijspraak voor hun 
kameraden-havenarbeiders, welke deel uitmaakten van de stakingsleiding 
en voor deze daad voor de rechter moeten verschijnen, wanneer deze 
eisen nog niet ingewilligd zijn. 
In Antwerpen heeft het actie-comité opnieuw de havenarbeiders opgeroepen 
de strijd aan te binden voor hun nog niet ingewilligde looneis, een ver
hoging van dertig francs per dag . 

Ook in Nederland wordt het verzet tegen de armoedepolitiek steeds groter, 
o.m. voeren de bouwvakarbeiders in Twente actie tegen loonsverlaging. Oe 
ontevredenheid neemt toe. De acties worden breder en krachtiger. 
Wat is de oorzaak van al deze stakingen ? 

Niéts anders dan de oorlogsvoorbereidingen van de Westeuropese landen, welke 
zijn aangesloten bij het Atlantisch Pact, onder leiding van Amerika. 
Eisenhouwer heeft op zijn 'rondreis zijn bevelen aan de Westeuropese regeringen 
gegeven: De be1Napening moet sneller lNOrden op
voerd! Duitsland moet herbe1Napend lNOrden ! 
Binnenkort zullen vier Amerikaanse divisies naar West-Europa komen. Onnoemelijk 
veel millioenen guldens zal deze oodogsvoorbereiding kosten. 
Wie zullen de lasten l_!loeten~.dragen? 

De regering wenst deze last~n op de arbeidersklasse af te wentelen. De regering 
eist van de )rbeiders: harder werken, langer werken, soberder leven. 

Deze regeringspolitiek wordt door de bestuurders van de Uniebonden onder
steund, doch de feiten tonen aan, dat de arbeiders van de Uniebonden 
de mening van hun bestuurders niet delen en mede met hun anders- en on
georganiseerde makkers in de bedrijven, de strijd tegen de uitbongerings
politiek der regering gaan aanbinden. 

Havenarbeiders, onze lonen zullen verhoogd moeten worden, omdat de prijzen 
steeds stijgen ! 
De strijd voor de derde 5% loonsverhoging en de prijzen
stop zal gevoerd moeten \NOrden J 

Het is U bekend, dat· de E.V.C. op 10 Maart a.s. in Amsterdam een groot loon
congres organiseert. Reeds hebben zich meer dan honderd 
N. V. V .-ers opgegeven, die aan dit Congres wensen deel te nemen. Dit 
aantal neemt nog elke dag toe. 
Dit looncongres zal een nieuw hoogtepunt betekenen in het samengaan van de 
Nederlandse werkers. Het zal de uitdrukking zijn van het onder de werkers 
groeiende besef, dat slechts gemeenschappelijke actie in 
staat zal zijn gemeenschappelijke eisen al te 
dlNingen. Elke gulden loonsverhoging betekent meer koopkracht voor Uw gezin. 

Kameraden in de havens, neemt met elkaar maatregelen en komt in verzet tegen de 
verarmingspolitiek ! 
Strijdt eensgezind om de Vrede te behouden! 
Strijdt eensgezind voor het verbeteren van U 1N 
levenspeil I 
Amsterdam, Februari 1951 Het Bestuur van de A.B.T. 
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NO• G 355/50-XXXVII-l 27·12·50 . IJ t ~b ft• 

I~ Onderwerp Actie ABT(EVC) Amsterdam• . .., ... 

1 

.,..-. · 
t~ ~.,.:,· 2 9 r-::c. ,~ 

Datum ontvangstbericht: 22. l~. 50 , I r ' 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar 
waardering bericht: Betrouwbaar 

Bijlagen 3· L ~ L~~~-~~~4!.'..-z./ 
.N.evenigaande bijlage,i5emerkt 1, werd t"egelij 

met enige exemplaren van "VREDE" dd.22·12·50(uitgave van de 
Nederlandse vredesraad) verzonden aan een beperkt aantal ver

trouwenslieden der ABT(EVC) , teneindej~:drg~e: onder 
de arbeiders te verspreiden tegen betaling van f 0,05 per exem
plaar. Een axemplaar van "VR~DG" wordt als bijlage Ia bijge-
voegd • 

Tevens werd dezer dagen "Taxi-Bulletin nr·2" verspreid 
te Aosterdam. In dit pamflet werd O•a• actie gevoerd voor de 
zg kerstgratificatie en de uitbetaling van één gulden extra 
voor ieder uur dat buiten de normale diensturen wordt gereden• 
Bedoeld pamflet wordt als bijlage 2· bijgevoegd. 

Einde . 
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H.M. , 

ALGEMENE BEDRIJFSBOND TRANSPORT' 
Van Braastraat 60 - Amsterdam- Z. 

~alefoon 99503 
Afdeling Amsterdam. 
-------------------

Amsterdan, 21 December 1950 . 

Wij als E.V.C.ers ZlJn er trots op te behoren 
tot diegene äie veeraan staan in de strijd voor de Vrede . 

De oo:r·logsdreiging is nu duidelijk als ooit voor 
een ieder zichtbaar • 

Truman dreigt met dè Atoombom en wil een millioenen 
leger uit de grond stompen. 

Met koortsacht~ge haas~ stuurt m~n nu grote massa ' s 
wapens naar we f : · - "Suropa. 

Ook in de Amsterdamse haven is deze week een schip 
met moordtuig aar~ekomen 

Het oo~log~gebrul zal men bij de komende feestdagen 
met de gtoot ste sch~ J~'lheiligheid verbergen achter het "Vrede 
op aarde 11

, 

voeren. 
R dio en !J8rs zullen de h:..!ichelachtigheid ten top 

Juist eaorom is het belangrijk dat er ook een ander 
geluid word~ gehoordL 

De V~edesbeweging heeft daarom gemeend een extr a 
Vredeskrant te moeten uitgeven. 

Allen die voor de Vrede zijn, moeten er aan mede
werken dat deze kranten door onze bedrijfsmakkers gel ezen 
wordt . 

Werkt er aan mede dat het oorlogsletJgengordijn aan 
stukken wordt gescheurd. 

Tracht deze paar kranten aan je bedrijfsmakkers te 
verkopen, laat ze niet thuis liggen, er moet f.0,05 per 
krant afgere 'kend w·örden. · · 

Breng óe : ..Jrlot;o.r3nds Lichters een slag toe. 

•• :" ... - • ., r\ 

Namens het Bestuur der 
A.B . T. afd . Amsterdam, 

(J.H. v.,Bork) 
v,..--.. · . v .... !·, 
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V· 15 • ILtV."-/ vertrouwelijk 8 ·12·50 

NO• G 355/50-XXIII-1 ~;;_[ 
y( Ij (;. - ;,) ~ :; I,~ 

Onderwerp: Convocatie-leden ABT(EVC) en pamfletten ABT(EVC) 

Datum ontvangstbericht: 7·12 · 50 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar 
waardering bericht: Betrouwbaar ~ 
Tevens bericht gezonden aan: t. 1 

Bijlagen 3 .~ b 

,--12 DEC~ 

A: ft!tl~ 
Ingesloten gelieve U aan te treffen 

a· 1 pamflet betreffende KLM , i nhoudende actie i·V·m· verande
ring loonstelsel in 1951· 

b· 1 Oproep aan taxi-chauffeurs te Amsterdam met ondertekening 
van "delegatie" taxi-chauffeurs· Deze oproep werd gesten
cild op het kantoor van de ABT(~VC) te Amsterdam. 

c. 1 convocatie dd· 5·12·50 bestemd voor de leden van de ABT 
(EVC) waarin wordt vermeld dat de ledenvergadering op 7 
December 1950 geen doorgang vmnd. In de plaats hiervan 
werd opgewekt de vergadering i n de Apollo- hal te Amste 
te bezoeken• Als sprekers traden in laatstgenoemde verga

d : ring op Paul de Groot en B· Brandsen· 

Deze bescheiden werden deze week te Amster-

dam verspreid· 
Ei nde. 
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UITGAVE VAN DE ALGEMENE BEDl1lJFSBOND TRANSPORT, VAN BREESTRAAT 60, 

AI~STERDA:I1r î'EL ._ 99503 . -·- _., _______ _ 
D R E I G E N D E ·r E n S L E C E T I~ R I. :, G I, N I N l 9 5 1 ? = ~ = = = = = = ~ ~ ~ = ~ = = = = = = = - = = = - - = = 
I!arder werken. soberde::. :ï.even1 liever ka...'llmmc:!'l dan boter is de mening 

· v,_....n de huidige ::Vede::-landse .tGgerin.g. Ook lle K.L.M. dh·eotie voelt er 
veel voor om de arbelde:rs verslechtar:::.11gen te bieden. Zo is thans be
keud geword er:) <lat -::: ;,ensio ?~lprem:i..3 mGt 2~· pCt verhoogd zou. worden, 
doch dat de pensioe.r-€r0hdslag Oll(;;E.vlijz . .gd zou blijYen. ··Naast de huur
verhogints d~.c Irtet Janu3.~·i ::' .9~,1 ingaa·:;, zouden de K .L .M. ers dus nog een 
extra last op hun schov.de:cs 1:-::~::.jgen door de VE"rhog:i.ng van .. de pensio€'n
j?r8mie 7 die in fei ·ce een ve:.'kapte l60nsve.rle.g:i.ug bete.kent, 

De 'bedoel:U'lg van de diz·ect j e was om d(~ze regelil'lt!S ·met Januari in te 
voeren, doch de Ondernt::ningsraaè W·ees het plan af . Dat wil echter nog 
n je t zeggen dat de d.;~:-ea~tjie geen ··vd!·fe'l:·é pogiJ'"...geu ze.l ondernemen om 
ha:n~ 'l)lanne:>r toch C:.oo:r· te voere~'l .. r:.~·L ~ s va.nze!.fsp~ckend de ·taak van de 
arbej.rlers om het bozlv.l t va21 de Onde::.'1Bmin.~sra.a.d te steunen. 

• !co.!'is is bt;kend gewc.;;:de.:! de:r p~r ::!. J"v:;>u.ar.l. a .. s. ~en veranderi-Dg in het 
1"oust~1 seJ. zal pla.a csv lnderL Volgens di:l ber:Lch-;;en zullen er 28 loonklas
sen :ingevoerd vro:r·den, Mogelij l:: zal n:.en de ve:~.·andt::lringe.n, die hierdoor 
in de lonen zullf'n o .. rtstr"'an 1 voor~opig 1106 niet in èe inhoud van het 
1 oonzakj e "tot u.i -cdrukkl:r\.~ h:ce:ng-un, Gr:)t.:J waakzaanheid is echter geboden

1 want verander·~ngen betekenen in de huidige ·tïijd meestal verslechterin
gen . Elke verslechte::.~:!. '12 c vf'nw~l, hc8 c1a:-J O·~k ·c;oege:t~ast , zal op grote 
bezwaren van de arbeiders ,r:;ui ten ,m ëaaro~. b.::-c=acht de directie de ·· · 
gr.Jotst mogelijke ge1~.emzi:1n.:ï.p;h:id. Var..af dit oge:-t'bl ..... k moe ten de K.L .M. 
ers. zich eC:h~er gaan wa:oen2n t:;ge:J. d~ ger~::.ffineerde methoden, die de di
recne gebru::!.kt om vers.:.. ech ... ,;e:~:i.:Jg,n'. t'3 bl';mgen. Zij hebben h.:.ermee er
varing opgedaan in het verle(lf:n:. 

In de maand .nugustv.B h0.o'l:>e21 2.8.000 -....t.~Vr.~n·=n·beiders 9 bouwvak.lcers, taxi
cJ:lauff9urs ~n a~·là9re 8.r"t:e.ide!'s .:::1 t:<):î 2.." en dat; he·c .::nogel_ijk is de rege
rlng e~1 ·wer.r.:geverF.. tr: dw •:ac-~m de l::m<'r a<:.~.n te passen bi~ de gestegen 
prljz0:1, De tweede 5 pJ·~ ·:,~:c-d ~.,.0"''-' htJt geh8le î~e<Jerlandse volk veroverd. 
I ede:.':'con w0et echter~ nat;; è.8 p:>:·i J ~r:.n :~ ee1s v·eer gestegen zijn. Wij staan 
tl:ans voor de :~ce . .:~.c:ae-:::L. :r-I-;t ::.s' Vv'~ ..... :'3 urb()~ciers :ü<?-'5 mo~elijk om de· 
e-r.. t.ca ~ ko:.. te~:,' 1

1
.""' de:'j~ ;:; ·,::1: :n (;h rl.:,vr.;r.~r"'~;c r.~ ·ce d ·cagc.:n ,, Ip VGl c g rote· be

dr:LJven. worcrt dit jac.2• 'J·Jer ee~1 2Ccrs·~·ts~·atlflcc~-tiç V\;Y..strek·b, De A .. B.T • 
. /- hc,:,ft Z~Jh schr.iftall,:k . .;,'-we21d '!ie~ äe dir',.)c::, ie en verz c.;cht aa:;, he t 'ge

hele K.L r'I.pcr:cnoel ~.;.er. q;rc::'i;ific>alïie ··~e veratrekken~ 
Vc't S(:hil"Lende .lecleE 1. 2;·~ dE! g:r·oe:pac.o):r.r:n~s.: .• ~ · ~. é!eden reeds het voorstel 
om ~~e Onc~3rner::~ng.3raaö hvt ve.r-zoek t.·< h!"::!1; vEn "t~.-:::21 van een ICerstgra
;; 1:1 c-: t~e te la·t. .,n doE-n. Dj_ t vuon:t0l van .. de co:nrüssle·~le-..en moet door 
de 'll'btn~~ra. te~. v Jlle ond ':lrsteu..'t'J.è. W·J::"dGn. Cveral vtaar de arbeiders eens
gel':·. nd. z lJn ~n ~.un opt:r·eden en geen g--e:1oo::- gc-vt;n·· aan hen, d:te verdeeld-
ho:. d w-;.lle:'- za~~ ent daar b~~eiken ziJ .!'CSlU t~ton. Bj.j de K.L .Ti! . kan dat 
n.?!. ander_;.,. z1..,n. <:ezaJae.nllJk werken u.c '3.rbeld0:i.~s e.1.h.! dé.l.O" voor het be
~----. 1 '•'aar•nJ zij J n di.e1':st zijn. Géz.n ... 1ler .i~ !c moe-ten z~.; ~ck 7oor de be
.La~ ')(]. van h<;;,n gezin.11.e:1 ·,verk0n en S.l ·ces ie 1.rcrzekerd .. " 
Plr3 , 402. ~00. 4412c50 
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Amsterdam 1 5 December 1950. 

Jolloga ' s taxichauffeursf 

Maandag 9 4 December, verzochten wi j door be
m:tddeling van he.t gemeenteraadslid, W. _v~n Wijk, met een delegati e van 
t~jchauffeurs om een onderhoud mot de Burgemeester van Amst er dam, ten
einde aan te dringen op teruggave der afgenomen chauffeursver gunni ng 
a~~ collega's die met ons strijd hebben gevo~rd voor verhogi ng van ons 
loon. De Burgemeester weigerde echter deze delegatie te ontvangen. De 
heer van Wijk werd slechts allc~n toegelaten • 

De bnrgemeoster nam hot eigenaardige standpunt 
in, dat gezien llet feit, dat een nieuwe taxi verordening zou wor den in:
g ·.::voard, deze mensen alvast maar bui ten het bedrijf moesten blijven, om
dat er toch een aantal chauffeurs ontslagen zouden moeten worden en men 
in dat geval È.2_~er de ugoede ~~~~:fel_!!'s k8-!Lhouden d~-~~~echt~" ! ! ~ 

Dit nu is niet alleen een zee:r:- voorbarig voor-
uitlopen op dingen, die in de toekomst liggen en waarvan dus ni ets vast-
s7~at, maar tevens een grove onrech~vaardighcid ten aanzien van mensen, · 
cï0rceda doo~_de V/~!_ges!JZ_aft 2.U~~o.2..E.-~et_ beo~h~~ hun staki~ . 
Ev~ optreden van-äêze nuuëkers kan aoor nieman<fianaers gezien wor den dan 
als een vrij normaal stakingsverschijnsel.· Daarenboven is deze .lnvestie 
r .::cds verrekend met de wet en het gaat niet aan om deze me~sen voortaan 
tJ vcrhinderen.hun beroep uit te oefenen door het inhouden hunner vergunning. 

E~~~rotest 'is hier noodzakelij ~l 
· Reeds zijn 500 hanptekeningen i n pns bezit on

dor ~?On Vt:lrklaring; waarin do chauffeuz:·s aandringen op teruggave der ver
gun.nlngon. Zorgt dat Uw handtekening er bij komt. Woenadag zal U de l Jjst e vwrclen aangeboden. . . 

Binnenkort ze.l de delegatie van taxichauffeurs, 
die steunt op het vcrtrouwen van all3 chauffeurs, U oproepen voor het 
b·}vonon van een ~~nb~:r:.~'::~JZ.§.~del~. Daar zullen mededelingen gedaan 
worden over handellngen, die achter de schermen plaatsvinden en die Uw b.;staanszekerheid bedre-igen. 

In het bijzonder··roepen de drie N. V. V .leden van 
dG dol egatie hun kameraden van het N,V.V. op om de prachtige eenheid, ge-
toond ln de laatste acties te beschGr.men en te ver~terken . · 

in hot bedrijf!. Tekent het petitionnement! Onze j~~~~er~ 

D~ delegatie .. van taxichauffe-yrs, 
C ,Boddeus, P .Eronkhorst, H. W·; 
Westdorp, C.v. Selst, W.Prast . ~ 
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ALGEMENE .BEDR!J?SlmND TRANSPORT" 
Van Ereestraat 60 - Amsteröam-z. 

Telefoon 99503 
Afdeling Amstèrdam. 

-----------------~ 

Amsterdam, 5 December 1950. 

AAN DE LEDEN WERKZAAM BIJ DE BINNENBEURTVAART, HET 
BEROEPSGOEDERENVERVOER EN DE BRANDSTOFFENBEDRIJVEN. 
---------------------------------------------------

W.M., 

Wij zonden U een uitnodiging voor een ledenvergade
ring voor Donderdag 7 December. 

In ve~band echter met een bijzondere massameeting 
die op dezelfde avond wordt gehouden in de Appllohal en waar 
als sprekers zullen optreden de Algemeen Secretaris der 
C. P.N. Paul de Groot en Bertus Brandsen Secretaris der E.V.C. 
en welke vergadering niet tijdig ter onzer kennis kwam om te 
verhinderen dat de uitnodiging werd afgestuurd, is besloten 
de ledenvergadering niet te laten doorgaan. 

Wij wekken U echter op om in massa naar de Apollohal 
te gaan, waar gesproken zal worden over Korea en de Interna
tionale situatie. 

Dus niet· naar gebouw 11 De Valk 11
, maar allen Donder dag 

naar de Apollohal~ 

Met kam .. groeten, 

Het Be stuur. 

DH/TK No.P.405- 565. 



PRIIS5CENT 

( tekening Hans Bay-
' . 

Kerstmis 1950 
Wie· ·zal die droeve moeder troosten, 
Nu ·zy haer lieve kinders derft? 
Nu zy die ziet in· 't bloed versmooren.,. 
Aleerze naulix zyn· geboren, 
En zoo veel zwaerde.n rood geverft? 
Zy ziet de· meileek op de tippen: 

.... 
Van die bestorve en bleecke lippen, 
Geruckt noch versch van moeders borst, 
Zy ziet de tee re traentjes hangen, 
Als dauw, aen druppels op de wangen, 
Zy zietze vuil .van bloed bemorst 

(VONDEL: Geysbreght van Amstel) 

I 
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Kerstmis 
1950 

DECEMBER is een ~eerlijke tij~. Het 
is de maand waarm de vroeg mvai

lende duisternis, de ijle winternevels, de 
duizenden pinkelende lichtjes de wereld 
een feestelijk aanzien geven, waarin men 
zich 's avonds naar huis spoedt om zich 
behaaglijk te nestelen in de afgesloten
heid van de gezellige huiskamer. Het is 
alsof wij in de Decembermaand edeler, 
eenvoudiger, menselijker worden; reeds 
met Sint-Nicolaas beleefden wij de 
vreugde van het geven, de blijdschap 
der kinderen, maar naarmate de maand 
voortgaat, komt er een ernstiger toon 
in ons leven en wel niemand zal met het 
Kerstfeest het woord "Vrede" onuitge
sproken kunnen laten. 
Zeer velen zullen zich voornemen wer
kelijk tot de mensen _van goeden wille 
te willen behoren, maar, ach, het welbe
hagen zal er niet zi_in. 

WIE zal in deze dagen het woord 
"Vrede" durven zeggen, zonder 

daarbij voor zijn ogen het verwoeste 
Korea te zien, de rokende puinhopen in 
de ijzige vrienswind, de schreiende 
vrouwen, de verdwaalde, verhongerde 
kleuters, de geschonden dochters, de 
verminkte jongemannen; zonder in zijn 
oren het fluiten der bommen te horen; 
het gillen, kermen, rochelen der dodelijk 
gekwetsten; zonder te denken aan Mac
Arthur, als hij voldaan verklaart, dat 
zulk een schouwspel hem goed doet en 
hij dan het "Onze Vader" bidt? 
Maar denkt niet, dat in onze harten 
plaats zou zijn voor mismoedigheid of 
wanhoop; moge er soms bitterheid zijn, 

. er is vooral een onwrikbare wil om het 
woord "Vrede op Aarde" tot waarheid 
te maken. 

DE kranten schrijven, dat 1951 het be-
slissende jaar zal zijn. Welnu, laat 

·het zo zijn. 
Nog worden in Korea, Viet-Nam, Ma
lakka, onschuldige kinderen ·vermooJd, ,. 
maar evem:p.in als Herodes het licht van 
de Vredesvorst kon doven, evenmin 
zullen de moderne Herodessen en leger
oversten bet vuur van de moderne vre
debrengers doven, want zij zijn niet en
ke!en, maar velen, duizenden, millioe
nen, honderden millioenen. 
Het volgende Kerstfe~st zullen de voor
standers van de Vrede tot waarheid ge
maakt hebben: "Vrede op Aarde, in 
mensen een welbehagen". 

L. BOAS 

Overal verslag
vergaderingen 

DE NEDERLANDSE GEDELEGEERDE N 
naar het Tweede Wereldvredescongres 

h eNlen zich n a uwelijks tijd gegund om uit 
te rusten van de vermoeienissen van hun 
omzwervingen door E uropa. In N ederland 
teruggekeerd, hebben zij· h et als een plicht 
cevoeld om aan een zo groot mogelijk aantal 
Y'l'l!desvrienden verslag uit t e brengen van 
het Tweede Wereldvredescongres, deze mijl- • 
paal in de strijd voor de vrede, die door de 
activiteit van de vredesstrijders tot een 
mijlpaal in de geschiedenis van de m ensheid 
moet worden. Op huiskamerbijeenkomsten, in 
openbare ve rgaderingen, in persoonlijke ge
l!l{trekken en op bijeenkomsten van htm m ede
arbeiders uit he t bedrijf, die hen afvaar
digden, spral{en zij over de besluiten van 
het congres en over hun belevenissen in 
~TWich, Sheffield, Praag en Warschau. 

TN Enschede, Breda, Eindhoven, Hilversum, 
.I. Bussum, Den Bosch, Groningen, Krommenie, 
Amersfoort, Dordrecht, Rotterdam, Leiden, 
Arnhem , Deventer, Purmerend, Amsterdam, 
Utrecht en Andijk w erden verschillende 
bijeenkomsten gehouden; in sommige van 
deze plaatsen reeds meer dan éón. In Alk
maar is een vergadering in voorbereiding, die 
op Woensdag 27 December in Hotel "Cen
traal" op het Hofplein gehouden zal worden 

fJft waar Marcus Bakker zal spreken. 

De N ederlandse Vredesraad roept alle 
Vredesvrienden op, om overal, waar ,ut nog 
nlet gebeurd iS, a.Ilen, die de vrede lief 
hebbt'n, in staa.t te stellen over he t Tweede 
WeN'Idvredescongres te horen. De g edele
geerden stellen zich gaarne b eschikbaar om 
op bijeenkomsten van allerle l aard te 
àprckeJL 

VERKLARING 
van het Werkcomité Nederlandse Vredesraad 
HET We rkcomité van de Nederlandse Vredesraad heeft met grote instemming kennis ge-

nomen van de besluite" van het Tweede Wereldvredescongres te Sheffield-Warschau. 
Verwerl{elijking van de hierin ,·oorgestelde maatregelen zal betekenen, dat ooi{ voor het 
N~derlandse volk de oorlogsdreiging wordt afgewend en dat het een toekomst van vrede en 
vrtendschap ~e~ alle vollH•ren tegemoet gaat. . . 
H et W erkcormte spr eek t er zijn ,·oldoening over mt, dat de Nederlandse delegatie, samen
gesteld uit personen met verschillende opvattingen over maatschappelijlre, g odsdienstige en 
filosofische vraagstul<l<en, zich zonder uitzondering ten gunste van deze congresbesluiten 
heeft uitgespr oken. 
De gebe~rteuissen van de laatste tijd en vooral de recente uitlatingen van de Amerikaanse 
president Truman over het gebruik van deatoombom, onderstrepen het gewicht van deze 
besluiten. 

GESTERKT door het Congre~ van Sheffield-Warschau echter zullen de Nede1·landse Voor-
s~n_?ers van tle Vrede onget,Vijfeld met nog groter inspanning aan het werk gaan, om 

e'rfoè-.b!J t e dragen, dat de vrede· definitief verzel{erd wordt. 
De strijd voor het hers:e! Yan de U.N.O. volgens de beginselen, die aan baar oprichting 
ten grondslag lagen, tegen de herbewapeningvan Duitsland, tegen de oorlogspropaganda, 
voor algehele en gecontroleerde vermindering van de bewapening als eerste stap tot volle
dige ontwa pening , voor beëindiging van de wrede oorlog in Korea, moet met grote kracht 
worden gevoerd. f 
Daarnaast moet ook de actie voor het verbod van de atoombom en andere massale vernie
tigingswaenen met onvermi'}~erd<: ijver worden voortgezet. 

TOT nu t oe hebben ongeveer een half mi1lioen Nederlanders hun handtek ening gezet 
onder de Oproep van Stockholm, die verbod van de atoombom beoogt. HefWerkcomité 

van de Vredesraad wenst alle werlmrs en het hele N ederlandse volk geluk met dit resultaat, 
dat (le vredeswil van ons voll< op zo treffende wijze tot uitdruk long brengt. 

Het Comité roept alle voorstanders van de vrede op, de propaganda voor verbod van de 
atoombom op alle denkbare wijzen voort te zetten· en het op h et Wereldvredescongres ont
vouwde p r ogramma te mal{en tot een richtlijn voor hun optreden. 
Het wijst er opnieuw met l<lem op, dat voor-de volvoering van deze taken de eenlteid van 
allen die de vreJe willen, van alle personen en groepen, die nu dikwijls nog gescheiden voor 
de vrede opkomen, dringend vereist is. 'I 

Dat allen, die het lot van ons land en vol!< ter harte gaat, me t volle kracht gaan werken 
voor de besluiten va n het Tweede Wereldvredescongres. 

HAAKON STOTIJN 
W. H . HARTOG 
Dr. C. H. LENSHOEK 

LEVE .DE VREDE! 

M.BAKKER 
L.BOAS 
R. LIPS 

ILSE KOCH~ Bloedlaond 
• 

van 

van "Vrede" is een bijzonder nummer 
~-Iet verschijnt op een moment, dat iede; 
Jaar door honderden millioenen mensen 
over de gehele wereld als Kerstfeest 
Midwinterfeest, Feest van het Licht 
wordt gevierd, op een moment echter 
tevens dit keer, dat in Korea en Viet
Nam het oorlogsgeweld dood en vernie
tiging zaait, terwijl de gehele mensheid 
gebukt gaat onder de pogingen van mis
dadige elementen om deze oorlogen tot 
een Derde Wereldoorlog te doen uit
groeien. 

WIJ BRENGEN IN DIT NUMMER, · 
dat tevens het laatste van 1950 is _ 

het eerstvolgende nummer verschijnt 
dus op 5 Januari 1951 - naast enkele 
aan Kerstmis gewijde artikelen, bijdra
gen, die over de ernstigste vredesvraag
stukken van dit ogenblik handelen: 
Korea (pag. 3) en Duitsland (pag. 2). 
De bijzondere aandacht van onze lezers 
vragen wij voor de reportage van een 
Nederland~ w~arnemer op het Tweede 
Wereldvredescongres te Warschau, een 
jong _ journalist, die op de pagina's 
4, 5 en 6 zijn ervaringen en indrukken 
voor U heeft neergeschreven: "Door 
Warschau vloog de Duü ... . ". 

EN DAN :lULLEN ONZE VREDES-
VRIENDEN natuurlijk onmiddellijk 

afvliegen op onze speciale Vredesrebus 
"(pag. 7), die het U mogelijk maakt niet 
alleen ons devies voor 1951 te ontsluie
ren, maar tevens om tot de gelukkige 
eigenaars van één der drie voor de win
naars uitgeloofde Vredesboeken te be
horen. 
Laat dit speciale Kerst- en Nieuwjaars
nummer in alle Nederlandse gezinnen 
doordringen. Colporteert, werft nieuwe 
abonné's. Versterkt "Vrede", U versterkt 
er de Vrede door! 

Buchentva ld: 

LAMPEKAPPEN VAN MENSENHUID 
Maar eneraal C!ay z~gt: "4 jaar genoeg" ... 

..• 

t)P 27 November jl. is vooreen Duits 
Tribunaal in Augsburg (Beieren) 

het proces begonnen tegen de lrouw van 
de S.S.ccommandant van Buc:henwald, 
I l s e K o c h. Tegen haar, die de hele 
wereld kent als "de bloedhond . van 
Buchenwald". 

Zij was het, die er plezier in had haar 
lampekappen van mensenhuid te voor
zien en dan het liefst getatoueerd. De 
voet van de lamp was van been gemaakt 
en de schakélaar van een teen. Haar 
vrienden ontvingen voorwerpen van 
derg~lijke makelij ten geschenke. Onge
lukkige gevangene, die Buchenwald bin
nen~~m met op zijn rug of borst een 
onuitWisbare met Oost-Indische inkt ge
maakte te~ening: de jagers van lise 
Koch o.~ "de ?!oed~ond" zelf pikten hem 
er onmiddelliJk mt. Een dodelijke prik 
en het nog w~rme lijk werd reeds ge
str~pt, de hmd gelooid en dadelijk ge
brmkt. 
En dit is dan nog maar één van de kan
ten van Ilse Kochs misdadige activiteit; 
de acte van beschuldiging schrijft haar 
45 moorden en medeplichtigheid aan 
135 andere toe. 

"MAAR, z!ll men zeggen, "men kende 
de~e feiten toch al in 1945 waarom 

dan iJl '1950 dit proces?" ' 
Zeker, de wreedheden, die Ilse Koch 
heeft begaan, waren reeds in 1945 be
kend. Er is zelfs een proces in Dachau 
geweest, waar de lampen, die op bevel 
van ~se Koch waren vervaardigd, wa
ren Uitgestald. "De bloedhond van Bu
chenwa.ld" is zelfs tot levensJan ê ge-
vangerusstraf veroordeeld g g t ewees. 
"Welnu, waarom dan dit proces?" 
Wel, heel eenvoudig, omdat de Ameri-
kaanse opperbevelhebber . W t . m M-
DUitsland, L u c i u s c 1 a y, van oor-
deel was, dat hetgeen lise K h 1 oe ten as, 
te was gelegd, niet een zo t f . zwar s ra 
rechtvaardigde en hiJ. heeft . h t zrc gehaas 
om deze straf tot 4 J·aar g . t 
bekorten. evangenrs e 

I LSE KOCH, zoals zii voor het g er echtshof 
staat. M ag deze rnisdadi.ge vrouw ooit • w em· 

op de v olleen w orden losg elaten r 

ZIEDAAR de r eden, waarom Ilse Koch 
vandaag vrij_ zou rondlopen, indien 

niet een Duits Tribunaal haar dagvaar
ding had gelast. 
De eerste woorden van de beklaagde 
zijn overigens woorden van protest ge
weest: "Waarom mij te berechten", 
vroeg zij, "terwijl de Amerikanen alle 
oorlogsmisdadigers vrij laten?" 

Als om haar gelijk te geven, verleende 
generaal Ha n d y, de opperbevelheb
ber van de Amerikaanse strijdkrachten 
in Europa, de dag daarop grati aan 
de ~.S.-commandant van het kam,P. 

Mauthausen, L u d w i g D o e r r, die 
tot levens!ang was veroordeeld wegens 
begane nusdaden tegen de mensheid. 
Men hoeft zich overigens niet te verba
zen over deze golf van clementie op het 
moment, dat met Amerikaanse steun de 
vroegere nazi's de Wehrmacht gaan her
formeren. Om hun taak te vervullen 
moeten ze vrij man zijn... ' 

SINDS verscheidene dagen verklaren 
de getuigen voor het Tribunaal van 

Augsburg __ wat zij gezien en geleden 
h~bben. ZIJ leggen het levende getuige
ms af van wat de nazi-barbarij in Bu
chenwald heeft kunnen uitrichten en zij 
eisen, dat llse Koch haar gerechte straf 
zal krijgen. 
De Duitse ex-geïhterneerden van het 
kamp-Buchenwald hebben in deze zin 
een boodschap aan het Tribunaal ge
zonden: 
"Het Gerechtshof van Augsburg" ver
klaren zij, "draagt de zware v~rant
woordelijkheid om aan de vredelievende 
wereld te tonen, dat wij Duitsers deze 
fascistische gmwelen ~eroordel~n en 
de verantwoordelijken hiervoor dien
overeenkomstig weten te straffen!" 
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Eis voor ieder weldenkend mens: 

Ons Vredesparool: "Stop Koreaanse Oorlog!" 
Denkt aan Rotterdam, Putten ... 

JN "Vrede" van 24 November jl. ZIJn de voorstellen gepubliceerd welke op het 
Tweede Wer eldvredescongres zijn ge formulèerd ter behandeling door de Or

ganisatie der Verenigde Naties en door de wetgevende lichamen, waar de rege
ringen der verschillende landen verantwoording aan schuldig zijn. Die formu
lering is vastgelegd na en op grond van een zeer levendige en wel zeer brede 
gedachtenwisseling. Zij kan geacht worden de gedachten en wensen te vertol
ken van de brede massa's van alle volken der wereld, ongeacht hun godsdien
stige of politieke opvattingen, ongeacht hun huidskleur of taal, ongeacht het 
maatschappelijke stelsel waaronder zij leven en ongeacht ook het ambt, dat zij 
vervullen of de arbeid, die zij verrichten. 

HET Congres - dit zij in het eerste van deze artikelenreeks op de voorgrond 
gesteld - heeft wel zeer duidelijk de breedheid, de diepte en de algemeenheid 

onzer in wezen algemene wereldvredesactie gedemonstreerd: het werd bijge
woond door 1756 gedelegeerden en 309 gasten en ':l'aarnemers uit 81 landen. 
Onder de gedelegeerden bevonden zich 446 vrouwen, 341 handarbeiders, 59 
parlements_leden en politici, 59 geleerden, 116 schrijvers en dichters, 124 pro
fessoren, 72 geestelijken, 13 leiders van internationale organisaties, 3 film
~e~kers, 7 componisten en musici, 73 ingenieurs en technici, 67 jourpalisten, 83 
JUristen, 61 artsen, 68 acteurs, 12 militairen, 57 boeren 47 industriëlen en 
kooplieden, 121 studenten, 222 kantoorbedienden, 20 bu'rgemeesters en ge
meenteraadsleden, 72 onderwijzers en leraren en 234 anderen. De Nederlandse 
~elegatie was van die verhouding, in het klein, een afspiegeling. Rooms-Katho
lieken en Protestanten, NVV-ers en EVC-ers, hand- en hoofdarbeiders, jong 
en oud maakten daar deel van uit. 

"Nooit en nergens meer!'' 
QOK dé N ederlandse delegatie verklaarde! 

zich, uiteraard, accoord m et de volgende 
passage in de Oproep van het Congres aan 
alle volken: 

"Er moet niet op de vrede worden g ewacht 
- de vrede moet v e r o v e r d worden. 
Laten wij onze pogingen ver enigen en de 
beëindiging van de oorlog eisen, welke van
daag Korea teistert e~ J!!9rgen dreigt de 
gehele wereld in vlammen te zetten." 

Wij schreven .,u i t e r a a r ct" .. en dat is te 
begrijpen, want sterker nog dan de sinistére 
berichten over de brand in Korea tot de ge
voelsm ens sprek en , spreekt de verwoesting en 
sprek en de puinhopen va n de stad Warschau 
tot allen, die zich als m ens het lot van zijn 
m edem ens a antrekt en overheersend was der
halve de uitspraak : "Dat nooit en nergens 
m eer!" , de uitspraak daa rbij, m et een niet
geken~e positieve kracht en onverzettelijkheid 
van 'wil: "Stop Koreaanse oorlog!" ; d e oorlog, 
die va ndaag Korea t eistert, kan morgen heel 
de wer eld in vlam zetten. 
W e kunnen t e dezen aanzien w el spre;ken van 
een volkomen eenheid van wil, als w e de in
houd n eer schrijven van het eerste der r eeks 
voorstellen, die het Congres aan UNO r ege
ringen en volkeren heeft aangebode~. Dit 
voorstel: -

~RONTRUST door het feit, dat de 
" thans in Korea gevoerde oorlog niet 
alleen onpeilbare rampspoed over het Kore
aanse volk brengt, maar ook dreigt uit te 
groeien tot een nieuwe wer eldoorlog, drin
gen wij aan op beëindiging van deze oorlog, 
op het terugtrekken van de buitenlandse 
legers uit Korea en op de vreedzame r ege
ling van het binnenlandse conflict tussen 
belde delen van Korea, m et deelneming van 
vertegenwoordigers van het Koreaanse 
volk. 
Wij dringen er op aan, dat deze ltwestie 
wordt geregeld door de voltallige Veilig
heidsraad met inbegrip van vertegenwoor
digers van de Republiek China. 
Wij roepen op tot het stopzetten van de 
Interventie door Amerilcaanse troepen op 
het Chinese eiland Talwan (Formosa) en "" 
van de vijandelijkheden tegen de republiek 
Vlet-Nam, die beide ook de dreiging van 
een wereldoorlog In zich dragen.'' 

Sinoeidioe 
EEN ieder, die zich realiseert wat volgens de 

persberichten in Korea is gebeurd en nog 
gebeurt, zal dit voorstel toejuichen. Wij willen 
van de tientallen berichten - over Korea, ter 
opfrissing van aller geheugen, één bericht hier 
in herinnering brengen. Het volgende: 

"De vliegende reuzenforten werden vooraf
gegaan door Amerikaanse jachtbommen
werpers, die de stellingen der Noord-Kore
aanse luchtdoelartillerie aanvielen. Er zijn 
In ~ lucht geen vijandeiijl<e (Koreaanse) 
toe-stellen ontmoet, doch wel werd hevig ge
schoten door aan de 1\'landsjoerijse zijde van 
de Jaloe opgestelde luchtdoelartillerie. De 
luchtaanval op S i n'o e I d i o e werd 
kort voor twaalf uur plaatselijke tijd uitge
voerd. De stad telt 100.000 Inwoners. Vol
gens een correspondent van Reuter Is 90% 
van S I n o e i d I o e door de massale 
Amerikaanse luchtaanval vemletigd. De 
stad was een vuurzee, waaruit rooitzuilen 
van ldlomcters hoog opstegen.'' 

Geachte lezers, denkt nu even terug aan het 
bomba rdement van Rotterdam, het uitbranden 
van Putten, het vernielen van tal van kernen 
uit onze Hollandse •teden en dorpen, van 

straten of huizenblokken. Breng nog even in 
herinnering de spanning waarin Rotterdam, 
Putten enzovoorts hebben verkeerd, denk aan 
de vluchtelingen en aan de hongertochten, 
denk ook aan de harde winters zonder de mo
gelijkheid om het woonvertrek te verwarmen. 
Denk daarna aan de gevolgen van het bom
bardement van S in o e i di o e. Huis en hof 
verwoest, de stad verpulverd, de mannen, 
vrouwen en kinderen onder het puin.... .. Is 
dat beschaving, menselijk, hulpbiedend? Ziet 
eens met ernst naar de hierbij afgedrukte 
foto! Herinnert ge U iets? Si oe i di oe 
staat niet op zichzelf. Deze Koreaanse slacht
offe rs zijn slechts drie van de tienduizenden, 

' die geen huis, geen voedsel, geen warmte meer 
hebben. 

Voorkom vernietiging 
beschaving 

ZICH tegen de barbaarsheld In Korea ver
zetten, Is els voor ieder weldenkend mens 

en daaruit vloeit voort In te stemmen met de 
eb va.u het eerste voorstel van liét Wereld-

door 1 HORSMEIER_ 
Het Nederlandse lid van de Wereld
vredesraad, voorzitter van de Inter
nationale Vereniging "Bellamy", zal 
in een reeks artikelen de inhoud en 
betekenis van de beslu iten van het 
Tweede Wereldvredescongres belich
ten. In dit openingsartikel levert hij 
commentaar op de passage, die be
trekking h eeft op de beëindiging van 
het Koreaanse conflict. 

vredescongres. Uit een algem~en menselijk 
standpunt bezien. Ook uit welbegrepen eigen
belang: Wat heden in Korea gebeurt kan mor
gen in Europa en kan overmorgen In Neder
land gebeuren. De beschaving, de, cultuur, de 
geest, aller ideaal - hoe uiteenlopend en t e
gengesteld ook - staan hier op het spel. Dat 
Is geen kleinigheid. Denkt niet, geachte lezer s, 
dat dit te pessimistisch Is gesteld. Ook een 
Egypti~che, een Griekse, een Romeinse bescha
ving Is vernietigd. Om te voorkomen, dat de 
hedendaagse beschaving eveneens t e niet 
wordt gedaan, om te voorkomen ook het te 
niet doen van de enorme mogelijkheden om 
aan alle mensen welvaart te verzek er en, I!' 
het nodig, dat de haarden van waaruit de 
wereldbrand l<an ontstaan, worden geblust , 
dat overal de oorlog wordt gestaakt, dat het 
brute geweld wordt vervangen door r edelijk 
overleg. 

Het Wereldvredescongres heeft dat begrepen , 
H et heeft klare wijn geschonken en eenvoudig e 
taal gesproken, taal .die tot ieder weldenkend 
m ens spreken zal. Het dringt aan op het be
eindigen van de Koreaanse oorlog, het t erug 
trekken van de buitenlandse legers, een vreed-

• 

zame r egeling va n binnenla ndse confileten en 
deelneming aan de des betref fende besprekin
gen van ver Eegenwoordigers va n het Kor eaan
se volk zelf. Wat is, op de keper en objectief 
beschouwd, logischer da n dit voorstel? H et 
bevr edigt ons aller r ech tsgevoel. H et Cong r es 
heeft aangevoeld er daarmede a llee:t\ l!.iet ::e 
zijn en het dringt er daarom op aan , aáL deze 
zo hoogst belangrijke ltwestie wordt besproken 
door de v o I t a 11 i g e Veiligheidsraad, dus .. . 
met inbeg rip van de ver tegenwoordiger s van 
de R epubliek China , wier bela ngen zo na uw 
bij de Koreaanse oorlog zijn betrokken. Wij 
t ekenen hierbij a a n, da t bij het i'orm uleren 
van dit voor s tel de gedach te h eeft voor op
gesteld, dat China natuur lijl< als volwa ar dig 
en dus als gelijkgerechtig d partner aan de 
tafel der V.N, heeft te zitten. Ook dit is 
logisch. 

Niet de enige haard 
J(OREA IS NIET DE ENIGE HAARD voor 

Wereldbrand-3. Daar is de kwestie F o r
m os a, het eiland dat onverbrekelijk aan 
China is verbonden. Daar ook is de Republiek
Viet-Nam. Daarom ook heeft het Congres 

. deze beide punten met na me g enoemd en het 
voorstel gedaan tot het stopzetten van de 
vijandelijkheden tegen Viet-Nam. Alweer, hoe 
logisch zijn ook deze punten. Een ieder moet, 
objectief s ch ouwend en denkend, het hiermede 
eens zijn. 

Van hoe uiter st groot belang dit eerste voor
stel van het Wer eldcongres is, is al r eeds In 
de laatste weken aan de dag getreden en 
daarom richten wij de dringende oproep -
allereerst tot alle vredescomité's - om dit 
voorstel te maken tot het gesprek van de dag 
en voorts aan allen, die eigen en anderer leven 
lief hebben, die nog idealen hebben, waarin 
zij geloven en nog een geloof bezitten; dat 
bergen verzetten kan: concentreer Uw en 
anderer gedachten in de lmmende dagen op 
het punt "Oorlog in K orea = K iem voor we
r eldbrand !" 

Vormt met zijn a llen het onoverwinnelijke 
vollt (de m ensheid) dat, zijn afschuw over de 
oorlog onomwonden uitspr ekende, zich mas
saal a ls een eenheid meterdaad, str ijdend met 
de geest , in zet voor het behoud en versterking 
va n de Vr ede. Tegen d i e geestelijke strijd 
is niet s bestand en a an de a ldus st eeds krach
tiger zich uitende Vredeswil za l elke r egering 
van ellt land m o e t e n voldoen. 

Verovert de ·vrede! 
DAT HEEFT O.A. BEGREPEN h et lid van 

de Britse Conservatieve P ar t ij, de L on
dense chirurg C. R W o o d a r d, die a ls ver
tegenwoordiger der Britse vr edesvrienden ten 
aanzien van Korea het volgende op het 
Wereldvredescongres heeft gezegd: (Zie ook 
"Vrede", nr. 31), 

"Het Engelse volk wil ook de vrede en 
"het is verontrust door de gebeurtenissen 
"in Korea. Ik besefte van het begin af 
"hoe verkeer d het was, E ngelse troepen 
"daarheen te sturen. 
"Maar als een Christ en besefte ik toch 
"pas waar we in terecht zijn gekomen 
"toen MacAr t hur temidden van de puin• 
"hopen van Seoel het "Onze Vader" 
"ging bidden". 

Dat ook beseften de tientallen Labour-par• 
lementsleden , die in een motie hebben aan
gedrongen op een vreedzame regeling van de 
Koreaanse kwestie. 

Wordt het geweten wakker ? Feit is, 
dat het Wereldcongres en dat de mil· 
lioenen zwarte, bruine en blanke vredes
vrienden aan het geweten der mensheid 
schudden. Dat ook zal tengevolge heb
ben, dat de oorlogsgeest die men in pers 
en radiogesprek en waar al niet aan het 
oproepen en versterken is, al slapper 
wordt en de geest van de vrede daare ... 
tegen steeds krachtiger wordt. 
STOP KOREAANSE OORLOG! wil 
zeggen, dat de rede aan het woord komt. 
Geef de rede de grootst mogelijke kans 
-=-- met andere woorden: wacht niet op 
de vrede maar verovert hem - en de 
betere ~ereld die dan noodzakelijk.-. 
wijze zal doorbreken, is aller loon. 

BIJ ONZE VOORPLAAT: 
HET KERSTFEEST is het feest van Licht 

en Vrede. Hoe weinig is de werltelijkheid 
echter m et deze g edachte in over eenstemming. 
Daarom maakte onze jong e medewerker HaM 
Bayens deze plaat, waa rop wij de moeder 
Maria, m et haar kindje a chter prikkeldraad 
zien, symbool va n de vet·tra pte liefde, die 
echter nimmer te doven is. Reeds heef t de 
duif zich bij haar neergezet, terwijl op de 
achtergrond de kanonnen in Korea bulderen. 
En de Drie Koningen zien t oe bij deze liltr-ijd 
tussen licht en duisternis. 
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rEENS WAS IK OP WEG NAAR BRUSSEL later te beurt vielen. De eerste groep Nederlan-

~ met een man, die ik niet kende. we ha!}den ders, dje hier arriveerde, hebben als kinderen 
~ elkaar ontmoet op het perron in Amsterdam, staan huilen. Ik .kan me dat voorstellen. Na de 

in aller Herr Gott-Frühe, en wisten, niet veel hóndse bejegening in Engeland dit stralende 
;neer van elkaar af dan dat we samen naar welkom hier. Ik heb die jongens en meisjes, .die 

War~chau gingen, hij als . gedelegeerde ... naar ik ons met bloemen en liederen opwachtten, toen we 
meen, hoewel zijn reis ook nog een .zakeliJk aspect het vliegtuig verlieten, stuk voot stuk aangeke
had ik als observator. Hoe was 1k daartoe ge- ken, ook later toen in de restauratie verversingen 
ko~en? Ik had de vredesoproep van Stockholm werden aangeboden. Deze jeugd was blij, zo spon-

Door ars 
ondertekend, omdat ik op het standpunt stond, ta!lll blij . als ik jeugd nog nooit gezien heb,_ tenzij 

.dat ieder fatsoenlijk mens !leze niet al.~een kon, op de Russische 'film "Sportparade", waar dezelf-
maàr moest ondertekenen. Men had miJ gezegd, de levensvreugde in beelden uitbreekt. Maar die . . .. · ~ .. 

. dat deze vredesoproep van communistis,che m;ak~- b,lijdschap ;y.as ·hier zo vlakbij; ziJ open en·~ eerlljk, . ~ezlttmgen, landerlJ~n .et~. Va11 ·dl! . ~~r~ ZIJD, .n~ar 
lij was; dat had mij sibèrïsch gelaten, ·omdat ~k dàt ik, versombei:de Wester-ling, aanvankelijk ' lk.·hoorde, geconflskeerd, maar met die be_zlttm
·er van• overruigd was, dat de zaak waarvoor lk . geen Woord ·kon uitbrengen en maar met een glas ge~ kon de kerk . dan ook een rol spe.len m het 
tekende een goede· zaak was, namelijk de zaak wijn in mijn hand stond zonder te begrijpen dat soc1ale en economische leven, een terrem, waarop 
van de vrède. Met de vredesbeweging zelve .had ik dat op moest drinken. Kom mlj nu niet 'aan, zij niet. t~uis hoort, want haar terrein is immers 
ik verder geen contact, tot ik op een avond bezoek zoals mensen deden die ik dit vertelde, met een het rehgleuse. 

~-~Hij vloog door 
hingen~ door 

'kreeg van de heer C hambei r on, een F.ranse vergelijking met de Hit!erjeugd. Die heb _ik ook 
·socialist, afgevaardigde van de Vogezen m de gezien en meer áan eens in nazi-Duitsland. Zij 
Chambre des Députes, en die een functie ver- was anders. Haar wezen ademde geen vrijheid, 
vulde in de Mouvement de la Paix, · de Franse geen losheid, n i e t die aanstekelijke en oprechte 

·Vredesbeweging. Deze. intelligente en sympathieke vrolijkheid, die ik hier vond. Hier improviseerde 
Fransman, democraat in hart en nieren, zoals men. Een jongen riep de naam van een lied en 
.mij in Warschau opnieuw bleek, toen ik hem zag dan zongen ze dat, jongensen meisjes, ze stonden 
·optreden als voorzitter van de economische en arm in arm, guitig, brutaal en blij, bijna dansend. 
culturele sectie, kwam mij uitnodigen als obser-
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JN~UTOBUSSEN REDEN WE NAAR HET 
STATION .. Er stond geen andere dan onze 

trein, maar er waren weer meisjes en jongens 
met bloemen en liederen, en voor de · trein zich . 
in beweging zette, ook een muziekkapel, di!'l nog 
speelde, toen ik al was ingeslapen. Een-en-twin
tig uur zat ik in die trein, slapend in het gerief
lijke ' bed, etend en d:önkend in de restauratie
wagen, pratend met geledegeerden uit Engeland, 
Italië, uit Israël en België, uit de Scandinavische 
landen en Finland. Ik lunchte met;. een priester 
van de Anglicaanse kerk en de scenario-schrijver 
van de film "Whï'sky-Galore"; ik dineêrde met een 
Finse componist en zijn vrouw, die een schrijfster 
is. In mijn herinnering heeft de trein vaak stil
gestaan; dan waren er weer de kinderen· met 
bloemen, met liederen en spreekkoren, die ik nièt 
verstond, maar die nog om mij!). hoofd· ·gonsden 
als ik weer insliep. Aan de Poolse grens was de 
ontvangst bijzonder feestelijk. Ik was wakker 

bo..uwwerken~ 

Waar ik ook 

ges. Waar ik ook keek, ik zag hem, op 
van~ de autobus, maar ook daarachter, in 
grelle lampen verlichte Warschau, tegen 
witte gevels, die er uit zagen als decors, 
enorme verlichte wereldbol, die ergens • ·vator naar Shef!ield te komen. Ook met andere 

. Nederlanders uit het artistieke en intellectuele 

.leven had hij contact opgenomen. Helaas trokken 
deze zich terug. · VOORTDUREND DIE EERSTE DAGEN heb 

ik me · verwonderd over de feilloze organi
satie, die werkelijk aan het wonderlijke grensde. 
Maar het meest verheugd ben ik geweest; dat die 
organisatie telkens en telkens weer zovee.l spon
taan-menselijke accenten kreeg, dat ik welhaäst 
nimmer de indruk ontving, dat hier van boven af 
iets w:Jrd gedirigeerd. Met autobussen gingen we 

in de stad oprees, tegen spandoeken 
werperlicht, waarop in alle talen het 
geschreven was. Die duif, vrienden, 
zinnebeeld, . meer dan symbool p-p·wn.rd,en 
s_tqnd op .het &chrijfpapier, dat wij geor;Ul~=~• 
het zegél waarmee we onze brieven sloten, 
hoofdi:l.oekeri; die de vrouwen droegen, op de 
jes op onze revers, hij vloog door de zaal 
congres en hij nestelde zich hconèlerdvoudie 
podium, hij zat op de hand van een ~<<:ut"'"~"' 
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u KENT HET VERLOOP VAN SHBWFIELD. 
Eerst de uitspraak van Attlee, dat het vrij

'heidslievende Engeland het congr_es doorgang zou 

\ 

"Dat het Congres zn de ·kaàrt speelt 'van lfe 
politiek der Sowjet-Unie, is zeer goed -~ ~élijlf, 

maar volgens mij is deze kaart een vredeskaa~t, 
in welke overtuiging ik nog gesterkt ben, nu ik, 
hoe kort ook, één van de ·tanden gezien heb, 

die met haar verbonden _zijn" ! 

laten vinden, vervolgens de practijk, waarbij de 
belangrijkste gedelegeerden de toegang tot Enge
land werd geweigerd na een behandeling, die zelfs 
de conservatieve bladen een protest ontlokte. Om
·dat het mijn plan was geweest eerst op de tweede 
dag van het congres in Sheffield te arriveren, 
bleef deze behandeling mij ges~ard, en vertrok 
ik via Brussel en Praag rechtstreeks naar War
schau. Voor het eerst ging ik achter het ijzeren 
gordijn, voor het eerst zou ik kennis mal{en met 
een werkelijkheid, die mij intrigeerde en obse
deerde, die de een mij als zwart afschilderde, de 
ander als wit, waarover ik wel enigermate een 
eigen mening had, die ik echter bijzonder graag 
an lle realiteit zou toetsen. 

• 

) 

naar Praag. Omdat het twijfelachtig was, of we 
nog diezelfde avond naar Warschau zouden door
gaan, kregen we kamers in hotel Alcron. Die 
kamers hebben we niet gebruikt want omstreeks 
middernacht vertrok de ·nachttrein naar War
schau, een enorm lange speciale trein, uitsluitend 
bestaande uit slaapwagens en een paar restaura
tie-rijtuigen. Maar voor het zover-was, liep ik met 
mijn reisgenoot het hotel uit om een wandeling 
te maken door de avondlijke stad. 

• 
JK K~~DE PRAA~ NIET. Maar tot de be-

langrl]kste ontmoetmgen in mijn leven behoren 
de boeken van Kafka, die hier leefde en van 
Meyrink, wiens Golem hier speelt: Meer dan iets 
anders is voor mij een stad een atmosfeer. AmVAN HET BEGIN AF, vrienden, kwam dus bij sterdam heeft een eigen atmosfeer, zo Parijs, zo 

mij het vredescongres op de achtergrond te Pr_aag .. Ik geloof dat ik die avond niet meer dan 
staan, en prikkelde mij de gedachte geconfron- dr1e, v1er straten heb doorgelopen, gènoeg om een 
teerd te worden, nu niet langer met het begrip, atmosfe:~ te _proeven en te ondergaan, en om 
maar met de werkelijkheid: volksdemocratie, hoe voor altlJ~ he1mwee naar die atmosfeer te heb
kort mijn verblijf er ook zou zijn. be.n .. Er _hmg boven die stad een geelachtig bijna 
Met een door de Sabena gecharterd K.L.M.-.toe- m1sbg hcht! zo ongelooflijk mooi, dat ik telkens 
stel vlogen we van Brussel naar Praag. Ik 'zat het ogenbl1k zegende, waarop niljn metgezel 
tussen de gedelegeerden uit Israël; achter mij stilstond om uitstalkasten te bekijken _ ik bleef 
ratelden Italianen, die echter na de lunch spoedig dan ook stilstaan, enkel en alleen om dat licht, en 
in slaap vielen. Om wakker te blijven, draaide ik _ dat stuk stad onder dat licht. Hoewel ik erg moe 
de kleine luchtververser boven mijn hoofd zo, dat was van . de reis, de gesprekken de ontvangsten, 
eeri frisse luchtstroom in mijn gezicht blies. Maar het praten, nu weer eens in Fr~ns f Duits dan 
dB:t was niet nodig. De Holl.~nder met wie ik op weer in Engels, wat me vrij moeilij~ afgaat: liep 
re1s gegaan was, wenkte mlJ, dat we maar eens 1k snel en opgetogen. Die stad d' Wenzelaus
van plaats moesten ve~wisselen. Zo raakte ik in Platz, .had voor mij iets onwe~en:~k-feestelijks, 
gesprek met prof. E1senstadt, een Hebreeuws waar 1k doorheen ging met een 

1
° hte koorts 

taalgeleerde, die in zijn vaderland Sowjet-recht helaas telkens tot de werkelijkh .d 1c uur e~· 
doceert en die mij verder vertelde over het feit teruggeroepen door mijn re· e1 va; die met 
leven in de Israëlische communes. Hij was de een handelsblik de uitgstalde lS~enoo ' bekeek. 
leider van de delegatie, waartoe ook enige socia- We liepen een schilderijentento ar ~k~llena binnen 
listen behoorden. waar werken van twee jonge ~ns ~ m., s wie; 

• 
NA DIT GESPREK heb ik korte tijd geslapen 

en toen ik wakker werd taxiede het vliegtuig 
al in de richting van het Praagse stationsge
bouw. Het is niet wel doenlijk U een beschrijving 
te geven van de ontvangst, die ons hier wachtte 
en vooral niet van de vele ontvangsten, ~e ons 

namen ik vergeten ben werd uns enaar ' d 
epische tafrelen uit het boeren~n geëxpose_:r1 1;-J.k 
ware I d b even, die vnJ e 

n. _n e ovenzaal was een sublieme ten-
toonstellmg van marionetten. Weer o straat, 
stonden we opeens voor een k k . P s w · er ct1e open wa . e g:tngen naar binnen Gelovi · ' · bed 
verzonken Waar blijft' h gen lagen m ge 
loofsvervoÏging, als 

0 
nu et verhaai van de ge

een willekeunige kerk tpe~e~ Wtllekeurige avond 
gehinderd in en uit k en ledereen daar on-

an gaan? Zeker, de ertovme 

geworden, doordat er aan mijn deur werd ge-
morreld. Ik merkte dat de trein, stil stond: buiten 
klonk muziek. Langzaam ging de deur open en . 

1een jongen van een jaar: of acht kwam mijn 
coupé binnen. In zijn hand hield hij een notitie
boekje. Hij lachte en maakte de beweging van 
schrijven. Ik greep mijn vulpen en gaf hem een 
handtekening. Er kwamen steeds meer kinderen 
binnen, die allen om een handtekening vroegen. 

· Onder de Nederlanders, die het 
bezochten, bevond zich ook een · 
reportage zijn reisindrukken, 

leven in een 

Toen ze die gekregen hadden, gingen ze opge-
togen weg, alleen dat ene jongetje stond er nog. 
Uit zijn zak haalde hij een ·handje vol muntjes. 
Die moest ik aannemen. Voor de vrede. Of omdat 
ik zo ver was gekomen. Ik kon hem niet verstaan, 
met woorden althans niet, maar toch begreep ik 
hem. Dat hij gespaard had om naar zijn vermogen 
mee te werken aan de vrede. Haastig kleedde ik 
mij aan en verliet de trein. Buiten schemerde het. 
Het moet een dorpsstation geweest zijn. Een mu
ziekkapel speelde prettige volkswijzen; borden 
riepen ons welkom toe. Alle kinderen liepen met 
boekjes en blaadjes papier langs de neergelaten 
coupé-raampjes, waaruit de gedelegeerden zich 
bogen om handtekeningen te zetten. Een Engelse 
vrouw kreeg bloemen van een Poolse, die tussen 
een troep kinderen stond. Ze zei iets in het En
gels, maar niemand verstond haar. Toen boog ze 
zich zo ver als ze kon uit de trein en zei heel 
langzaam: "Sie haben schöne Kinder", en dat her-

vrouwenfiguur en een kinderhand had 
tekend in een schoolschrift, hij was 
in onszelf ... 
Lang na middernacht kwamen we 
stadje, waarvan ik de naam alweer 
aan. We werden ingekwartierd in 
bouw, .dat de Academie. voor '-'''"'"'JJ"eJ"J'''" 
ding bleek te zijn, 
met -een eigen zwembad, 
en verrukkelijke kamers. Op mijn 
vond ik een mandje fruit, sodawater en 
map met- schrijfbenodigdheden, 
pen voor dit congres. Ik zei U 
organisatie aan het wonderbaarlijke 

• 
haaride ze nog eens en nog eens, omdat ze over EN NU HET CONGRES. · Op het stuk 
geen andere woorden beschik.te. Later in War- politiek ben ik een slecht observer; ik 
schau ontmoette ik haar op een receptie. Opzet- ergens de feeling voor en wellicht ook 
telijk sprak ik haar aan in het Duits. "I don't resse. Men zou meer dan één leven of 
understand", zei ze. En toen herhaalde ik die vier z'oveel tijd moeten hebben om naast het 
woorden: "Sie haben schöne Kinder". Ze kreeg werk de politieke actualiteit te verwerken. 
een kleur. Ik moest die mensen iets zeggen, De wereld hier in het Westen is 
zei ze. Engels begrepen ze niet. Ik heb staan onleefbaar; de druk, de spanning, 
denken en staan denken, tot ik die vier woorden · de uitzichtloosheid, de 
vond. dermate groot, dat ik mijn ogen 

• 
zo BLEEF HET TOT WARSCHAU, overal 

waar we stilhielden. Bij de grens waren enkele 
leden van het Poolse comité van ontvangst in de 
trein gekomen, met wie we de eerste gesprekken 
voerden over Polen zelf en vooral over Warschau, 
dat slechts vier dagen tijd had gehad om het 
congres voor te bereiden. Om 9 uur 's avonds 
kwamen we aan. Juist een uur daarvoor was het 
congres begonnen. Van die eerste avond herinner 
ik me alleen het vorstelijke diner en daarna de 
zwerftocht om onze inkwartiering. Er zijn in 
Warschau, dat, zoals U weet, voor het grootste 
gedeelte door de nazi's is verwoest, slechts en
kele hotels; de rest van de gedelegeerden moest 
dus elders worden ondergebracht. Men had de 
delegaties volgens nationaliteit gerangschikt: de 
Engelsen bij de Engelsen, de Fransen bij de Fran
sen, enz. Nu zaten in de bus, die ons naar onze 
verblijfplaats zou brengen, vertegenwoordigers 
van vele nationaliteiten, en daaronder twee Hol
landers, mijn reisgezel en ik. Daar wij in een 
voorstadje van Warschau logeerden, zoals ik later 
begreep, waren wij het laatst aan de beurt en 
doorkruisten we in de autobus de stad naar alle 
kanten, in alle hoeken en gaten. Als ik mijn ogen 
sluit maak ik die vreemde tocht weer mee. Toen 
al vloog door Warschau de duif. Hij vloog door 
ruïnes, waarin lampen hingen, door reusachtige, 
halfvoltooide bouwwerken, over verli~hte stella-

Oosten. Ik ben geen communist en ik 
dat ik het ooit zal worden . 
non-conformistisch van aard, te 
eigen-gereid, te a-politiek en mis ik de 
kracht om mij aan een partij-discipline te 
werpen, en ben ik in laatste instantie ook 
nig van deze wereld, d.w.z. te veel levend 
eigen werkelijkheid en te weinig in die 
Roland Holst noemde: het schrikbewind 
en feit. Deze belijdenis is het excuus, 
het voor mij onmogelijll: was 8 tot 10 
dag redevoeringen te volgen, die voor 
deel in het politieke vlak lagen. De 
die redevoeringen verschenen 
uur, nadat ze waren uitges1or•)ken, 
een dag later in druk in vens•en.1w"""" 

liET CONGRES WERD GEHOUDEN in 
Huis van he( Poolse woord, een enorme 

kerij, die nog niet geheel was afgebouwd en 
eerlang de persen zulen razen. Het is een 
!l"erekt, betrekkelijk laag gebouw, 
m enorme schalen vredesvlammen 
Vooral 's avonds was dat een 
het heen- en weer bewegen van die 
iets van een smeken en van een 
vredesgedachte brandend te houden. Voor 
bouw dromde altijd veel volk samen en 
als er een autobus met gedelegeerden 
gmg er een hoeraatje op en regende )let 
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uvl og e .. u ,. heeft ,gëkozen, ·voor viede èn voor een vreedzame 
samenwerking tussen de kapitalistische en 61 

j •• 

ines~ waarin lunapen 
t .. u_.",tig hall-voltooide 

verlichte stellages. 
ila !JSag he na .... ~~. · 

bloemen en liederen. Er is een Pools woord dat ik 
mijn leven lang niet zal vergeten · en dat' is het 
woord -"Pokoj", dat vrede betekent: dat woord 
is in mijn hersens en in mijn hart gehamerd zo, 

· dat het er nooit meer uit kan... ' 

bracht Ik ·door in. een Duits conc~ntratiekamp, In 
een barak, waarvan niet alleen de meeste be
woners, maar ook· het personeel uit Polen be
stond. Er werd daar dus bijna· uitsluitend Pools 

.··• "·1. 

DE. BE.~ANGRIJKSTE EISEN, die het congres· 
m ZlJil. resoluties stelt, laat ik hier volgen·: 

1. Het -bijeenroepen van .een conferentie van de 
vij{ grote mogendheden. · · 

2. Een vreedzame regellng van de Koreaanse 
kwestie door de Voltallige Veiligheidsraad met 
deelname van de Volksrepubliek China. 

Het aannemen door de parlementen van alle 
Janden van een wet tot het behoud van de 
vrede, waarin oorlogspropaganda als een aan
sprakelijkheid voor een misdaad wordt be
steJilpeld. 

· gesproken, d.w.z. geschreeuwd, en de enige 
Poolse woorden, die ik dan ook ken, zijn een paar 
vloeken. Ik kon het met die mensen niet vinden. 
De meeste van hen waren willekÏmrig op straat 
opgepakte Polen, zonder veel overtuiging, die el-

3
. 

kaar door dik en dun ten koste van de andere 
natiqnaliteiten steunden en nergens voor terug
demsden. Nu was ik zelf in Polen. Ik liep door een 
stad, die geen ~tad was, maar een vreemd conglo
meraat van rumes en reusachtige, nieuwe huizen
blokken. Als ik in een of andere hoofdstraat naar 4. 
lmks of naa~ rechts ging, stond ik ineens op een 
veld van pum, waar oud roest lag en kinderen 
~n spel speelden, dat ik niet begreep. Dan hoorde 

• ~k weer P~ols praten. .. Ik wil hier niet verder op 
mgaan: d1e associaties zijn strikt persoonlijk. 

Onvoorwaardelijk verbod van alle soorten 
atoom-, bacteriologische en chemische wapens, 
gifgassen, radio-actieve en alle andere midde
len tot massa.uitroeiing. Tot oorlogsmisdadiger 
verklaren van de regering, die deze het eerst 
gebruikt. 

STELT U ZICH Maar dat. ze na twee dagen niet meer .terugkeer-
. . . __ VOOR hoe wij die co. ,ngresz. aal d d t k en, ~ 1 volkomen los en vrij èn bijna zorgeloos 

bmnengmgen. Nauwelijks _waren we uit de door dle .. stad kon dwalen, is voor mij een van de 
autobus gestapt, of ·een grote schare jongens· en vele beWlJ:z:~n, da~ de Polen van vandaag andere 
meisjes, met opschrijfboekjes, schoolschriften" .en mensen ZlJn. N1et alleen rationeel ook emo
papiertjès omringden ons om een handtekenin"'. tioneel kon ik toen aan hun kant st;.an ... 
Die kinderén waren onvermurwbaar en alteen de . 
hand van een ·agent kon ze weg krijgen. De tweede 

Wereldvredescongres te Warschau 
Nederlandse .journalist, die in bijga&Jde 

impressies . van het Congres en van het 
weergeeft. 

• 
KEREN WE .!ERUG NAAR HET CONGRES. 

5. De geleidelijke,. gelijktijdige en evenredige ver
mindering van alle strijdkrachten met een 
derde tot de helft in de loop van 1951-1952. 

• 
ZIEHIER DE VOORNAAMSTE EISEN, neer-

gelegd in de resoluties. De vraag komt nu op, 
in hoeverre dit congres communistisch was. De 
vraag is gesteld in de burgerlijke pers, of. eigen
lijk ni~l eens gesteld, het congres werd d1rect als 
CQ1JlmlniftisCh gedoodverfd. Nu heb ik..niet alleen 
in ~ ~éderlandse delegatie, maar ook onder de 
vertègenwoordigers van andere landen mensen 
aaJgetroffen, die noch communist noch crypto
communist waren. Deze mensen waren voor de 
vrede en zij wilden áaarvoor vechten en offers 
brengen. Het is, zoals De Groene opmerkte, waar
lijk te gek om los te lopen om te beweren, dat in 
Warschau een aantal ·landen bijeen zijn geweest 
die hun oorlogslust onder een vredesmom poogden 
te verbergen. Met degenen, die dit beweren, is 

· niet-~apitalistische· lándep. · 

• 
HET SPIJT MIJ, vRIENDEN, dat ik over het 
. congres . zelf niet ~eer kan vertellen. Ik zei 

U al, dat tc:ien She.ffield . veranderd werd in War
schau, vo,or ~ij' het congres op de achtl)rgrond 
raakte en een co.nfrontatië met .het nieuwe Polen 
mij meer .. intrigeerde. Men .zal mij dus wel 
vaak aan de delegatietafel .hebben gemist. Ik 
zat dan met deze of gene gedelegeerde, van ons ot 
van een ander land, in het plezierige restaurant, 
dat in het congresgebouw was ondergebracht; ik 
herinner mij bijzonder prettige gesprekken o.a. 
met een dichter uit Israël, een oude havenarbei
der uit Hamburg, en met Pudowkin, die me over 
zijn nieuwe film vertelde, voor welke Fadejev het 
scenario schrijft. Meestal echter was ik in de stad. 
Wij besc)ükten over een ruim zakgeld; de 
hotels, maaltijden, sigaretten enz waren vrij. 
Ik kon dus, als ik dat wilde, van taxi's gebruik 
maken, café's bezoeken, kortom, al die dingen 
doen die men in een stad doet welke men wilde 
leren kennen. Nu kan zoiets natuurlijk niet in 
drie of vier dagen, zeker niet als men ook nog 
een congres bezoekt, 's avonds naar een Russisch 
ballet of naar een cabaret agat, een receptie bij
woont of een film. Dat Russische ballet liet ik mij 
trouwens niet door . de neus boren; ik heb daar 
werkelijk ademloos toegekeken naar verrukke
lijke half-folkloristische, half kunstzinnige dan
sen van een lichtheid, een charme en een kleur
rijk-dom als ik zelden heb gezien . 

• 
MAAR MEESTAL ZWIERF IK IN DE STAD, 

waarvan welhaast iedere steen met bloed is 
gedrenkt, in die vreemde nu eens aa.n.~rekkende 
dan weer afstotende werkelijkheid. Herhaaldelijk, 
straten lang, blikt men nog in holle uitgebrande 
ruïnes, en dan weer straten ver, loopt men langs 
nieuwe huizenblokken. 'Het was koud, maar pret
tig weer. Met een paar vrienden huurden we een 
koets en reden kleumerig maar opgewekt door de 
binnenstad, door de Nowy Swiat, een straat ge
heel herbouwd in de oude stijl, waaraan ik mijn 
hart had verpand. Met welke mensen sprak ik? 
Met iedereen, die mij kon verstaan en die ik 

dag meend-e ik er zelf een methode op gevonden 
te hebben. Als al· die kinderen ineens met uitge
stoken handen om me heen stonden, begon ik 
luide "analphabeet, analphabeet" te roepen, waar
bij ik op mezelf wees. Ik dacht: nu zullen ze wel 
ontzet terugdeinzen, maar het tegendeel was het 
geval. Ze begop.nen te lachen en te joelen dat ze 
hét niet geloofden, en dan tekende ik maar weer, 
.Jachend als zij. Als we de trappen opliepen naar 
de ingang van de congreszaal, kwamen we in de 

·zone der spreekkoren. Daar stonden, enkele rijen 
dik, jonge en oude mensen, en terwijl we voorbij
gingen, riepen ze: ·.Pokoj, Pokoj. En dat woord 
"Pokoj" riepen wij . dan terug. Soms ook concen· 
treerde ik mijn aandacht op de gezichten: dat 
waren goede . gezichten, open, frank, met ogen 
vol enthousiasme en levensvreugde. Zwaaiend met 
onze congreskrant liepen we n~r binnen. 

En laat mlJ daarover eerst een paar cijfers 
n?emen: Het werd bijgewoond door 2065 mensen, 
d1e 81 landen vertegenwoordigden. Onder hen 
waren 1756' gedelegeerden; -de 'rest bestond ~ uit 
gasten en waarnemers. Onder de gedelegeerden 
waren 446 vrouwen, 341 arbeiders, 59 parlements
leden en politici, 59 geleerden, 116 schrijvers en 
dichters, 124 professoren, 72 geestelijken, 13 lei
ders -van· internationale organisaties, drie film
mensen, zeven· componisten en musici, 73 inge
nieurs en technici, 67 journalisten, 83 juristen, 61 
artsen, 68 acteurs, 12 militairen, 57 boeren 47 
industriëlen en kooplieden, 121 studenten '222 
kantoorbedienden, 20 burgemeesters en gem~ente
raadsleden, 72 onderwijzers en leraren en 234 an
deren. Voorwaar dus, ook wat de beroepeiJ be
treft, een zeer gemengd gezelschap. Omdal het 
natuurlijk ·onmogelijk is U een overzicht te geven 
van al het gesprokene, hetgeen ik trouwen~ niet 
zou kunnen; omdat ik niet meer dan een perde 
der redevoeringen volgde en omdat er behalve 
h.et eigenlijke congres ook steeds sectievergade
rmgen werden gehouden - ik kom daar nög op 
terug - wil ik hier volstaan met het citeren van 
enkele uitspraken van de belangrijkste sprèkers. 

"Er is één Pools woord, dat ik mijn leven lang· 
niet zal vergeten, en dat is het woord "Pokoj'~ 
dat Vrede" betekent: dat woord is in mi in 

" J 

A LLEREERST DAN VAN JOLIOT-CURIE, de 
voorzitter, die ik niet alleen op het congres 

tegenkwam, maar ook als ik in de stad wanöelde, 
want in bijna iedere etalage en aan de huizen

HE~. CONGRE~ WERD GEHOUDEN in een gevels prijkte zijn portret. "Natuurlijk") zei 
J;luna onoverz1enbare zaal, vrij laag, met glas Joliot-Curie, zijn wij het niet eens over a 11 e 

· overdekt, versierd met de vlaggen van alle Jan- kwesties en onze politieke, godsdienstige, ethische 

0 

den der wereld, uitlopend op een enorm groot en filosofische overtuigingen kunnen verschillend 
zijn podium, waar het presidiumJlad plaats genomen. zij~. Wij moeten begrip tonen voor elkaars opvat
het In de zaal zelf stonden lange tafels voor de ge- ting. Hetgeen ons bindt is de gezamenlijk beleden 

delegeerden, met koptelefoons, waardoor men elke overtuiging dat het absoluut noodzakelijk is ons te 
redevoering in een zeven- of achttal talen kon verenigen voor een gez-amenlijke discussie en voor 
beluisteren. De aanblik van die zaal was bijzonder het zoeken naar middelen om een nieuwe gewa
markant, omdat men er de hele wereld ontmoette. pende botsing te voorkomen." Met deze woorden 
De soutane van een priester wisselde af met de zette hij het doel van het congres· uiteen. P i ë t r o 
burnoes van een afrikaanse gedelegeerde, de ge- N e n n i de Italiaanse socialistische leider, sloot 
bloemde zijden sari van de Indiase met het hoog- - zich bij ilie· woorden aan, toen hij zei': "Wij moeten 
?esl~ten donkere pak van de Chinees. Vaak stond in het belang van de vrede duidelijk verklaren, 
Ik tudens de redevoeringen op en wandelde langs dat geen enkele reden van ideologische, religieuze, 
de tafels. De meeste gedelegeerden hadden de politieke of economische aard gewapende inter
koptelef~on opgezet en hadden in hun gezicht die ventie in de binnenlandse aangelegenheden van 
llltdrukking van ernstig luisteren, een luistereen, welke staat dan ook rechtvaardigt. 
dat plotseling werd afgebroken door een donde-
rend applaus, Zodra het middag was geworden, 
gebeurde er altijd iets pleizierigs. Dan zwermden 
Poolse meisjes in de lichte, vrolijke klederdracht 
van het land de zaal binnen tot vlak voor het 
podium, dan daalde een regen van bloemen van 
alle kanten neer, en dan klonk weer het woord 
Pokoj met rhythmisch handgeklap begeleid. Menig 
gedelegeerde zag men dan boven op zijn tafel 
gaan staan, wuivend en roepend. 

• 
JK WAS, VRIENDEN, DIE EERSTE DAGEN 

EEN BEETJE ALLEEN. Niet omdat ik een 
n.uchtere Hollander ben, die moeilijk te enthou
Slasmeren valt, maar omdat ik een bijzonder ellen
dig gevoel van mij af moest zetten, een heel 
persoonlijk gevoel, ik geef het toe, maar waar ik 
dan toch maar mee zat. Het laatste oorlogsjaar 

KORT DAAROP EHRENBURG: "Waarom zou 
het verboden zijn om tot moord op één mens 

op te roepen en toegestaan zijn om op te roepen 
tot moord op millioenen? 
Waarom zou het verboden zijn om aan te zetten 
tot het verbranden van een pakhuis of een hooi
berg en toegestaan zijn om aan te zetten tot de 
vernietiging van de halve wereld? 
Ik wens in mijn hoedanigheid, zowel van Sowjet
burger als van schrijver, openhartig U! verklaren, 
dat het achterwege laten in Amerika en bepaalde 
landen van het Westen van oorlogspropaganda 
ons zou helpen om in ons land het leven en de 
cultuur van de volkeren van de Verenigde Staten, 
Elfgeland en Frankrijk beter, g~ondiger en op 
vriendschappelijker wijll:e bekend te l maken/' 

hersens en zn mijn hart gehamerd, zodat het 
er nooit meer uit kan .... " 

natuurlijk een discussie onmogelijk. In Warschau 
werd het verlangen naar vrede gedemonstreerd 
en werd naar middelen gezocht om de vrede te 
verkrijgen en te behouden. Nu de wereld in een 
spanning voor een nieuwe oorlog verkeert, kan 
eigenlijk geen zinnig mens daar bezwaar tegen 
hebben. ,Toch werden met broodroof, althans in 
de Westelijke landen, bedreigd zij die dit con~es 
bezochten. Waarom? Wel, ik geloof om deze met 
te miskennen reden, dat in de leiding van het 
congres mede belangrijke commu;nisten zaten en 
dat iedere delegatie een aantal commu~isten 
telde, waaraan ik direct toevoeg, dat Iedere 
delegatie ook een opmerkelijk aantal ni~.t
communistische leden telde. Nu heb ilt persoonhJk 
in de culturele sectie - dat de communisten met 
ieder verlangen en met elk bezwaar van de niet
communisten rekening hielden, en· dat een reso
lutie bijna steeds tot stand kwam met algemene 
stemmen. Ik betreur het dus, dat niet meer niet
communisten aan dit congres hebben deelgeno
men, waardoor de basis nog breder had kunnen 
zijn. Hier een communistische opzet achter te 
zoeken is eenvoudigweg een leugen, want b.v .. in 
Nederland heeft de leiding van de vredesbe.w~gmg 
zeer veel moeite gedaan om niet-commumstlsche 
intellectuelen te bewegen aan het congres deel te 
nemen. Dat het con"'res in de kaart speelt van 
de politiek der Sowjet-Unie, is zeer goed mogelijk, 
~aar volgens mij is deze kaart een vredeskaa.rt, 
m welke overtuiging ik nog gesterkt ben, nu 1k, 
hoe kort ook, een van de Janden gezien heb, die 
met haar verbonden zijn. De wederopbouw-be
hoeften zijn daar zo groot, dat het logisçh is. ~at 
men consolidatie van verworven nieuwe posities 
stelt boven expansie, d.w.z. dat men voor de vrede 

verstond. Met taxi-chauffeurs en obers, met ar
beiders in kleine kroegjes, met de speciaal aan 
onze delegatie toegevoegde Polen, met een schrij
ver, een uitgever, een journalist en een ambte
naar, met een filmactrice en een typiste. Enkel• 
van die gesprekken wil ik hier weergeven. 

• 
I K VROEG EEN STUDENT, wat zijn studl• 

kostte. Hij begreep mij niet. Ik legde hem uit, 
wat een studentenbestaan in Nederland kost. Na
dat ik het hem herhaaldelijk had verklaard, be
"'On het bij hem te dagen. Hij sprak uitstekend 
Duits. Noch aan zijn verstand noch aan de taal 
had het dus gelegen, dat het zo lang duurde, voor 
hij mij begreep. Alle.~n was de t~estand bij ~~m 
zo heel anders. En hiJ vertelde: Wle met redeluke 
cijfers de middelbare school verlaat, kan gaan 
studeren. Studeren is werken en wie werkt ont
vangt Joon. Elke student ontvangt ongeveer 
f 200.- per maand. Ik vroeg hem of hij commu
nist was. Ja, zei hij . Enkele dagen later ont
moette ik een student, die dat niet was. Hij be
vestigde mijn eerste zegsm~; hijz~lf ~reeg de
zelfde faciliteiten. De arbe1ders, die 1k sprak, 
waren zonder uitzondering voor het nieuwe re
giem · hun levensvoorwaarden verbeterden jaar op 
jaar. 'Eén ober was min of meer anti. Zijn motief 
was het volgende. Voor de oorlog werkte hij in 
een badplaats, waar vele rijke buitenlanders kwa
men. Hij werkte drie, vier maanden per jaar en 
kon daar het hele jaar glansrijk van bestaan. Dat 
is afgelopen. Het fooienstelsel beslaat niet meer. 

(Verl!olg op pag. 6) 
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Door Warschau 
(Vervolg van pag. 5) 

Iedere kellner krijgt een v.ast salaris. In het alge
meen zijn die salarissen met hoog, maar wanneer 
ook de vrouw werkt, en dat gebeurt veelal, kan 
een gezin makkelijk rondkomen. Voor de kinderen 
wordt gezorgd. Omdat man en vrouw werken z1et 
men •s middags om 3, 4 uur lege winkels, maar 
om 5 uur als kantoren en fabrieken sluiten, lange 
rijen voo~ de levensmiddelenmagazijnen; heel be
grijpelijk dus! De n o o d z a k e 1 ij k e l~vens
middelen zijn goedkoop, luxe artikelen ruet te 
betalen duur. In de hele stad Warschau, kijkend 
in de etalages, heb ik nauwelijks een werkelijk 
mooi ding gezien. Maar stelt U zich die stad eens 
voor, Na de oorlog een puinhoop, d.w.z. een hoop 
puin en anders practisch niets. Nu, weliswaar uit 
zijn as verrijzend, maar toch nog zeer geschonden, 
zijn er nog altijd dringen~er be~oeften dan de 
luxe-artikelen ozoals d1e blJ ons m de etalages 
liggen, maar die voor de massa niet te betalen 
zijn. 

• 

· QNZE HAAGSE "VREDESVRIENDEN HEBBEN EEN PRACHTIG 
IN11'IATIEF GENOMEN. Zij schrijven ons: . 

I K GEEF U EEN VOORBEELD. Ik heb in vier 
verschillende restaurants gegeten. Altijd kreeg 

ik hetzelfde model bestek. Ik heb zo'n idee dat er 
in Warschau geen ander soort messen en vorken 
te krijgen is als waarmee ik at. Ik ben er evenzeer 
van overtuigd dat ze er over tien jaar wel zijn, en 
dat ze er nu eenvoudig nog niet k u n n en zijn. 
Ik sprak, zei ik U, met een schrijver. Herhaalde
lijlt stelde ik bijna provocatarische vragen, maar 
mijn tegenpartij bleef altijd kalm, zij het iets ge
reserveerd. Ik vroeg hem dan naar de zgn. _cen
suur. Elke uitgever, zei hij mij, heeft een raad van 
advies, waarbij zowel communisten als niet-com
munisten zitting hebben. Een bepaald manuscript 
wordt gelezen. Laat mij U een voorbeeld geven. 
Hij noemde het laatste boek van een bekend, be
trekkelijk bejaard Pools schrijver, die men moeilijk 
een voorstander van het nieuwe regiem kan noe
men. In het laatste manuscript van die man kwam 
er een passage voor, waarin een Poolse soldaat laf 
optreedt. Wij hebben de auteur gevraagd, of hij 
dat wilde w ijzigen of schrappen. Hij weigerde. Het 
boek kwam uit, zoals hij het wilde. "Natuurlijk 
loopt zo'n man op een goede dag kans moeilijk
heden te krijgen", vervolgde mijn zegsman. ,.Wat 
voor moeiliikheden ? ". vroeg- ik. 

11H et is nu eenmaal bij de meeste mensen de gewoonte om met 
1 fierstmis en vooral met Nieuwjaar een groet per prentbrief
JJkaart te 'versturen en wij menen hiervxan gebruik te kunnen 
11maken. Wij hebben een foto-kunstkaart laten drukken met 
JJde tweede duif van Picasso1 en die verkopen wij nu à 10 cent 
))per stuk. · 
1 ftier in Den Haag zullen wij stimuleren) dat Dr. Drees op 
))Nieuwjaarsdag bedolven zal worden onder onzt vredesduif.)) 

WIJ HEBBEN HET IDEE1 dat tal van vredesvrienden buiten Den 
Haag van de mogelijkheid) die het Haagse Vredescomité hun 

biedt) gebruik zullen maken. Is er een betere Nieuwjaars- en Kerst
groet denkbaar dan die welke Picasso1s duif brengt?! 
Voor de liefhebbers hier het adres: Nieuwediepstraat 1011 Den Haag. 

Haast U, want de vraag is groot en de voorraad beperkt! 

WEST?EUROPA 1950 

Helaas heb ik zijn antwoord niet verstaan. Ik be
vond mij toen namelijk op eeri receptie, ons, als 
ik mij goed herinner, aangeboden door de vak
verenigingen. Het was een bijzonder overdadige 
receptie, er werd veel gedronken en er was zeer 
schelle muziek. Mijn zegsman en ik hadden ons 
teruggetroklten in een nis, maar juist toen ik die 
vraag had gesteld, kwam er een groep jeugdige 
uitgelaten gedelegeerden zingend en dansend voor
bij de p l ek waar wij stonden en in dat gedrang 
aa--y;te ilt mijn schrijver Jrwijt. 

.. , 

~r iets heel belangrijks had hij mij nog ge
zegd We hadden gesproken over Kitsch-littera
tuur, over de Poolse Piet Bakkers, Mary Possen, 
de Gorsari's enz. Wat doen jullie met dat soort 
schrijvers, vroeg .ik. Uitgeven natuurlijk, zei hij, 
maar die boeken maken we heel, heel duur. De 
werkelijk waardevolle boeken maken we heel, heel 
goedkoop. Ik vond het, vrienden, een prachtige · 
maatregel. 

• 
WARSCHAU HEEFT VIER NACHTCLUBS. 

Ze stonden officieel vermeld in de ,.guideà 
l'usage de délégué's"; ik ben, omdat we toch slaap 
telwrt lrwamen, in alle vier geweest. Als U nu 
van propaganda van de Poolse regering wilt 
spreken, dan vind ik dit de meest geraffineerde. 
I edere dag op het congres zagen we de bloem van 
de Poolse jeug<l; 't was een plezier om er naar te 
k ijken. In die nachtclubs zagen we, wat ik zou 
willen noemen, stervend Europa. Daar zaten de 
ontevredenen, de dwarskijkers, de zwartgalligen, 
de Lucky Strike-rol;:ers, de bleke lrantoorbedien
den zonder ziel. De eerste bar die ik bezocht was 

DE BUURMAN: "Wa's dat nou?" 

Kameralna"; het was er erg vol, maar voor ge
delegeerden gingen alle deuren altijd open. Een 
Pool en zijn vriendin vroegen ons - ilt was weer 
met mijn reisgezel - of wij ze mee wilden nemen. 
Wij deden dit. De vrouw, d!e h.aar verjaardag 
vierde had veel gedronken. ZtJ f!Ulsterde meer dan 
zij sp;ak, zodat de beide and?.ren haar niet Jean
den volo-en. Ik begon met mlJn bekende vragen. 
Ze zwe:g. Ineens kwam ze vlak naast mij zitten 
en zei in mijn oor, dat ze bang was. Ik keek haar 
aan; zij was dat inderdaad. Ik moet mij drie maal 

DE BEWONER: "0, dat is m'n pre-fabricated huis, net 
uit Amerika aangekomen!" 

A . .IIOMMA (ZAANDAM): 

"Samen voor de Vrede!" 
DAT HET WERKENDE VOLK IN NEDER-

LAND dagelijks meer en meer verarmt, 
kan een ieder, die tot dat weri<ende volk 
behoort, aan den lijve ondervinden. Prijs
stijgingen zijn aan de orde van df' dag en 
iedere week, als men met het loonzakje 
thuiskomt, wot·dt het voor moeder de vrouw 
moeilijker om de eindjes aan elimar te 
knopen. Weldra zullen wij op dt·ze manier 
komen, op het punt, dat wij niet verder 
kunnen, dat ons wt>rken zinloos wordt, da.t 
ook df' laatste lclt>ren zijn versleten, zonder 
dat wij met on~ W<'rken weer nieuw<' kunnen 
aanschaffen. De toestand is al zo, da.t men 
met al zijn wt'rken df' noodzal<elijkste kle
dingstukken nl<'t lll<'t'r kan betalen. Als 
arb<'idt>r tot arJM>!dt>r wll il< de vraag stellen: 

L-'•"•" tHaa..s: de krankzinnige bewapening 
die het grootste deel van ons natlonaiJ 
ini<Omen opslokt. 

STELT U ZICH EJ!;NS VOOR, dat men al 
dat kostelijke geld, dat _aan wallens Wordt 

weg~esmetet~, zou gebrmken voor goede 
arbetdt>rswonmgen, . scholen, gezondlteidszor 
en al die andere dmgen, die het leven waa~ 
maken om geleefd te worden Daa 
moeten alle arbeiders meewerl<en 'om daraan 
verwezenlijken, en dat kan! ' t te 

Laat politiek of geloot ons nie t sch ld 
als het om vrede en betere Jevensvoonv~rd en 
gaat .. Waarom zou Ik als NVV-er niet k en 
samenwerken met een EVC-er of K~nen 
als onze belangen hetzelfde zijn? Dit ~r, 
toch tot uitdnlkklng op het WereldVJ'ed m 
congres waar Ik ooit afgevaardigd es
waar ik gtlzlen heb, dat mensen v:n w~ en 
levensovertuigingen in de Nederlandsoa ;rlel 
gatle vertegenwoordigd waren. ele-

vloog de duif ..... 
per dag telefonisch bij de politie melden, zei ze, 
mijn post wordt gecensureerd. 

Ik zal dit verhaal kort ~aken, hoewel het een 
half uur duurde eer ik het volgende eruit had. 
Deze vrouw was, toen Duitsland Polen bezette, 
met een Nazi-officier naar Berlijn gegaan, waar 
ze tot het eind van de oorlog had geleefd. Op mijn 
vraag, of ze nationaal-socialiste was geweest, 
antwoordde ze bevestigend. 

• 
EEN ANDERE ONTMOETING. In "Bristol" 

maakte ik kennis met een filmactrice, die ik -
zij had een _vriendin en ik een vriend bij me -
uitnodigde mee te gaan naar "Paradis". Dat ge
beurde. Het gesprek bleef lang ·algemeen. Toen 
vroeg ik haar ten dans. Boven de vloer waar 
gedanst werd was een hemel gemaaRt met ster
ren. Het was er ei-vol en voetje voor voetje 
schoven we vooruit. Zij wilde weg uit Polen. Ze 
hield alleen van een luxueus leven, van Rally
wood, had ze daarvoor verteld. Weer vroeg ik 
iets, ik weet niet ineer wat. "Laten we niet meer 
over politiek praten", zei ze toen. En toen, wij
zend op de erie ster boven haar hoofd, waarach
ter het licht stuk was, en die dus niet straalde, 
zei ze: "Das ist Polen, aber einmal wirdes wieder 
Licht werden!" 

Een laatste ontmoeting: de vriendin van de ac
trice: Ik schatte haar ongeveer 30 jaar, maar ze 

'bleek 21 te zijn. Ze had ogen, zo afgrondelijk 
melancholisch en een uitdrukking zo star, dat ze 
me schrik aanjoeg. Het kostte moeite haar te 
laten spreken. Toen ze sprak had ze het over de 
"neue Welt" - het tegenwoordige Polen en de 
"alte Welt" het vooroorlogse. Ze had alle ver
schrikkingen gedurende de oorlog meegemaakt, 
die een mens meemaken kan. Ze geloofde ner
gens meer in. Ze woonde met haar man op een 
klein kamertje, tegelijk woonkamer, slaapkamer, 
keuken. Ik vroeg haar of ze las. "Uber die alte 
Welt" zei ze. "Kijk naar buiten", zei ik, "in de 
nieuwe wereld". "Die neue Welt is noch nicht alt 
genug" gaf ze ten antwoord. 

Ziehier enige uitspraken van mensen die ik ont
moette en die ik opzettelijk zonder commentaar 
geef, opdat U zelf kunt concluderen. 

• 
TK BIED . NOGMAALS MIJN VERONTSCHUL-

DIGINGEN AAN, dat U in mij niet de juiste 
observer heeft gevonden. Ik wil mij in dit ver
band beroepen op een woord van Gorki, dat als 
volgt luidt: 

"Mensen die zich onderwerpen aan de aantrek
kingskracht van de twee socialistische krachten, 
het burgerlijke verleden en de socialistische toe
komst, weifelen duidelijk Hun gevoel trekt hen 
naar het verleden, hun inzicht naar de toekomst." 

Ook Uw observer "weifelt duidelijk". Hij is na 
dit congres dezelfde gebleven die hij ervoor was: 
een op de grens van twee werelden geborene met 
zoveel heimwee vervuld naar het oude, dat zijn 
ratio vergeefs trekt en trekt naar het nieuwe. 
Maar dat houdt niet in dat hij niet met warmte 
zou kunnen onderschrijven het woord dat Picasso 
aan het Vredescongres meegaf: Ik lwm op voor 
het leven tegen de dood; ik kom op voor de 
vrede . 

A. 

DE ARBEIDERSBOND VOOR CULTUUR, 

afdeling Amsterdam, verzoelct ons mede 

te delen, dat zij gedJ~rend6 24, ll5 en ll6 D e
cember een Vredestentoonstelling van schilde

rijen en beeldhottwwerken organiseert, waar 

vele vooraanstaande Nederlandse kunstenaars 
aan deelnemen. Zoals ·men weet, hebben zeer 

ve len van her1 steeds getoond hun taak als 
kunstenaar in deze tijd te verstaan. Wij wek
leen onze lezers in en rond Amsterdam dan 
ook gaaTne op, om deze tentoonstelling te 
gaan bezoeken. Zaterdagavond ll3 Dec. om 

8 U!t?' wordt ·zij in het gebouw "Felix Meritis", 
Keizer·sgmcht 324, geopend. De drie daaTop 

'UIJlgende Zondagen is ze !];f!Opend van 10 tot 
10 uur. I edere moTgen een speciaal Marionet

tentheater voor de jeugd. I eder·e middag spe
ciale f ilmvoorstellingen voor de ortdeTen. 

Moeten wij gt>laten afwa.,hten, wat er zal 
gt>IM>nrt-n, of kmmen wij de ooi"T.a.ak van 
dt'ze verarming wegnemen? Ja, want wij 
kennen df' hoofd7.aak hiervan, dat is in de 

Hf't kan en het moet! Samen te 
kranl<zinnige bewapening, die ou,s :e e 11 de 
Samen voor de vrede! l'&llnt, Amerika m he\ atoomjaar 1950 



Wie wint één oan de Vredeshoeken ? 
EEN REBUS, EEN ECHTE OUD-HOL-

LANDSE REBUS. 
Wie zou niet de kans wagen om dool' dit 
tekenschrift te ontcijferen, in het bezit 
te komen van één der drie uitgeloofde 
prijzen, en in elk gevaLeen devies voor 
1951 mee te nemen dat de moeite van 
het puzzelen honderd maal waard is. 
IE D E RE V RED E s VRIEND EN 

-VRIENDIN, jong of oud, kan mee
doen aan deze prijsvraag. Maar niet 
meer dan één keer. Stuurt Uw oplossing 
op een briefkaart in naar de redaëtie 
van "Vrede", Nieuwe Keizersgracht 61, 
Amsterdam-C., voorzien van Uw naam, 
adres en woonplaats en U heeft de kans 
op een boek. 

ONZE VREDESREBUS 
Zijn er ~eer dan drie goede oplossingen, 
dan beshst het lot over de gelukkigen. 
Uitgeloofd zijn de volgende drie boeken 
van bekende vredesstrijders uit Rus
land, Amerika en Tsjechoslowakije, t.w.: 
1e prijs: "Storm" door Ilja Ehrenburg 

in luxe prachtband. ' 
2e prijs: "D e T r e k n a a r d e v r ij

he i d", door Howard Fast. 
3e prijs: "M-et des t rop om den e k'', 

het boek waarm~e de Tsjechische 
held Julins Fucik posthuum de In
ternationale Vredesprijs 1 verwierf. 

nus: vóór 1 Januari 1951 een brief- / 
kaart met de oplossing en Uw naam 

en adres naar ,;Redactie Vrede", Nieuwe 
Keizersgra~ht 61, Amsterdam-C.• en U 
dingt mee naar deze prachtige boeken. 
Vermeld op de linker bovenhoek: 

} 

MET grote schreden de welbekende weg omhoog naar 
't kasteel volgend, was hij als 't ware verzonken in zijn 

herinneringen. Zijn benen gingen automatisch, als paarden 
op de terugweg. Hij ging al door het openstaande traliehek 
en liep al op de kiezelpaden, het hoofd op de borst, zonder 
te vermoeden, dat hij was aangekomen. 
Het gehinnik van paarden deed hem plotseling uit zijn gepeins 
opsch~~kken. Hij richtte zich op en bleef, diep bewogen, staan, 
toen hlJ, s lechts enkele schreden verder, de pa-ardenstal gewaar 
werd en daar binnen, in het schemerachtig licht, wit glanzend, 
het acm:eraeel van zijn geliefde schimmel. Reeds wilde hij 
op de staldeur toetreden, toen verderop, aan· het ander& einde 
van het grote plein, een vrouwenfiguur opdook. ~ij kwam 
van de pannenbakkerij, een roodgestippelde zijden doek om 
het hoofd, de zware buste hoog opgericht, uitdagend wiege
lend met de heupen, zodat de wijde rokken golfden als rijpe 
korenhalmen. 
Johan Bogdán stond verlamd, alsof iemand hem tegen de 
borst had gestoten. Dat was Marcsa! Zo liep geen tweede 
meisje in het ganse comitaat! Hij wierp zijn bagage op 
de grond en vloog op haar af. 
"Marcsa! ,,M:arcsa!" - klonk het schallend over het ruime 
plein. 
~et meisj~ draaide zich om en Jil!t hem naderbij komen, 
meuwsg1eng, met saamgeknepen ogen. Op drie pas afstand 
bleef Bogdán staan. · 
"Marcsa!" -herhaalde hij fluisterend, haar arrgstig aanziend. 
Hij zag haar bleek worden, krijtwit; zag haar ogen onrustig 
heen en weer glijden van zijn linkerwang naar de rechter en 
weer terug. Toen kwam er een uitdrukking van afgrijzen in 
haar ogen, zij sloeg snel haar handen voor haar gezicht en 
liep weg, zo snel zij kon. 

DIEP bedroefd keek Bogdán haar na. Zo had hij zich het 
weerzien . voorgesteld, zo en niet anders, sedert de 

vrouw van de baanwachter, het buurmeisje, hem niet had 
herkend. Alleen kon hij het niet verkroppen, dat zij wegliep. 
Daar was geen reden voor. Johan Bogdán was niet de màn 
om een vrouw geweld aan te doen. Wanneer hij haar niet 
meer beviel, zoals hij nu was geworden, nu, dan kon ze een 
ander zoeken, en hij zou ook nog wel iemand vinden, daar 
was hij .niet bang voor. Dit wilde hij haar ook zeggen. 
Met grote sprongen .liep hij haar achterna en greep haar 
bij de hand, toen zij nog maar enkele schreden van de machine
kamer verwijderd was. 
"Waa.rom loop je ;;eg?" - bromde hij, buiten adem. "Je 
hebt t maar voor t zeggen, wanneer je me niet meer wilt. 
Denk je, dat ik je zal opvreten?" ... 
Zij staarde hem aan, onderzoekend, onzeker. Hij voelde bijna 
medelijden, zo beefde haar gehele lichaam, zo beefde haar 
gehele lichaam. 
"Wat zie je er uit!' - hoorde hij haar stamelen en hij werd 
rood van toorn. 
"'k Heb het je toch laten schrijven, dat een granaat me te 
pakken heeft gekregen. Dacht je, dat ik er mooier van was 
geworden Zeg het maar vrij uit, wanneer je me niet meer 
wilt. 'k Wil klare wijn! Ja of neen? Ik zal je niet dwingen 
met mij te trouwen. Zeg maar op: ja of neen!" 
Marcsa zweeg. Er was iets in zijn gezicht, in zijn ene oog, 
dat haar de adem benam, als met ijzige vingers in haar 
binnenste woelde. Zij sloeg haar ogen neer en stotterde: 
"Maar je hebt nog helemaal geen betrekking. Hoe kunnen 
wij trouwen ... Je moet eerst aan mijnheer vragen, of hij ... " 

~ 
HET was Johan Bogdán alsof er een rood gordijn, uit vuur 

geweven, voor zijn ogen neerviel. Mijnheer? ... Waarom 
sprak ze van hem? ... Hij dacht aan de gebochelde en voelde 
ineens, dat de schavuit niet gelogen had. Als een gloeiende 
tang omklemden zijn vingers haar pols, zoçlat zij schreeuwde 
van pijn. 
"Mijnheer? Wat heeft die met jou en mij te maken?" -
brulde Bogdán. "Ja of neen 'k Wil antwoord. Met ons heeft 
mijnheer niets te maken." 
Marcsa richtte zich op, Er kwam een merl\"Waardige vast
beradenheid over haar. Er kwam weer kleur op haar wangen 
en trots fonkelden haar ogen. Trots, zoals hij haar altijd 
had gekend, stond zij voor hem, het hoofd uitdagend achter
over geworpen. 
Bogdán bemerkte de verandering, zag dat baar blik over 
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SLO'.r 

KORTE INHOUD VAN HET VOORGAANDE: 
Johan Bogdán, een Hongaarse koetsier bij één der grootgrond
bezitters, is tijdens de Eerste \Vereldoorlog a.an het Russische 
front ernstig aan z:ijn gezicht verwon<!. ~. het hospitaal hebben 
de professoren hem bijgelapt, en nu ts hy vol vreugde op weff 
naar zijn dorp en naar zijn verlo~fde, ~Iarcsa. Wanneer hu 
ecl•ter uit de trein st&Jlt en het stabonnetJe verlaat, herkent de 
vrouw van de baanwachter hem niet eens, terwijl zij van af
grijzen wegloopt. Diep onthutst en gegriefd zet ~ij .zich neer 
op een boomstronk langs de weg. 
Daar wordt hij aangeldampt door d~ gebochelde 1\lil~ály, die hem 
vriendelijk aanspreekt. 1\Iaa.r Bugdan ha~t deze mtsmaakte nog 
feller nu dan vroeger omdat hü voelt, d1ens lot tlut.ns te delen. 
Scherp wijst Bogdán Hilhály terecht, wanneer deze als socialist 
hem van het uitbuitende J;;:nraktcr vnn de oorlog- tracht te over
tuigen; en. de gebochehle begint over een ander onderwerp te 
Jlraten: de toestand in het dorp. 
De gebochelde vcrtelt Bogdán, dnt de ~annenbakkerij der groot
grondbezitter veran(lerd is in een fa.br•ek van granaathulzen en 
dat l\larcsa daar opzichteres is, hoewel ze nog nooit een huls heeft 
aangeraakt. De handen van münheer hebben haar echter ... '', zegt 
l\lilhá.ly, ma~~ verder komt hö niet! want Bogdán springt Oll. hem 
en wurgt hmn bijna. Dn.n snelt de d•eP gekwetste oorlogsvermtnkte 
de heuvcj... oiJ naar het knsteel en de fabriek, om te gaan .. zien. 
Onderweg de~kt hij attn de vele vijandelijke soldaten, die l•ü naar 
de andere wereld heeft geholtlen, over het gemak waarmee hü dit 
allengs wns gaan doen en zo in zÜ-!1 oo_rlogsherinnerin~en verzon
.keh, met iets gevaarlük broeienels 1n zteb, nadert hij het kasteel. 

zijn schouder heen gleed, liet haar. los en draaide zich haastig 
om. Het was, zoals hij dacht: u1t de machinekamer kwam 
juist de hoge heer, gevolgd door de oude Tóth, zijn bos
wachter. Als een kat was Marc·sa voorbijgeslopen; zij snelde 
naar de eigenaar, boog voor hem en kuste hem de hand. 
Bogdán zag hen met z'n drieën aankomen. Hij boog het hoofd, 
als een ram voor de aanval. Een vastberaden, koude rust 
steeg langzaam in hem op, zoals in de loopgraaf, wanneer 
de hoornblazer voor de aanval bhes. 

HIJ voelde de hand van zijn heer zijn schouder aanraken 
en week een stap achteruit. Wat betekende dit alles? De 

eigenaar sprak over dapperheid en vaderland, alles overbodig 

De medewerkers van de. Nederlandse 
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gefemel, dat niets met Marcsa had uit te staan! Hij liet 
hem praten, liet zijn woorden als regen op zich neerstorten, 
zonder op de inhoud te letten. Zijn oog dwaalde onrustig 
heen en weer, van zijn heer naar Marcsa en naar de bos
wachter, tot het nieuwsgierig op iets glanzencts bleef rusten. 
Het was het vernikkelde gevest van de hartsvanger, die de 
oude boswachter aan zijn zijde droeg en waarin het zonlicht 
fonkelend weerkaatste. 
- · Net als een bajÖnet, '--- dacht Bogdán; en het flitste in 
hem op, het ding uit de schede te rukken en het Marcsa, 
dat kreng, in het lichaam te stoten, tot aan het heft. Maar 
haar ronde heupen, de wijd uitstaande bonte rokken brach
ten hem in de war. Met vrouwen had hij in de oorlog nooit 
te maken gehad. Hij kon zich niet goed voorstellen, hoe 
't zou zijn, wanneer men daar in zou stoten. Zijn blik viel 
op zijn heer terug en nu bemerkte hij, dat hij hem met zijn 
hardnekkig, koppig zwijgen in 't harnas had gejaagd. 
- Hij laat zijn tanden zien, dacht hij, - precies zoals die 
lange Rus! - En hij moest bijna glimlachen bij de voor
stelling, dat ook zijn heer zo'n glad gezicht zou krijgen, met 
de verbaasd vragende ogen. Zei hij niet juist iets over Marcsa! 
Wat ging die hem aan? 
Trots richtte Bogdán zich op. 
Met Marcsa zal ik zelf mijn zaken wel regelen, mijnheer. 

Dat is iets tussen haar en mij", -. SJ rak hij met schor.~e stem 
en keek zijn heer strak in 't gezlClit. D1e had nog ZlJn snor 
staan! Rechts en links precies gelijk en mooi opgedraaid. Wat 
had de gebochelde ook weer gezegd "De ene rukt uit 
en laat zich het hoofd kapotslaan." - Hij was eigenlijk nog 
zo dom niet, die bochel. 

NU geraakte z1jn meester buiten zichzelf. Bogdán liet 1Mm 
schreeuwen en staarde als gehypnotiseerd naar het blin· 

kende gevest. Pas toen telJ{ens weer de naam "Marcsa" i1:! 
zijn oren klonk, werd hij opmerkzaam. 
Marcsa is nu in mijn dienst" - hoorde hij hem zeggen. -

::Je weet, Bogdán. ik mag je graag lijden; ik kan je ook weer 
bij de paarden gebruiken, als je dat wenst. Maar Marcsa laat 
je met rust. I!{ duld geen .ruzie! Wil zij r:og met je trouwe~ 
mij o-oed. Maar wil ze met, dan laat Je haar met vrede. 
Wan~eer ik nog eens hoor, dat je haar pijn hebt gedaan, dan 
jaaa- ik je naar de duivel, versta je?" 
Sch~imbekkende van woede barstta. Bogdán los. 
Naar de duivel?" - schreeuwde hij. - "U wilt mij naar de 

duivel jagen? Maar gaat u dan' toch eerst zelf naar het 
front. Ik was al bij de duivel! Ik was acht maanden m de 
hel. Hier is mijn gezicht, daaraan Jmnt u z1en, dat 1k mt de 
hel kom. Het is gemakkelijk, hier de bescherm.heer te spelen, 
zijn zakken vol te stoppen en d.': an~eren m de dood te 
sturen. Wie stiekum thuis achterbliJft, d~e moest met an~.7ren 
naar de duivel jagen, die al voor ~~m m de ~el waren. 
zo grenzeloos was zijn woede, dat hlJ, zonder z~ch te schamen, 
als de gebochelde socialist had gesproken. HlJ stond als een 
wild dier, gereed tot de sprong, zijn spieren stijf gespannen. 
Hij zag zijn heer met vertrokken gelaat op hem afkomen, 
zag zijn rijzweep door de lucht zwiepen, -:- hij z~~;~ hem nee~ 
komen, maar de slag, die hard en krachtig op ZlJn rug nee~ 
daalde, voelde hij niet meer. 
M t een ruk trok hij de hartsvanger uit de schede en stak 
zï~ meester er mee tussen de ribben. Niet met een brede 
z!aai, zodat nog iemand zijn arm had kunnen opvangen. 
0 neen! Heel luchtig, van onder af, met een korte stoot, 
zoals hij het in de oorlog had geleerd. De hartsvan~er was 
niet .slechter dan zijn bajonet; hiJ gleed vanzelf m t vlees. 
Daarna volgde alles zoals gewoonlijlc Johan Bogdán stond 
met vooruitgestoken kin en za~ het toormg-verv:'rongen ge
zicht van zijn meester plotsclmg effen wo.~den, h~t werd 
heel zacht en rustig, als glad gestrek~.n. HlJ zag ZlJn og~n 
groter worden, verbaasd naar hem klJken, prec1es als d1e 
van de getroffen Rus,- met de verwijte~de vraa?': "Waarom 
doe je dat?" Alleen zag Bogdán hem met meel neervall<;~ 
want een geweldige slag trof hem ergens vandaan op ~lJn 
achterhoofd, krakend, alsof een waterval van een onmetelijke 
hoogte verpletterend op hem neerdonderde. Een seconde nog, 
zag hij het gezicht van Marcsa, omgeven doo~. een vlamme~d 
rad, toen viel hij met gespleten schedel op ZIJn meester, die 
reeds stuiptrekkende op de grond lag. 

EINDE. 
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Verloofd: 
JANNY ZONDERVAN 

en 
LEEN TOUW 

berichten hiermede aan al hun 
vrienden en k ennissen, dat zij 
zich op 23 Dec. a.s. zullen 
v erloven. 

Adres: 
Pletterijstraat 142, Den H aag. 

Geen ontvangdag. 
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Amsterdam 
Tel. 80107 

AR OMA 
KINKERSTR. 205 ~ Braziel P r uim t a ba k ~ 

f 0.65 p. 50 gr. •: 
Kentucky Pruimtabak ~ 

f 0.55 p. 50 g r . ~ 
Siga ren f 0.15, f 0.18, 
1 0.20 en f 0.30 p. stulc 
Alles uit eigen productie 
va n goede kwal. door de 

100 % VAKMAN 
l!)iv. s oorten Sigaretten 

van f 0.45 tot f 1.
Merksiga ren , Sh ag, 

Rooktabak 
Telefoon 82544 
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ILJA EHR EN BURGS 
o n o vertr o ff e o roman 

tbans binoen ieders 

be reik door 

PEG ASUS 
populair e 

~~-, 
Hst adres voor 

GROJ~NTEN 
I>RlTIT 
AARDAPP EJ,EN en 
CONSI,RVJ~N 

.h: voor l'r e d es \•ric nde n i n 
A m st C"rUam Oost 

.J. IIULSTEIJN 
'Palem bangstraat 5 hs 
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: Vrijelag t .m. Zondag 7.15 e n 9.30 uu.r • 

"FR 1 E D A" Herculesstraat 134 - Tel. 22662 
met ALB. LJ;EVEN als : de gew. ss-er ~ i Amsterdam 

~ .. ... .... . ................ to llllllllll+ ... - ............ . 

I 

~ c · . . S t" I , 
~ .Hgarenmagasyn " por 
~ A. lliohan 

l e e n 2e Kero tda~: 7.l .r e n 9.30 uur • W o. en D o . 8 uuy 

"KONING DER WILDERNIS" 
(Technicolor) 14 jaar 

Zon(,agoch tcnd en 2e K er!i tdag 11.30 uur 

"De Zeven Zondaars" 
Prijzen 1 0.35. 1 0.50, f 0. 75. ·-----------

Verkoop van all P soorten 
Tabak • Sigaren · Sigaretten 
KWALITEIT - Vt~RZOltGING 

SOltTimiNG 
Soerabajas traat U - 'l1el. 54772 

Amstt•rdRm-0. 

DIT FORMULIER DIENT I NGEVtJI.D A LS DRUii:WE RK IN EEN GEOPENDE 
E N VE LOPPE TE WORDEN GE ZONDEN AAN : NEDERLANDSE VREDESRAAD, 
NIEU WE KEIZE R S GRACHT 61 I , AMSTERDAM-C. 

Ondergetekende, 
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abonneert zich op ,. Vrede" met ingang van ·· ····· ····· ·· ····· ··········· 1950 tegen 

3- maandelijkse betaling van t 0,65 of een jaarlijkse van t 2,50. . 
Hij heeft dit bedrag gestort op Postgiro 108700 t.n.v. de Penningmeester va d 

~Pdf"rlandsf' Vrf"desraad te Amsterdam. 11 e 

15 ct per mm. 
"AURORA" 

Bock- en Papierhandel. Leesbiblio· 
thock, telefoon 56005. Dapperstr. 90, 
Amst erdam-0. 

Vredesvriendin en -vriend 
zoeken 

WOONRU IMTF..O 
(zolder o.i.d. , of k'\mer( s) 
Br. onder N;>· 184 "Vrede" . 

1Î{ACHELSM EDERIJ 
Rep. billijl<. Alle merk en nieuwe 
en gebr. Haarden en Kachels. 
Ook ruilen. BALK, v. Olden
bo.rnev.str. 79, tel. 86460, A 'dam 

i ............................................................. . 

De Ere-prijs 
voor de vrede 
ontving posthuum de door de 
Nazi's vennoorde Tsjechische 
journalist 

Julins Fucik 
voor .zijn prachtige boek 

Met de strop om de nek 
Fucik was een strijder, niet alleen een strij
der tegen fascisme maar voor menselijkheid 
en recht. Men moet naar zijn stem luisteren, 
de stem, die het epos van het geweten en het 
karakter zegt. 

Nog weinige exemplaren van dit prachtige 
boek zijn verkrijgbaar. 

Prijs I 1. 7S 

Boekhandel Pegasus 
LEIDSESTRAAT 25 A'DAM 

.............................................................. 
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W . M. , 

In nagenoeg alle bedrijven is in de loop van dit jaar de 
door de Rijksbemiddelaars toegestane 2% gratificatie uitbetaald of 
zal met de a . s . Kerstdagen worden uitbetaald. 

Hèt Amsterdamse taxibedrijf maakt hierop een Qngunstige uit
zondering . 

Op een door ons aan de ond~rnemers gericht schri j ven omtrent 
het verstrekken van een Kerstgratificatie , kregen wij een weiger end 
antwoord , behalve van de A. R.M . , waar\·!:\n de Directie ons mededeelde 
dat de bij haar onder nel-ing werkzame chauffeurs, de tweede 1% gra
tificatie uitgekeerd zullen krijgen. 

Ook de B. W. T. keerde ·deze zomer 1% gratificatie uit , maar 
heeft afwijzend beschikt op ons verzo~k om een Kerstgratificatie . 

De Rijksbemiddelaars verleenden aan de ondernemers in het 
taxibedrijf ontheffing van de tweede 5% loonsverhoging. 

Daarmede stelden zij de taxichauffeurs ten achter bij het 
overgrote deel der Nederlandse arbeiders~ 

Onder de duur~e en het nog voortdurend stijgen der prijzen , 
gaat de gehele arbeidersklasse gebukt. 

rn· alle gezinnen bestaat het verlangen om bij gelegenheid 
van de a . s . f eestdagen een extra 1 tje te hebben.. De gezinsinkomsten 
laten dat echter·ten ene male niet toe • 

. I,t~(t' Is DUO EAAK c.115T ALL.tli liliAUHT TE BLIJVEN STRIJDEN VOO R 
DE TWEEDE 5% LOONSVERHOI~ING EN HET UITBETALEN VAN EEN KERSTGRATI 
.EICAm_t 

I 

Kameraden, het .is U bekend dat het voornemen bestaat met de 
Kerstdagen en op Oüdejnarsdag het aantal wagens dat dienst doe t aan 
te vullen . . 

Wij zonden aan de ondernemers een schrijven, waarin wi j hen 
mededeelden, dat de chauffeurs in het algemeen weinig voelen voor 
een vérlenging van de arbeidstijd, me~ uitzondering van de Oudejaars
nacht . 

Indien echter de ondernemers op het standpunt blijven dat 
met de Korstdagen bijzondere maatregelen noodzakelijk zijn, dan is 
ons bestuur van rnen:ï,ng dat de uren waarin gewerkt moet worden b.uiten 
het dienstrooster, beschouwd moeten ~or~cn als overuren en als zo
danig betaald moeten worden . 

De ondernemers ontvangen van het publiek een·belangrijk 
verhoogd tarief voor de nachturen, tcrwijl·men Gle chauffeurs zonder 
een 8nkelC' vergoeding vVil laten ovcrwe:t.•ken. 

Wij als A. B. T. (E. V. C. ) hebben de cis gesteld dat voor el k 
uur dat gereden wordt bui ten de normale diensturen, óén gulden e~tra 
loon zal worden bet aal d. In besprekingen met vele chauffeur s kwam 
deze wens nanr voren. 

Het is thans de taak van allen deze eis met kracht te onder-, 
steunen. Ook de chauffeurs, .aangeslotën bij àe Uniebonden dienen 
zich te richten tot hun bestuur"ders en bij hen aan tè dringen op 
ondersteuning van deze alleszin? gerechtvaardige eis. 

DH/TK No .P . 413- 1200 . 

~~r 

Het Bestuur der A.B . T. 
afd . Amsterdam 
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Aan de Amsterdamse havenarbeiders. 

Gistermorgen hebben de Rotterdamse havenarbeiders hesloten 
om het wed<: hedenmorgen te staken. 
In de met 1200 havenarbeiders tot berstens toe gevulde grote 
zaal van "Odeon" spraken zij zich éénstemmig uit voor een 

ONMIDDELLlJKE LOONSVERHOGING VAN 10 %. 

liet zonder één stem tegen genomen besluü om het inwilligen 
van deze looneis door strijd ai te dwingen, werd door een 
laaiende hijval bezegeld 

Amsterdamse havenarbeiders! 

Onze Rouenlamse mede-arbeiders hebben het juiste antwoord 
gegeven op de minachting van de haven-baronnen \Oor de 
redelijke verlangens van de werkers. 

DOET DAARMEE l.JW VOORDEEL!! 

Ook aan de S.Y.N. zij~ reeds enige weken geleden een aantal 
redelijke eisen voorgelegd . 
.Maar de S.V.N. weigert te antwoorden. 
Intussen \\ ordt het leven van dag tot dag duurder. 

liet gêduld van de Amsterdamse havenarbeiders i~ geëindigd. 
DE lHAAT IS VOL! 

De komende dagen zijn ook voor de Amsterdamse havenarbei
ders beslissend. Nadere parolen zullen volgen. 

HET WOORD IS AAN U. 

LEVE DE SOLIDARITEIT MET DE Al~TWERPSE 
HAVENARBEIDERS. 

LEVE DE SOLIDARITEIT MET DE ROTTERDAMSE 
HAVENARBEIDERS. 

LEVE DE STRIJD VOOR EEN BETER LEVEN!! 

Het bestuur van de A.B.T., 
Mdeling Amsterdam. 
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Betr.: PM..FLETT.& , UITGEGEY~< .... ;N DOOR 1:. V. o. - BONDEN. 

Hierbij doe ik D een aantal pa~letten toekomen, uitge

geven door diverse bonden , aangesloten bij de E.v.a. 

8 bijlagen • 



W.M, 

ALGEMEEN BEDRIJFSBOND TRANSPORT 
v.Brecstraat 60,A•dam 

Telefoon 99503 

Am stcrdam, 27 Sept.l950 
Aan de l eden 

Op 6 October 1950 i s het vijf jaren geleden dat het Wereld-Vak
Verbond word opgericht. 
In deze vijf jaren is het w.v.v.stormachtig gcgrocid;is ze geworden 
tot het bolwerk van internationale solidariteit . 
Ter herd enking vandit feit worden in enkele plaatsen van ons land 
~-

. u 
grote openbare vcrgaderingen gehouden • 

In Amsterdam vindt deze feestelijke herdenkinga bijeenkomst plaats ,.., 
op 

Maarnag 9 October in beide zalen van "Bellevue" 
Naast kam. Blokzijl die zal sprekon · op deze avond,is ook kameraad 
di Vittorio,voorzitter van het W.V,V. uitgenodigd . 
Pc belangrijkheid van deze vcrgadering behoeft verder geen betoog 
~e kaarten voor deze bijeenkomst dienen dan ook ze0r zorgvuldig te 
worden uitgezet(verkoèht) aan bodrijfsarbcidcrs,maar vooral ook aan 
leden der Unic-bonden.Zij toch staan dagelijks-bloot aan de propa
ganda van de Unie organisaties tcgon het W.V.V,Door deze tegen
propaganda staan de goedwillende en strijdbare Unieleden bloot aan 
de lasterlijke on leugenachtige mworingen over het w.v. v. 
Het is daarom van groot belang dat deze Unieleden de juiste en ccr
lijko·voorlichting krijgcn.over het doel en streven van het machtige 
w.v.v.,hct bolwerk van do internationale solidariteit met de arbeiders-
klasse. · 
Do Algemene Bedrijfsbond Trans-port afd .Amsterdam, hc,,ft een aantal 
kaarton toegewezen gekregen voor dez~ feestelijke herdonkingsbijcGn
komst t or gclogcnhoid van het 

5 jarig bostaan van het Wereld Vakvcrbond , 
De toegangsprijs is zc .... r la<J g gehouden , namelijk 30 cent. 
Wij doen een beroep op U, om dez~ kaarten te vcrkopen aan kameraden 
hoo ook goorganiscord of ongcorganisevrd in Uw b edrijf of buurt,doch 
verzuim zel:f vooral niet deze belangrijke bijc,,nkomst bij te wonen . 
De kameraad die U deze kaart bezorgt zal over enige dagen bij U terug 
kornon om de stand van de vcrkoop op te nomen. 
Hierbij ontvangt U cc.n kaart en wij vcrtrouwen er op dat U deze za::Jk 
met kracht ter hand zal nemen. 

LEVE HET WERELD-VAK-VERBOND 

WB/AT.no . 363-100 

He-t Bestuur 
afd .Amsterdam 
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VI.M, 

ALGEMENE BEDRIJFSBOND TRANSPORT 
Van Brevstraat 60 , Amsterdam. 

Telefoon 23864 

Amstçrdam,23 SGpterober 1950 

Tijdens dG afgolop0n stakingen hebbon honderden ongcorgani
sccrdo:arboiders zich laten inschrijven als lid van de ABT. 

Hieruit is komen vast te stàan dat vele ongeorganiseerde 
arbeiders wachten op huisbezmek. 

De ABT beschikt niet over een goede huisbezoekploeg,het is 
echter noodzakelijk dat deze er komt,aangezien er veel gec1is
cusseerd wordt over de afgelopen stakingen en opklaring onder de 
arbeiders noodzakelijk is. 

Ook Uw medewerking wordt gevraagd zich e~n keer per week dis
ponibel te stellen een ongeorganiseerde arbeider te bezoeken en 
hem als lid voor de organisatie te winnen. 

Ongetwij~eld bent U ook van mening dat de ABT hechter en 
sterker gemaakt moet worden.Wij nodigen U daarom·uit tot het 
bijwonen van een vergadering waar het huisbezoek ter sprake ge
bracht zal worden,deze vind plaats op 

Woensdag 27 September a.s.aanvang B ûur des avonds in 
gebouw "De Leeuwa, Valkenburgerstraat 135. 

WB/AT.no . P.360-145 

kam.groetend 
Het Bestuur 



A":o:T:Eu'iENE 1EORIJFS"30'll) TRAliSPORT 
Van Braestraat 60, Amsterdam. 

Telefoon 99503. 

Afdelin~ Amsterdam. 

Amsterda~, ll September 1950 . 

Q.ITTREKSE~ UIT DE ALGEMENE RESOWTIE, AAN:JEN~EN 

OP HET LAATSTE E.V.C.-C~N~RESL GEPUB~ICEERD I~ 

"WERKEND NEDERLAND" VAN 10 SEPTE1U'3ER 1949. 

Het is een der nog bestaande reformistische opvattingen, dat het succes van een 
staking van· de hoogte der uitkeringen afhankelijk is . 
De stakers mosten financieel gesteund worden doch deze ·ateun beoo~ in de eerste 
plaats om het hen mogelijk te Maken 1e strijd zo goed mogelijk vol te houden met 
de strikt noöd2akelijke gelielijke steun. 
Het is volkomen verkeerd om bij het besluiten tot een staking namens de·"E. V. C. 
ho~e uitkerin~en te beloven, in de hoop de staking daardoor sterker te maken. 
De kracht van staking hangt af van de vastbesloten wil tot strijd van de arbei
ders, van de goede organisatie van de strijd~ van de goede moraal van de strij
ders, hun offervaardigheid en uithoudingsvermogen . 
gij een goede organisatie zal ook de financiele kwestie naar bëhoren kunnen wor
den opgelost , doch daarbij moet niet het doel zijn alle ingezamelde gelden di
rect aan te wenden, doch integendeel de stakers tot offervaardigheid en onder
linge saamhor~heid op te voeden. Het voeren van actie vergt in het algemeen 
offers en volledige inzet van de betrokkenen. 
Daartoe behoort ook het beveiligen· van de staking tegen laster en leugen van de 
tegenstanders en tegen "fluistercampagnes", Het is noodzakelijk de werkende be
volking op ruime schaal voor te lichten over de strijd en zijn doeleinden. 
In de huidige tij1 ondervinden stakin~n , die tegen een enkele of tegen een 
groep c,ndernemers gericht zijn de tegenstand van de gehele bezittende klasse 
en werpt ·· zich de regering voor de ondernemers in de bres. ~artegen in het 
11 sta·.cen met gekruiste armen 11 niet voldoende . Elke stakingsactie moet een be
roep doen op de solidariteit der overi~e arbeiders, niet alleen voor financiele 
steun, doch ook voor het houüen van sympathiestakingen, protesten, deelname aan 
èamonstraties der stakers en andere vormen van solidariteit. 

UITTREKSEL U~T DE OR'iA'iiSATIE RESOWTIE, AANGEN<li1E'f 

OP HET LAATSTE E.V. C . -C~'iRES, GEPUBLICEERD IN 

"WERI{EllfJ) 'ITEDERLAlffi" VAN 24 SEPT:El'I1'3ER 1949. 

WEERSTANDSKAS EN SOLFONDS . 

Het Con~res is van oordeel , dat één van de vo&rnaamste taken der E. V. C. is sta
kende werkers financieel te steunen, teneinde hen in staat te stellen, de strijd 
30 goed mogelijk vol te houden • 
.3ij elke actie zal een beroep op··ae solidariteit van de werkende bevolking moeten 
-vo:roden gedaan vooral in verband met èe politiek van de Uniebesturen, die bij de sta
kï:ngen de weerstandskassen hunner örga.,dsat ies gesloten hielden. 
Om die reden werd in het voorjaar .ran 1948 he·:. :::ont>q,rite::.tsfonds in het leven ge-
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roepen waarbij sterk het besef op de voorgrond trad, dat tie E. v.c. nil!lTIIer de be
schiklo.r.g over een sterlee weer3tandskas kan verkrij~el'l door het uitgesproken 
strijè..'.carakter van de or-ganisatie. On.,ermin:ierd heeft zij evenwel de plicht niet 
alleen de e~en leden doch ook de taa~ anders- en ongeor~nisëerden in de strijd 
:trl elk opzicht te steunen, waarbij alles gedaan moet worden om de strijd voor het 
openen van de weerstandskassen de~ Unieborden te stim~leren. 
Ter verbetering van het Solwerk dienen eerst twee fouten te worden hersteld, die 
betrekkin~ hebben op : 

a. de or~anisatie, 
b . de uitkeringen. 

Door on,lerschatt ing bij de Bondsbesturen werd verzuimd gedurende de stakingen de 
solidariteit voldoende te organiseren. 
Wat be·Lreft de uitkerin~en wordt verwezen naar de A~emene Resolutie, waarin dui
delijk wordt uiteengezet, dat··het succes van een staking niet bepaald wordt door 
de hoogte van d.3 uitkering. Om de strijd te financieren is een trouwe afdracht 
van de bonden aan de Weerstandskas van 25 % der ontvangen contributie in de eerste 
plaats r.oodzaJcelïjl':' terwijl daa.rnna.st voortdurend een beroep moet worden gedaan op 
de steun van de mid1enstand, de jeugè.! de vrouwen en de gehele aroeidersklasse. 
Het Congres is van menin~S dat het werken voor de Solidariteit dermate belangrijk 
is, d&t de gehele E. V.C. hierin een functie moet vervullen en stelt onder verwijz~ 
naar de statuten vast: 

l. dat bij staking of uitsluiting aan leden die trouw contributie hebben betaald, 
z.o mo~el i.jk zal Horden uitbetaald een bedrag van ten hoogste ! 4.- per stakings
da~ voor kostwi~ners en gezinshoofden en een bedrag van ten hoogste een rijks
daal1er voo~ alle andere leden .. 

2. dat in de stakingsweek ontvangen loon, hoe ook verkregen, geheel in m:indering 
op de uitkerL~g zal worden gebracht. 

3. dat bij werkhervatting :indien het in de eerstvolgende weken ontvangen leon min
der bedraagt dan de stakersuitkering, het loon aangevuld wordt tot ten hoogste 
het bedrag der stakersuitkering. 

Het Con~res stë~t verder vast, dat een besluit van de bij een staking betrokken 
E.V.C.-leden om hun stakersuitkeringen aan die v~n anders- en ongeorganiseerden 
gelijk te trekken de stak~ng belangrijk sterker maakt. 

DH/TM No.P. ~49 - ?000. 

• 



Het resultaat van on~e strijd: 

ZES GULDEN LOONSVERHOGING! 
Kameraden taxichauffeurs ! 

Door de eensgezinde actie, gevoerd door de Amsterdamse taxichauffeurs, die vijf dagen schouder aan schouder 
in strijd stonden tegen de voortdurendende verslechteringen van het levenspeil, is een prachtig succes gehoekt. 
Wij vroegen ons niet in de eerste plaats af, hoe onze makkers georganiseerd waren en öf zij wel georganiseerd 
waren. Wij constateerden de strijdhaarbeid van onze makkers en dal vervulde ons met vreugde en trots. Dat 
gaf ons vanaf de aanvang de diepe overtuiging dat onze strijd beloond zou worden met de overwinning. 
Doordat onmiddellijk kwam vast te staan dat w~j geen duimbreed zouden wijken en rotsvast besloten waren 
te vechten voor het inwilligen van onze gerechtvaardigde eisen, ontstond vrees in het kamp van Uniebestuur
ders, bemiddelaars en ondernemers. De bestuurders van de Unie-Verkeer werden - en zeker niet het minst 
krachtig door de bij de Uniehonden aangesloten makkers - hardhandig en op uiet mis te verstane wijze, 
tuut l1et 'lverk ge~ct ! 
In ijltempo vonden nu werkelijk onderhandelingen plaats en in de overtuiging dat de overwinning zeker was, 
hervatten wij na honderdtwintig uren onafgebroken str~jd het werk. 
En nu, na ruim een maand heeft de Rijksbemiddelaar bindend bepaald, dat wij voortaan een belangrijk be
drag méér in ons loonzakje zullen aantreffen. 

Op deze honderdtwintig uren strijd kunnen -wij, ondanks de gebleken fouten en tekort
komingen met trots en voldoening terugzien, omdat hier een keer te meer is gebleken 
dat niets bestand is of zal zijn tegen de eensgezindheid der arbeiders indien het er om 
gaat hun rechten te verdedigen of te veroveren. 

Makkers, waakzaamheid is echter voortdurend geboden ! 

Wij vernemen dat bij sommige ondernemers het voornemen bestaat om door ingrijpende veranderingen in het 
dienstrooster, tot een bet ere bedrijfsexploitatie te komen. Het gevolg hiervan zal zijn dat een aantal chauffeurs 
gevoegd zal worden bij het reeds voortdurend groeiend a3ntal werklozen. 
Wij verklaren vanaf deze plaats zéér nadrukkelijk. dat geen verandering in het dienstrooster zal worden 
aangebracht, zonder toestemming van de het meest hierbij betrokkenen, de chauffeurs. Wij zullen ons met 
kracht verzetten tegen elke poging de winsten te verhogen ten koste van de arbeiders. 
Als de onderneroers zich werkelijk zorgen maken omtrent de exploitatie van hun bedrijf, welnu, dan zal een 
flinke tariefsverlaging moeten volgen. Hierdoor zal het eenvoudige vervoermiddel, de taxi, binnen het bereik 
komen van een veel groter kring gebruikers en niet zoals nu een groot gedeelte van de dag en nacht dienst 
doen als trottoiromheining. 
Verder zal het populariseren van de taxi en het op duidelijke wijze bekend maken van de tarieven medewerken 
om veel grotere delen van het publiek vertrouwd te maken met het gebruik van een taxi. 

De tweede viJf procent 
Makkers, voor de toegestane loonsverhoging is door de ondernemers · dispensatie 'aangev1·aagd. Wij zullen er 
op moeten toezien dat ook wij de toege~>tane vijf procent loonsverhoging ontvangen. 
Ook de twee pt·ocent vacantietoeslag welke door de Rijksbemiddelaar is toegestaan, is nog niet door alle 
stichtingen uitgekeerd. 
Wij zullen actie blijven voeren voor het uitkeren van de twee procent vacantietoeslag over de gehele linie. 
Wij zullen hecht aaneengesloten blijven strijden voor verbetering van onze levensvoorwaarden. 

Hoog on~e solidariteit met alle strfide,,de arbeiders!!! 

DE DELEGATIE VAN TAXICHAUFFEURS 

P.S. Wij vernemen dat Laan Jr. zich laatdunkend zou hebben uitgelaten over de delegatie 
die de strijd heeft geleid, ten overstaan van een zeer slecht bezochte ledenvergadering 
van de Unie-Verkeer, waar de "overwinning door overleg" werd gevierd. Wij dagen 
Laan Jr. uit zijn uitlatingen te herhalen voor het front van de makkers die aan 
de strijd hebben deelgenomen. 
Komaan Laan, laat U deze gelegenheid om van man tot man te spreken met strijd
bare arbeiders niet ontgaan. Arbeiders, die weten te vechten voor hun gezin en die 
op de meest laaghartige wijze doo1· de zich socialisten noemende bestuurders der 
Uniebonden in de rug worden aangevallen. 

• 
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. HAVENARBEIDERS 
· HUUrlingen der reactie doen een walgelijke maar doorz~ohtt:..: 
ge poging verwarring te zaaien in de gelederen van de staka- s. 
Een stelle;tj,e ;betaalde bandieten worden naar de adrosson van 
stakando N.v.v~-makkor~ gestuurd met hot VALSE bGrioht, da~ hot 
work horvat zal worden. 

NIEI'S .J.S_@'ID~.J'L~ _L~ 
Vorder zond con 7..okoro v ~» d" Brink, bostuurdor van do ohris
tolijko transportarbeidersbond oon tologram aan do lodan van 
dozo organisatie~ luidondo als volgt: 

"Wij varzookon dJ:'ingond Maandagmorgan 7 uur in 
werkkleding moldon kantoor Marnixstraat 399. 
Gohcimhouding dringend vorzo~ht.-

(Weg,) v. d. Brtnk 
vanzolfsprokmd .zal niamand gohoor gavan aan dozo varraders 
van do o.rboi dors. 

ONZE STRIJD .STP...A.T STERK EN BID!IDr ZJ:CH NOG UJT i 
DG staking in do Amsterdamse> ho.von Zal spoedig vo'llod.ig zijn 

~~ VAN DE UNIE~·BOND'EN, 
JQo.gt dozo goorgonisoordc stakingsbrèkors vo.n. uw dourl Worpt 
do bod.riogoli jlco tologro.nmcn in do. Vllilnisbe.k. ·ontmaskert uw 
vijanden avoral waar go zo ontmoet. 

STAKI!NDE KAMERADEN 

Do Stekingsleiding vnn do 
.Amstordruns o Ho.vonnrboidors 

~ij roepon u op voor eon massa10 stekorsvorgadoring in de boido 
Orot o zr\lon· vun BELI:EV1m, ingang Mo.nixko.do , Mo.undagmiddng von 

. 1 tot .5 ur·.r) J)OOTdnt do zo.J..on niot o.l on zo stekars kunnon bo
/ Y!l1itcn, word-t' ::.n twoc gro cçon vorgo.dordo 

Do houdc'r's Yon .stclcorslc()('.rton ven 1 - 1.500 
!.~~_g_~:~.:..q_9.ron von 1 uur tot 2. 30 uur 

Do houdors v~n stakersknorton l500' on hoger 
vor~ndoron vc.n 3"30 uur tot 2 uur: 

Toagong uitsluitonQ op vcrtoon v~n stnkorskanrt ZC~l 

LEVE ONZE .STRIJD VOOR DE 10 pCt LOONSVERHOGmG t 

HOOG DZ SOLI~RITEIT ! 



s. T. 19 Juli 1950. 

l Ho. Gr.V .lJ. 9bl/50 Confidentieel. 

Bijl.: 4 • 

• 

• 

• 'lan: h .V .D. 

Typ: 18. 
~oll.: 

/ 

~'e Uwer Wonnatie moJ.:e ik U bierbij 
doen toekomen een uittrelr...sel uit een ru[>
port" opgemaakt door %, met drie bij
lagen" betref:t'ende het verspreiden van 
poonflatten op 14 Juli 1950, in het haven
gebied te .;msterdam" naar de inhoud waarvan 
ik U kortheidshalve moge verwijzen • 

.:; . T • 



VEI:IJ:GHEUS IDRIClJ.T. 
... UITTREl:SBL. I ,, 

•' Da tllll v· n het bericht: 14 Juli 1950. 
Rapporteur: 
Van wie is oot ber~bt afkcmstig: 
Betrouwbaar .. eid bericht: 

• 
Be tro~.r,7baa r he id be ri eh tge ver: 
I/elke acties zijn ondernemen: 
ket \/elke instanties wordt sa-

eigen personeel. 
be tromïbaar • 
betrouwbaar. 
P. r.:>. ingelicht . 

mengewerkt: Gene . 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

Typ: 18. 
Coll . : 

J • 

Bijgaande pamfletten werden in de voormiddag van 14 Juli 1950 
in het havengebied te Amsterdam verspreid. 

Tevens gelieve U hierbij aan te trefl'en een gestencild schrijven 
V8n de Algemene Bedrijfsbond Transport van de B.V . lJ. hetwelk door 
deze organisatie aan haar leden werd verzonden , betrekking hebbende 
op te voeren actie in de vemen te ~\mSterdam. 
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1 ~·eeep; ~ 
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Aan de JVe(!erlandse arbeic'crs!dtu;s~ en al.s vrc ·~"/,(; •:.mc'e !Veder/anders~ 
De Koreaanse Volksrept•blielt Yan n:.. uwe"~' 'l t'm Jllill"o 1 mc'l ·tn i· ()P uit l·r.:n-'i": bklotgc!·teld aan 
een openlUl:e militaire a:lnval van l•ct "• o~L" P.- • •. , • .,, 
Als gevolg vnn de vcrplettel :n~ van ue J'lp~ >l ) f I • • r (!,,..., de ( ~ '• ·Unie in 10 '.J, weru 
het van een 46-jari~c ~"..p:m~;c kolo:1i::de ovcthr.erdn.: JCVl .,.! e.1 .e 'L;guc een ~c·i<:ma·ge d8mo::ra~i"'c'•e 
stnat, welks rcgcrinr; i:1 het r-~ Jnrden zetelde. 
Dit was nood7.:!J:c1i.i': omc:::-t Amcri!w. ii1 h:lt ~' · lr':'lc <le~l r0n .. ï~'ll''nndc regering in stanç: hcll!it, 
woll(c t'ict llo1ll' ltrt volle \:m··II ;c"lound en slet! .t 1 ' 1 0r l ' ; • \1 n ,'1'".pansc1 f'lF~iflti .. chc. coi1Q.h9~·n.-
tc-mt;, Amcl'ikaan!;e SÜ'Ol"l.!)nl'C:l, cl'Jll'lf:i Cl \l 1 ' ; r"'l't'"'. . 
Het is een rc:;-cring y:m het cm ~·1•;1te grnct-~ol'c' .:zi', \:cl.:c r:<:> :•1:nr-1' ,·]der !.!.:·ruG be!vo'l:'ng door po!i
tie-geweld en terreur nil h~rcc1:wvon. 
Het J{oroummc volll strijdt echter vopr );;j:1 -; rij'1d 1, '~ )lOÇl"\tit• v 1 voors1med ('11 n.1or ·b ber-z:-tigill~ van 
zijn land. 
Daartegen verr.ct Amerilca :::ic't ï'"'t alle !"L 'J l u. l'll l ·t "~ ""t 11o,1· c:c de onrl"l" 01 '):c~<md. 

[5 
I;l.'n n·<·c-1' \"Onr'!~t l1c oo··!o.~ u:t!>r.!.!{~ \'l'thb-:t'" • .... t1J\ ~.,.,. 
Fll'\lrr Uullr•s, In Ju•t ll1l !!haar in Kor~:!l: .,z 1 IÎ r '(:\ • • 1 
1:~t'1c--n \\·ort~rn ~~·:t''··Pt b.in b~·:-~ocp op lwt ~u•}rt. ··!.,.t ' t•l 
Hit \\;t« ll<'t • ,.;,, tilt n• :t.!an:t, wt>J!~t· n:n t" \'o• :1 I' • · • 
bt•!•lti \'Uil l{t•l 'l'r v:il~:t·'m in 191·1 Iu B.-1:;;-li' •. ' I. t ••• I~ 
\;·l.Jr.c dil u 11 11 ~ •• y !l I I t> u I' dt• stintl1! In tlr- • t • " 1 
Dt• AnH'tlk!lucn lltlh'lt'll ~.;eh el'htl'l' i:1 111.' h I;' 11 1 lh tl \ 1 I• 

1 ·1 c!.e :\t "'e ·• n.-.'lqc "1''-'.,.."r'v.r;-. iVHltn 
' ~•nr ir. ·, ' " ~in. :Ie .~, n., un ~ t'll 
I.,.. C'-'· ..!."' 

md ~11 wr.a \'Oor ~H~t. nnsr ht•l •. oor
! •llt>r hi 'i •tu-l m•J.'op 1-.nz.--•lcht'gt-

1 ,,u. 
-t• \ Clll fU {!1 \\C \\""U01'èt.~ \'RU iJnn f•i";'t•n 

Jr•:r-r \'l"!":;' ~t. 
:Nl"t In sla:tl 71''1.•\f' Yit'i! 011 h"t Rl"g\'1 •·l 
'rtHII\'t•n, lt!n•l~;·t·n o't\ gtU->~l!!'ffl! dllor f, • h. • 

t • ··11 rlrb t'no • tt'rrcur IJit tll'\ iltPht tegen ,. ~ ~•o:~•· 
1 1 1 u ~ , 1 'n:.11 l>pt'" !'Jtio•l"n en ~~l't"l"• 

NEDERLANDERS, 
Sinels \'Ït':' .h~<'!l \\Ï":"ll d,• ('Ommnnistt•n t•- tT O{l ··~t \m•-·: :l rtJ--:•t•:-TTo;T i"""..!'~ '!'.'1EF\ó'l~ Ö~)!.f.f)(l 
\'(l0l!HI~lil.11UT om lll ';'l'hP!J! wcrd.l n 1 tl I I l I•. I I• t' '•·· • lt: :.md~nt , ppn. 

Thans ziet gij dit. ·vom.-z:?~· cio·en e'\;<1.1 :reh!urr1-![ 
Nl<·t ul!c·rn J{ort•a, n~:l; tJO]{ v:('~-~{nm (Tn·J. '::: :') <·n h"t n'emt:,l tll:'lllll'~tll IC .Ci·ivu \\art(l'll t;!~b"' door 
Anwrllm alllll!'l'\'lllll'n. 
Ot> tlo• zogcnuunnfr· .,7.<''fsfunC:i~t•'' 11lflf .:r · ·• :1 \\ •rdt•n Alll<'1'!11:1:m~o hot-Pl'll !~<ltwd. 

e Amerika eist. oorlogs-rn:sis in ln~ 1one.~i(; 1 

Uit twmt llt'er op tle mH!bire Iw u·~ t:l'f: v:·n "H''ln, 'i\ clom· An:-''~'lt:mn~t· tr·nept'n, wa:nbiJ èe Ifrdt'!'lantl'le 
,jongt•cs. l1oor linor.. \ron·jn!{ \O·;r _,\'t', .!.· .:. t,._ n,. t~ata·ltt•t•n ge:tU\l!l<~u, ~~•;; .. !~P1lcl'lna~s l rgiocn"' znl!f'n lnoclcn 
hlot'cli'JI ,·oot· ''rPrmde ltap;tua:,.uelangt·n. 

Siup voor stap b!'gccft Am~rika ï(rb ve:·dcl' ~n dr t~:-~n ;(H':t;i' r.·•:r :! .~ K~n n:cuwc uitbreiding brcugcn! 
.:\.!llt

1 

dt• ()O!itf;t't:'ll'_" Y!.!Jl O:"t'l !!~9'"}·1 \\"Prf.:f \tllol •rj( ~}. lto' 'I .1. IJ (!\• 
f1',!!.~W.o\!.'E~'l:'iU \'_,.T\ t!B J'li<\..,1•\\ I~IIW\IA(m.'l' 

Jnl•t 1ij11 S.S. t·n Grli..t~ ollzci. 
nnot· m!t'th•l ,-nn llro 1 H • 1-nn '\J.Y! ~f'hn,.·'>ri en Stlt.l<t•r \\ :J lwt llr tlurlor;!>·ÎI!Iinslrlt! vau tlc Eorr opnieuw tot 
tl<• Jnllt'hlil:' t~· in }~UJ:IIPU Wliti<' '• , 
J) • trnnJr .. , ,.,., ,, •, clou"' l ·· ... in 1!•:·1 m ~t•t h r V!:IP, faw~·tl Al:t• ~tfel-r..-.rmnncn wordl'n "leel!s lirî'ltnler 
<'11 t•·rci<l lclinht \\'e • u· • !!11:1 'll'lwrre f·p't,n d" slltl~lrrt• 11 ljgsu •• g: .,llrut'l~bl!lntl li1Jrr aUE•s". 1\Iet on~l·iluld 
wa('hh·n zij <>:> .. h:.m'' ICul'~::,m•· :l''ontu'!r, om n,mlPnn· te pogt•n clo .,.Julll'll und )farxisten" uit te roeien cu 
Xrdt•rland ll:J.,l~r hurr \j1.~ren h:ej !.) br<'ngen. 

NEDERLANDERS. 
u~v vrijucid, uw leven en dat v:m uw l•indert'n is in groot gevaar! On<; mnoie landje wordt met 
n'"'('ltt-1:' WT\\'Q{'Stln~ bedreigtil \f:u:t st .. rtls dri•lg"nc;l.er ldinl>etl 4e l{rckn om HE'f GEBRÛll\ 
'' AN Dl< i A 1'003ffiOM in hèt lt:Huil \;au ûe '1ol~e\rol'don A'rt!Cl'llmnnse en Engelse oorlugs
!-itoi(Crfl. 

Nog kan een derde wereldoorlog met atoombommen voorhornon worden! Nog kan de 
Vrede in Kor-=:a worden hèrstèld! Dit kán, als Gij or met yeréonde kraehtfjn voor opl<omt! 
Hondèrdcn millioenèn mensen hehlien zich i u de wm· :al V(J01' L Q vnrdc(Ugiut; va,n de vrede verel}igd. 
Aan hun hoofd staat de Sow_jet-Unie, het so<"iaiisli::ehc land, want· de a'rbeiU rcg:-~rt cu àat de vre<le als 
het hoogste ~ocd dm· tnt•n~>heid b~schouwt. 
Bij monde van haar minister Gtomyko heeft zij ophicuv-1 huur \\'l'euoswil IJewezcn doot· de ,weg ap.n ty 
geven, hoe de Jont van een nieuwe weroldhrnnd kan worden gedoofd: cloor temf!;treld<ing vnn de Amer•
lmanse strijdln·achtcn ult Korea; door vrijheid vno1· het t{orcaause voU< om zijn binnenlandse vraar 
stul<kcn zonder vreemde inmenging op te lossen! 



.•• ·wri't1!dl geeft htt llahaam aan, dat geroepen ~ om de vrede '- htrsteU. en t. ~&'~.'lll't ·-
Dt U.N.O. In het leven geroepen om geschillen door onderhandeling tW!Ien aDe betrokken partijall te be~ op CSit 
grondlllag van h~t Handve11t, door alle aangesloten nàtles erkend. 

Amerika heeft moedwillig dit handvest geschonden. Het heeft eigenmachtig een voldongen feit gesteld 
door gewaJ>end ingrijJJen in Korea. en maakt het regelmatig lunetionneren van de Veiligheidsraad 
sinds geruime tijd onmogelijk door liet buitensluiten vau een der vijf grote mogendheden, het democra
tische China. 

DE HUICHELARIJ TEN TOP! 
En nu heeft Amortka iets aangedtJ.rfd, •va11rvoor zelfs Goebbels zich zou geschaamd hebben. Het bedrijft een openlijke 
agress·.e ll;gen een klein land onder ne vlag van de buitenwerking gestelde UNO. riet voert een roof-oorlog onder de~ 
van de romp van de VeUigheldsraad. welke voor de vrede werd ln het leven geroepen. 
De Sowjet-Unie echter wenst dat de Veiligheidsraad opnieuw in werking wordt gesteld, niet als verlengstuk van het 
Amerikaanse oorlogs-mlnisterie, maar als orgaan ter verzekering van de vrede en de eerlijke samenwerking der volkeren. 
ongeacht hun politieke ot economische stelsels. 

Daarvoor moeten alle vredelievende mensen thans mede hun stem verheffen ! 

NEDERLANDERS. 
Ons land heeft bij een oorlog alles te verliezen en niets te winnen. 
Toch heeft de regering van Drees en Stikker, volgzaam als :tij is aan de politiek van Amerika, zich hals-ovel'* 
kop iri de oorlog gestort. 

Nederlanders, verenigt u om hen een krachtig halt toe te roepen! 

In dit uur vol van noodlotsdreiging roepen wij U op tot nationale eenheid over alle partijgrenzen • 
heen! OP DE BRES! Opdat Nederland weer zelfstandigheid wordt, los van de Amerikaanse voogdij, 
en dat ons land een politiek voert van vrede en samenwerking met ALLE volkeren, uitsluitend 
bedacht op het belang van ons EIGEN volk en zijn veiligheid! 
Reeds genoeg Nederlands bloed is in Indonesië gevloeid voor Amerikaanse brandkast-belangen! 

P. 11. d. A.-ers, SOCIAAL-DE.YIOCRATISCHE MEDE-ARBEIDERS! 
In de Tweede Kamer, waar de communisten als altijd \'OOr de \'l'ede en de belan&',en van ons volk vochtea, 
hebben zells con!ler\'atle\'e Kamerleden voldoende besef ' 'an het gevaarvolle \'an het Amerikaanse oorlogs
avontuur getoond om er stelling tegen te nemen. 
Maar het beschamende telt heeft zich voorgedaan, da.t al uw P.v.d.A.-vertegenwoordlgers, als willoze la.keieJl 
van het Amerikaanse W&llen-lrapitaaJ. als schaamteloze oorlogsstokers de Amerikaanse a~sllle hebben t~ 
gejuicht! 

Wij weten dat gij de overgrote massa van de P.v:d.A.-aanhangers voor de vrede zijt! 
Dit moet gij thans door daden tonen, indiengij niet verder op de weg der schande wilt gaan, die 
uw Duitse geestverwanten in 1.933 zijn gegaan ! 

ARBE-IDERS VAN NEDERLAND! 
Toont u solidair met uw Koreaanse mede-arbeiders, met het Koreaanse volk dat zijn land en zijn vrijheid 
tegen het Amerikaans-Japanse fascisme verdecligt! ,. 

Ge~n man en geen cent voor de AmerikaaMe oorlogsstokers! ê ·' 
Vóór de tweede vijf procent loonsverhoging! 

NEDERLANDSE VOLK! 
Er is maar een weg tot redding van de vrede en uw veiligheid: 

I Geen inmenging in Korea! l [ De Marine naar huis! I 
Korea· behoort niet aan Amerika, of aan Japan of enig ander land en Nederland heeft daar in het 
geheel niets ·te zoeken! . 
Korea voor de Koreanen! Zet deze eisen kracht bij door betogingen demomtrattes en proteststakingen! 
Slaat de massa-moordenaars hun voornaamste wapen uit de hand, de atoombom! Spreekt u ·uit voor 
de oproep van het Stockholmse vredescomité fot . 

onvoorwaardelijke uitbanning van de atoombom, internationale doeltreffende controle 
op verbod van de productie van atoomwapens en vernietiging van alle voorraden, 
het behandelen van die regering, die het eerst een atoombom zou werpen, als o o r 1 o gsm i s d a di
ge r en het ophangen van alle oorlogsmisdadigers aan de galg van Neurenberg! 

Nederlandse mannen, vrouwen en jeugdigen, tekent in massa het petitionnement 
voor deze doelstellingen. 
VERDEDIGT DE VREDE en de veiligheid van ons land en volk. 

De Communistische Partij van Nederl~d 



W . M., 

ALGEMENE BEDRIJFSBO~D TRANSPORT 
V~n Breest~at 60, ~msterd~m. 

Telefoon 99503. 

Afdeling Amsterdqm. 

AAN DE LEDEN, WERKZA.A.\1 IN DE VEMEN. 
======;:~=============;:=======:=== 

De bedrijfstoest Mden in de vemen is zeer slecht te noemen . De oorz<ta.k ?? 
De ~rota verdeeldheid onder de ~rbeiders . 

De veema~beiders moeten een gesloten ~eheel vormen) ongeqcht de politiek~ 
of of religieuze overtu:ig~; dan zullen verbeteringen niet ui:tbli~ven. 

~ezamenlijk zullen wij hierover spreken en roepen U daqrvoor op voor 
het bijwonen v~n een ledenverg~dering, welke plaats zal vinden 

AGENDA. : 

~E-~~de~~-!2_~~!~-~!~!L-~~!~_gQ_~~~ 

~-~:!_~!~!~~~~~~!!~:~~~~l-~~~~-~~~~~~~~~-?I 
~~~-~~-~~~:~~~~~~~~~~!: 

.1. Verkiezing bedrij:t'sbestuur voor de Vemen. 
2. Benoeming ~gemeen penningmeester (bedrij:t'sinning) . 
3. Sub- penningmeester s. 
4 . 100 % uitkering bij ·ziekte en ongeval. 
5· Loonkl~sse . 
6. Ploegsterkte en werkwijze. 
1. Pensionnering. 
8 . 5 •% loonsverhoging. 

Geeft een zo groot mo~elijke bekendheid <t~r. deze vergqder ing ! 

Groetend, 

KB/TM No.p. 300 - 380. 
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ALGEMENE BEDRIJFSBOND TRANSPORT 
AFDELING AMSTERDAM VAN BREESTRAA T 60 TEL. 99503 

Amsterdam, 14 Juli 1950 

Op Woensdag 12 Juli des morgens 10 uur. lebben de Rotterdamse havenarbeiders op krachtige 
wijze uiting gegeven aan hun vastbeslotenheid de reeds lang gestelde eis tot betaling van: 

een uitkering ineens van f 5Q:.- aa~ _de (losse) H.A.R.~arbeiders 
en een ~xtra week Îoon aan het vaste maatschappij~personee\ 

tot werkelijkheid te maken. 
Nadat duidelijk de onwil van de directie was gebleken om aan hun eis te voldoen, werd als 

- waarschuwing en als inzet van de daadwerkelijke actie door hen 1n een prachtige eensgezindheid 

I 11111· ltet werk ~restaakt. 
De Scheepvaartvereniging .. Zuid" heeft op deze goed gerichte vuistslag der arbeiders met 
uitsluiting geantwoord. 
Geschrokken van haar eigen stoutmoedigheid beeft de directie echter snel haar maatregel 
JDoeten intrekk<•u. · 

De strijd in de Rotterdamse haven gaat, ~a de botte afwijzing van de directie, voort en de 
Rotterdamse havenarbeiders zullen zich nog deze week over de verder te voeren strijd beraden. 

E.:t in~I'èHi en, 
Ook in de Amsterdamse haven zal thans de strijd moeten worden ontplooid. Ook in Uw gezinnen 
wordt bet tekort door de snel toenemende duurte met de dag groter. 

De tijd voor actie tot verhoging van het loon is gunstig en de noodzaak daarvan voor ieder 
duidelijk. 

Daarom roept de A.B.T. U op voor een 

e Grot,e OJteltbai·e \ 1 e•·;;·aeleJ•iJtl;· .. 
-lledena-vond t~ Juli 1950 

i\.31l,T3DI;. ~ 11111• Îll ;;·ebOII,,,. 
,,De B•·akke GI•otttl", Ne~ 

Op deze Vergadering zal de strijd der Rot terdamse havenarbeiders worden besproken en tevens 
worden nagegaan wat ons, Amsterdamse havenarbeiders, in verband biermede te doen staat en 
gemeenschappelijk over de te stellen eisen in de Amsterdamse haven worden beraadslaagd. 

Eendrachtig en tezamen met onze Rotterdamse kameraden in strijd voor 
betere arbeidsvoorwaarden 1 

HET BESTUUR 

I' 



wee 
Algemene Bedrijfsbond Transport (E.V.C.) 
Amsterdam, van Braestraat 60, Telefoon 23864 
Rotterdam, Heemraadsingel 185, Telefoon 37426 

Aan de Havenarbeiders ! 
Door de Uniebonden werd per manifest aan U bekend gemaakt, welke verbeteringen inge
voerd zullen worden. Vooral wordt er op gewezen, dat deze resultaten zijn bereikt aan de 
con I erentietafeL . · 
Reeds eerder zouden deze verbeteringen ingevoerd zijn, als er niel was gestaakt, zo zeggen 
de bestuurders der Uniebonden. 

Wat zijn echter de feitent 
Reeds tijdens de laatste staking der havenarbeiders te Amsterdam hebben wij er in de sta
kersvergaderingen voortdurend op gewezen, dal na afloop van de strijd zeker verbeteringen 
ingevoerd zöuden worden, maar dat de bestuurders der Uniebonden de arbeiders wijs zou
den maken, dat deze door hun activiteit bereikt zouden zijn. 

De Havenarbeiders weten echter beter 
Zij weten, dat de A .B.T. reeds meer dan anderhalf jaar geleden de actie voor verbeteringen 
heeft ingezet. Door het lange traineren der werkgevers kwam het tot een uitbarsting in de 
haven van Amsterdam. 

Een verloren staking 
Dat schreeuwden de bestuurders der Uniebonden. De practijk heeft bewezen, dat deze sta
king resultaten heeft afgeworpen. Alleen de A.B.T. mocht deze winst niet direct binnen
halen. Dit zou een débacle geweest zijn voor de Uniebonden en de werkgevers willen dit 
zeer zcl<er • . e 

Kunnen de H".lvenarbeiders nu tevreden zijn ~ 
Zeiter niet! De prijzen zijn in twee jaar enorm gestegen, doch de lonen mochten n iel worden 
verhoogd, dank zij de loonpolitiek der Regering, welke politiek wordt ondersteund door 
de Uniebondsbestumders. Overigens zitten aan de nieuwe regeling nog haken en ogen en 
zelfs op soA ige punten. financiële verslechteringen va~ij komen hierop nog u itgebreid 
terug. • W 

Naar de derde loonronde 
Havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam. De veroverde verbeteringen leveren het be
wijs, dat door gezamenlijke acties veel te bereiken is. Daarom moeten wij er ook nu ge
zamenlijk zorg voor dragen, dat de toepassing van de voorgestelde verbeteringen ook op 
voor de arbeiders gunstige wijze zal geschieden. Door verder.e acties zal voor een algehele 
loonsverhoging de strijd gevoerd moeten worden, waarbij alle arbeiders werkzaam in de 
haven, ongeacht in welke organisatie zij zijn georganiseerd betrokken dienen te zijn. 

Amsterdam, 9 Mei 1949. Het Bestuur. 

AANMELDINGSFORMULIER 

Ondergetekende wenst lid te worden van de Algemene Bedrijfsbond Transport 
Naam ..................... .. .. .. ...... . .. Voornamen , . ..... . .................... . .. . 
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W conplaats ... . .. . ........... . . ........ ... . 
Geboortedatum . . .. . . .... gehuwd/ongehuw d Beroep ............ ... .. .. ... . . .. .. . ...... . 
Werkgever . ... . ...... . ............. . .... Aard van het bedrijf .. . ....... . ............ . 
Loon fl. . . .... .. .... per week/ maand Datum .. . . .... . ........... . . . ....... . .. . . . 

Handtekening: ... .. . . .. .. . .. .. ..... .... .. ...... . ............. . 

De wekelijkse contributie bedraagt: 
f. 0.20 bij een bruto weekloon tot f . 9.99 
" 0.40 .. van " 10.- t/m f. 29.99 
,. 0.60 ,. van ,. 30.- t/m ,. 39.99 

0.80 " ,. van " 40.- t/m ., 49.99 
,. 1.- ,. van " SÓ.- en meer 
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' ALGEMENE BEDRIJFSBOND TRANSPORT 
VOSSIUSSTRAAT 24 - AMSTERDAM 

T ELEFOON 23864 

(Afdeling Amsterdam) 

Havenarbeiders, 
De iha.v-enstaking,' die •van 11 lJanuari af heeft geduurd is thans voor onbe>

paalde tijd opgeheven. 
Zij .is een bew ijs geweest voor de directies, dat deze niet zonder meer versleclL

teringen kunnen doorvoeren. 

Rancunemaatregelen zullen niet worden toegepast, zo is dlans verzekerd. 'e In een kern voor de A...H.B. zal worden voorzien. 

De conunissie, welke reeds aan h«ft werk ~u zijn voor hogere nachttoeslag 

voor de S.H.B.-er s (tot heden zonder resultaat), zal nu met spoed onze ei'Sc 

in behandeling moeten nemen. 

De strijd, die gevoerd is met alle S.H.B.-ers, de vaste arbeiders van het Alm, 
VCK, Scheuer, een dEel van de KNSMen van Frans Swarttouw en DUW-ar

beiders, heeft zich gek~<rkt door strijdwil en vastberadenheid, ondanks 

dreigementen met ontslag en leugencampagnes van Unie-bonden en reaction_ 

naire per:~. 

Tot de ·laatste dag bleef ons front aaneengesloten. Indien het de werkgevers 

gelukt was, de versledhteringen door te voeren, dan waren deze- ook rvan toe-. 
passing geweest voor de vaste havenarbei·ders. 

· Vaste havenarbeiders; voortaan zult ook gij U niet aan de 
strijd kunnen onttrekken. 

~-- Wanneer de eerstkomende tijd geen v~rbeteringen in de 
~ Amsterdamse haven brengt, en de directies haar beloften 

niet nakomen, zullen wij met nog groter kracht moeten toe· 
slaan, om verbeteringen te bevechten. 

De resultaten die wij verkregen, ondanks laster en l!eugen, zijn niet te danken 

aan de activiteit van de C.B .T., doch aan de strijdlust en vastbera-denheid van 
de havenarbeiders ep. !hun leiding. 

Met deze kracht zullen ode tegenstanders bij de komende •besprekingen reke-
" ning hebben te h ouden. 

De eenheid, die onze staking zo sterk maakte, geeft ons de garantie dat wij 

ook sterk staan woor de toekomst. 

Het Bestuur der afd. Amsterdam 

van 'de A.B.T. 



v . Breestra~t 60,A 1 0Pm,tel . ?.38n4 
---~--... ·- ... ___ -----
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'---) ',J ,__) ~ 

ne werkgeversor~~nisaties of vek~roepbP~turGn van (c rroJt- en klein
i ,etn?l, ven het kantoormachine- 1 a.utono'·üol en c'(>ra.<·c'oec~ri jf', van r' e C8: · 

e sse :i:'ie-, ;,ff.'.SGllOOU'7;- en ri j·'i8lrep-?l'Pt i:'! 1X?C' Ti ._i ven, V"'rl cl 8 lee! e~cinc1ustrie, 
(·e zuivelinrustr:Le,de g:r&Pi1'teè'..-ijvcn,ëe hPY'?.:1oer:ri:jven ,de ero:)th?.nclel- 1 
l ·2vensmié'<' cl en- en $l'afische ·.::e( r·i .i ven, cle ::;1;.i ,_e rvc:c·· ·e···1~e nC:: e ii.'lé'l:.strie 1 

,_.:; ( renJdnë:ustrie , de textie1in,~u8t!'il':', '-.<!'~; s ~(; '~nz. t·:;e rs- e~1 ha·:··ers'be-
0 rijf, het beroepsvervoeT, c1e tü;;.'Je rfr-':>:·j_e'cr3 n, :;(·t '>oU'•~~-w-:::-i jf, (. e 1dsten
!~ta1--el~s , c' e stra.Ptmakers, het z--•; n;e corps, 1~st Ï'>c~iersi)er, :rijf, c~ e ste8::L~an
'!8rs , ëe stuce.do8rs , C!e klorr,peniE(ustrie,r'e sch::J.c,, ~·:;},eèl'ijv-:::.î,èe hout-
en ':orstclw~.ren inélustrie , de 1:isten- en Jn .. :i r;cr·: •. ,.,:..-i. .:von :~ de steén- en 
hout- en ('r?.nictbeë'rijven hc~t'.cn reeris een ~Jinr~ :nc~ vr:r};:j9r:i.'ng ve.n ê'o 
5 pCt bij het College V8.n ::;i i:cs'bectiè( e1:--- rs a::>:'l_f,evré'.' g0. -:) i·i,; betekent 
dpt zi;j tot de conclusie zijr" ;;c'~omcn d~·t (>.J· 5 :DCt r:.o~l'7.r·1·e>lijk i !1 rlc 
lonen Jiloot ~'rordcn opg<:·non1en . 

~Q.s--~2.!l(~~z(;_r_?_ip __ éJ_~ __ l'~~ :i~-.:-__ _s:p __ ~_ii-t.2n.v:::.s._r:t_ 2 '~l·.s_op _ _e_c)'l~_c:;:-__ !"-~ _or _ _-.r:_i_n_~_! 
Zij voelen or wel ie-ts voc>r om ~ pCt verho{;;:i n,~ç te ··bctr Jcm ~-:.och wensen 
drm over· te .r~a.rn tot inlcrim}Ü;."!g V?.n het pl::csonn,Jl . I)j_t is n:i.c:t nooclza.
kcJ.:Ljl{ ontc1et él.o ze.kcm zo sh:cht zoueen J.;[•P11,1tif''.:?j:' z:i.j wilJ.~n met minde::;.~ 
I'dl':C:onool hotzolfél o '~~'!Crk bli .:ive n V(;J:Ti è'lrt.c n om c;rotc rn •Ji:.'1Ed;c:n te: ma.
)UJn , 
'Ytfn(~c,;r , altlus d ozo werkgevers , .;ozegd is det r::roto x·;~ p:re>cJ ueti vitc i t van 
C1 2.rbuidcrs oen dor voorwePrc":n VO'J:r 1:..ct in-.,..:i.Jï:i.r:r::n V8T rl~;) pCt is? 
cJ;:•.n :Ls een grot, re Yï.::rkloosh0ic~ de op:!.ossi:'lr; . 

n,;o ,1s is bc:J;,end da.t dc2c ·~ -..;L;:r)c,;c vc TFJ hun oru:r~..- m:; LJ:i .r~c pJ.s::•.:'u:c n willcm 
. (~O~rvourcn . Zo lig((ün 0 . a . ten \c,nto:cc VG11 r' c 80:·:!'\'j_llé".t:Lc Kor·n(; (; . 8 . • t0 

Ar•1stc rà am r;:; cds {;a !lf-ltr.on ven l-:cn 9 c~ i•-: ~:o'Jr or .. t:.:;lnz :i.;~ 8."!1'".1\.:Tl.;: i ng koEK. n, 
r;cr(h.c! . ~·:ii uotc:n,dat oit-oo1c ·)i~ 8.nc-:.ere ~'ir:i.2 1 8 i... ë.c t"::ï.in- er. Bi::mcm-
vc.r:rt rc..;~S het -?CV[l is , " 

:·,r is à.us ~~roto PPP.1:ZP8.mhC;ic1 :::r~ 2.cti0 ~c·l·o•' ·p, 
:crÜ .. 1o·c-r·!~'J .. -J8rii6lê:ór-s uit è c--TtTJr_:..- ~~-n- :Biî1·~·._;j-;,, ::- rt th2r.s nf',_ t} ·-·.;n: s-tPnri 
punt lJ,,; t:C;rJczcv"'J:'s inYtcman , d2n 'can het r.:i (:t 8nr] tJl'S o:C 1.111 stri jcl on 
v:e.PJcze.P .• nhoiö è!i(;l1-'v t~ '.':orc"~m vm:-schorpt . li sto::1C r()U's t...;n s.chtcr bij 
0 c arbr. ie~ UTS uj.t 8ndoro bod:~i j·':·st8.1( •...;11, Dcz.c :·cl:toJ·vbGnC z:-1 nog groto:r 
word(m , hn"t~C'en zo.l bc:tckcnon düt U·· en.JOc('c nor, F;r·ot <.r "Clrr"t Ü1('icn U 
,; "' <-o-tY" -:i j•' , .. ,,~,, vvn bin0onde ::; ' ~ ,...l>i..L'LL i --:n· ·.·"·L < ·n: .:r.·,·]:f)r•·:.?·•ç ·t .. .".L 



10 '{, nio+ VO<"l:rl: w])o i ui;j 'U:i.o:?-tj 0-'p~gj !:13,'011 0 Cr ···c- r kg'-'VCrS Zijn in~hOOfC~Z2.Plc 
in0 oz_;t or.1 het or.è Jrling·.J vo:rtl'cn~ ·!o!l ëlçr crboi{ ~..;rs te schoJc1'cn . 

~c mccrdLro ~inst dur heren wo~~gcvors . 
Tioor pcrso-~10~,Y::3inÏcrîr:Pf~i-cn b.,:t~Y1:r--±ri.s0'1 v8.n r'(; 5 pCt maken de ~·(;ri-:
ecvt,rs con e-nzi-..n:J,ii 1~ grotere ninst . . !ij zuJ';c;n· c~it arn 0c h&:.nc' v2.n o'"'n 
vo')rbcolr jo èui<,'-li.j'c malc0n. · 
Ncm'-n ·vij bv . èo hemam.ingsrogcl i ng op schepen tot on met 700 ton . 
Op schvpçn in e;roc;p D. bohol~..::n te vcrcn: 

!(E.1.pito i n .; ~ . . . . .. . . . .. :; ~ ;Jnct 
1'!nc·hi!"ist .. ; . . . . ft • • • • • •• " ·~ " 

&tll'~TlrJ&l'l . • • o • • o • o • e • • • • • 0 • H 

î··ta.troo s 4 • ; fO lt •• •••• •• •• ~ ( • ;, d 

1 c s ·t o 112 c r .- . . . . . . o • • • • 0 • " 0 • :
1 

2 o s·t o leer . . ~, . ... . _ . . . . ~ . . 0 • n 

c.on '.70 ... k J. 0011 van f . 53 , 50_ 
it 11 11 il 51 ,--
il i i 11 11 46 ,--
ii 11 il 11 42;--
11 Jl 11 11 46 ;--
11 I i I i 11 40 ,·--

1'otr" 1 loon f . -:.no·;TJo 
We.n~lC<.:r m1 c1oar c'!c ucx-kgu vcr.s 5 pCt wor<Ït but~f'lél , d~-n qorc;t c1 it tot2.l o 
lo0n f . 278 ; 5o plus 5 ~ is f . 292 ~ 43 . 
::·;: nnoor nu de bCPltmningsch8P l bcporkt ; ·orè1i un c' c mr.trnos zou bv . vol
gc:rr~--J\Qt bovcnstsrnre sch;:;;m8 uitvalJ~,.;n,cl:-n··bcta~J.t clc.: ·.-rcx-krcvor·a;:-n "' 
loon: f . 278 , 50 v'"'rmindcr~ met f . 42 ,-- is f . 236 , SO plus 5 ·~is 1 . 248 , 33. 
~c v•orlc"'cvcrs mPkcn è8.n èus con g:c::>tt.:r-o ·.ünst vFm f. 44,10 pq:· >Je ok, 
~us op ~czc n~nicr zou h0t- i nwi lligcn vRn fG 5 ,. een arn~icnlijk voor
d~~ltjc vnor hen bctokonon . 

Groter.., eet": ... it is no'Jr1 ZP.kol i .ilc . - · --- --·-- -----·-· ~- ~ 
\Î0:)T ht, t i<.: ·ilJ igcn \ran ÖG 5 . :. lo8nsvcrho~ i::.:-; en tot t o~;e:n;;20n ve1: (::. 
ontslc.c;un zr'tJ. h.Jt no::>('Zê1rcli j'!~ zijn d2t rv·cvnh•)Ü\ vf'n nJ.J.o arocic' .;rs 
v2n. c".n Rijn- en :3ir.·ocnve:- rt tot s-'c8n0 koiï:t . JJo voo rb.~ul(~on v.-.:n het stc•.-fs 
grocicnè verz'"'t to~Jnov"'r t'8 bezit·G~..nêlc: 1-::lFSfH. ,"(lOr rü(l(: •. ü van comi t é • s 
Vf'.E actio in èc bedrijve) n z i jn V0orbc,.:l6Gn , r'i0 Dëvti:}~cn-dc.t d8.r>.r wa?r 
r.:'.ctio- coa,:i. t6 • s zijn ontstaan, $een verse hiJ_ V'-'1, i•tGning meer tussen do 
r:•.rLoül.crs hcurst voor het bo r oi1-:cn '1/'an hu:::-1 ,-:ocl ?on{;c . ...,cht hun r'r::nJc··Ti jzo 
DD politiuk en c;o0sdicns ·ci g terrein. 
Df'l:--r worden r.ruoiCieJ:-s V:J.n r~ivcrso p l u j rnn.go h.;t ovc1:' 66n Zf'}:'lk cons : Dc 
vcrc1 (lÖitrin(!' Lïl vc rbut,,ri ng VP.n 0. o loon- en r:trb<'iclr:;voo rPr:>~"rr' c:n . 
Dit z.n.l 0'l)r !iiOOtcn tcschi cè ?n i n c' c Ri :in- on :binn E:nvr.;trt , 

JK/FP/ nr . 6n7 /9 . 1. 50/1500 

.. 1 



.tàJJEr...::NE BE:JRIJFSBO: .D TP.J\.KSPO_~ 

v . Br Pstra~t 60,A ' d~,t~l . 23864 

T A X I BULLET I U 

\1 A A R S C H U if I H G !1! 

Tuss8n de werkgev~rs in het taxi-~~~rijf ~n de Uriebonden z~Jn bes~re
kingen gaande in d<=> Land8lijko ~ouuraed . En W91 zAer belangrijko ~espre
kingen. Bet betreft hier niets mr"'r ~n minder dan de loon-en arbc:ids
vo.orwaarden van <'l o taxi- chaui'fours . 

ro.n ~:tanzi:P.n van L~t loonvraagstuk her>ft d~ iJ.g~mene Bedr·ijf;:,bond Trans
port zijn .. <mine;; r...,."ds g"'zr.>gd . Ons VArlan~::>~n is een loon van F . 35 .- ver
ffir.:>r.:>rd~rd mot 10 '" van hot opger~den bedrag. 

In het b•"l"'ng van d-; e'-'nLJ.t'>id onder alle taxi-CH&.Uf.Leurs tegenov~r do 
WPrkgevors he~ft de Ä. B . ~ . k~nbaar ëe~akt ~iou ten opzichte van hot 
loonvraagstv.k op het standpc1nt t8 plac;;..ts<=>n h<>t verlan;en der 'Jnieoor.d~n 
te ondersteunen~ 

~en aèö!lzien van de sociale belangen der c~'lauf'feurs is •• ot ec.ater nodig 
ons standpunt nader uiteon te z~tten. H<=>t kan alle taxi-c.tlauffpurs bP
kend zijn dat in do sociale b opa::..ingo.n o.a. opgenom,...n is dat alle t a.xi
chauf fours in dit opzicht vallr.n ond<?.r de regelin~ voor h.:>t 13eroepsver-
voer over dP. weg. 

":;'o.,n dezer b~palingen is dat de chauffnurs bij ziekte en ongeval recht 
lief>'P9.tï5ó:P 5'tï1 t bP.taling van .!:let v0lle loon! Dat Dot ek ent aa.t een chauf
feur di~ b .v. 6~n dag ziek is ~echt hooft op ~én dag vol loon! 

tat '·Üllon de werkg~vers en de uniebona.en tHans c..::Ul de ord13 stellen? 
:!)o · erkgov ~rs zijn van llt~ning (voor hun b~lan5~n logisch) dat doz~ voor 
de chauf.ë·eurs gunst i ge voorweardr.>n v",rvallen verklaard moeten worJen 
en ILO et en worden v orv èiflgen door voorvlaG.rd~n , 'oaarin b. v. '.'tordt o~paald 
dat twoo carenzdag.:>n bi~Lijk zijn. 

Janneer de Uniebonden dit standpunt m~de gac:.n onderscnrij ~, en dan bett?
kent dit dat a·.n de OPstaandr.> socj_ale rechten van de c11auffeurs wordt 
~5etornd en dat men llen esn verslochtering biedt.In het bovengeno~mde 
gAvaih. betekent llGt dat de chauffeurs gedurende twPP da0 en zio.kt~ geen 
loon krijg<=>n. · 

~~ taxi-ch~uffours n~oven hun sociale rechten t~n aanzir.>n van ziekte 
on ongoval.Aan deze rechten ma; niPt ,lorden ,;otornd Pn net is de ta~ 
van alle chauffP.urs hu.."l nvuding te bepalen . Zij LJ.O"'tE'.n verlangen dat de 
'b<=>staande recht en worden g~handhaafd . 

Taxi-chauf eurs 2 dA uniebonden on de WP.rkg~vers zijn a~n h~t onderhando
len over Uw loon- en arbei dsvoorwaarden.Het is za<.k o.at openbat:Xheid 
iördt en-even aan deze bes r'?kinv0n! Ondor et:m voor1.raarde mag het loon
~n ar eidsvoorwa~rdenvraagstuk P.en zaak zijn van dP bestuurders der U
niebondon zonder dat alle chauffeurs v:oten wat hun bovo.n hPt hoofd han5t 

Chauf::?eurs,geo1·ganiseerd in de Uniebonden! U·.~ :rr.a}:ke:rs ~an de .t •• B. T. heb
Or.>n terwil::.. e v an de Eenheid in het Bedrijf hun verlar..:.en op zij gozet 
en de looneis van de UniPbonden ovorgenoman!Thans zal h~t echter nodig 
zi jn dat allo lPuen van dP Jniebonaen zich achter het Vr.>rlangon v .n de 
.l • .8 . T .1 ed an ga~n scharen. Di t v er;t~1pen is a.e .auidigr.> gunst i ge socL:il e 
voorwaarde1L t.:,n a,.nzien van ZiPkt'1 .-.n. or:gpval te ~lë.indnaven ! 

Taxi-chaufieurs ! D.:> "8P.nheid van Optrr--den t egenover de werkgevers is in 
ophars.J:.lab.kt dP band voor verdere 'Tl'r:nh,"id van .nctie hPcht er r:m onder
steunt het VArlangen van jullio collega's in de nlg<=>mene .a~drijfsbond 
Transport g~organiseerd . De basis voor ;rotere P.enheid in de strijd is 
gelegd.~.an allen de ·taak doze basis tP vorbrPden in ilot belang van alle 
taxi-chauffours Pn hun gezinnen ! 
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Jongstleden Vrijdag,' 4 November 1 werden f'\ngeveer 70 man, werkza.am in èl.e 
motorafdeling en proefbank verrast met a.e.mededeling da:t zij naar huis 
konden·gaan,daar voor hen ontslag vms aange vraagd bij het Gewestelijk 
Arbeidsbureau.Hoewel reeds,zoals bekend,lange tijd geruchten over de 
aHnstaànde ontslagen de remde deden~ had dez~ mededeling een ui twerkint; 
als een d9r.derslag 1 temeer daar de betrolf1renen onmiddellijk naar huis 
konöen gaan . · 

Onmidclelli jk hebben wij .-:ns als Algemene Bedri jfs.bond Transpart (EVC) 
tot de dienst Personeelszaker·. gewend en l"lns werd Zaterdag jl. da.n ook 
ee!'l onderhoud tc;egesta.àn.'Da8r --·ns tijdens dit onderhoud duide lijk werd 
ä.at·er na deze eerste groep nog anderen ~&uilen volgen,hebben wij als 
A.B. T. de K. L. M. enkel0. voorstellen g,.,d8.Rn. 

In de eerste plaHts hebben wij gev1e;.,en r-p de-meèl.edeling Ytelke d-:-or Ir. 
vrn Lammeren aan de betroklçenen is !7,8 daan. nl. ü.at de datum wa.arop het 
ontslag inga8.t 13 November is, Op .>nze vrae.g of deze or..tsla.gdatum- juist 

•
; s, werd o::1s medegedeeld dat noe g_~-~~ der èetrok'~E'n arbc iders ontsla~ 

s a.&ngezegd,doch dat zij in de gelegenheid worden gesteld ander •.·erk 
".;c zoeken omdat een ontslagaanvraag i::; ipgediend bij het Gewestelijk 
Arbeià.sèure~.u . De loonbeta~ing gaa.t dus VfJorlopig gewoon door totdat de 
ontslagvergunning ~s verkrege:c} wa.Prna de· oetrok1-enen nog in kennis vlOr
den gesteld van de datum waar•)p het tmts l ag zal i ngaan . Voorts zullen élan 
b0ven de la.~?tstc loonoet8 ling"nog. e"'n vari~rend aantal weleen "sod.a.le 
vergoeding" worden uitgekeerd. 

Ons werd toegezegd dat alle betro1.;: 1 cr.en een c irculaire zullen ontvangen 
\ta::>rin precies wordt vermeld v:-a::.raan zij toe zijr., zodat de besta::>ndc on-
ze1{erheid wordt opg~heve2·,J)e A-B. T is er echter nog la:rl(; niet nm over
tuigd dat deze ontslagen :·.oodzakelijk zijL Er kunncr: ons inziens ~ndere 
oplossing~n worèen· ge•,·ond,_;::.Daar' m stclder.. ;rij de ICL.!î.voor om het •tol
gond~ yogrstel in oven1eging te r.~eme;:· 

Tic K. L. M, laat haar persrmeel in hc·c vervolg ) dagen 9 uur werken . 'Des 
Zaterd&.gs ·WGrdt da.n niet gewerkt . De totale arbeidsduur wordt zodoende 
-15 U\.:tr . De arbeiders moeten dan het gew·1no loon van 48 uur ontva.ngen . Het 
versc~il~van Çl.ric uur zou dan voor de helft~betaP.ld moeten worden door 
deK L. M. en voor éle helft door de Hcge:ing.:DaPr de arbeidspresta.tie-:-ge
lijk blijft aan èlie van een 48··urige \A.'eek;bet;ekent dit voor de K. L . H. 
een besparing 7an plus minus 9o;()00 r;erkuren,per week op ::>chiphol bij eP.n 
pcrsoneèlsbez-::t ~ .i.ng ·1an E OCC :n?l1 Oo ~- de Re€,8Ting .1e11re bij toenemi:'lg 



Vf.ln de werkloosheid-toch voor de kosten hiervan moet opdraaien,heeft 
hiervan geen nadeel.Er vinden dan geen ontslagen pla::?.ts en de arbeiders 
ontvangen hetzelfde loon als tot nu toe . Bovendien betekent dit een gro~ 
te hesparing voor de K.L.~i . aan busvèrvoer , verw8rming,licht,stroom enz . 
terwijl uit de pract:i:jk zal blijken dat de totale arbeidsprestatie hier
do~r niet zal lijden. 

Als tweede oplossing hebben W~J gePezen op de mogelijkheid tot he-t op
nemen van een deel van de werknemers in een door de Regering gesuosidi
eerde wachtgeldsregeli ng,waartoe de wettelijke gelegenheid bestaat . Van 
deze mogelijkheid is blijkbaA.r bij de K. L.H. nog geen gebruik gemá?kt. 
Tie toezeg,"?-·±ng is ons gedaàn. dat ook aa.n dit· punt aandacht zal worden 
geschonken . Over het st0ndpunt van de K. L. M. ten aanzien van beide vo~r
stellen zal spoedig bericht a~o het bestuur van de A. B. T. ~orden gezond~. 
Wij stellen ons voor het K. L. M. personeel op korte termijn ~n een open- • 
bare. vergadering over deze zaken volledig te informere-n . 

DH/Gr . jJ!'P/ 1500/nr. 97/5 . 11. 49 . 

•• 
' ' 
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I N T E R N A T I 0 N A L ~ S 0 L I D A R I T E I T ----- ---.---·- __ ... _ ... _________ "... ___ _ 
e Finse h~~-~~~~~~c!~~~ in strijd .tegen .!<2~S,.Y~~~n_g:7 verlt~g_i_ng der 

. hu~~~~~!.! .e_D; _l,e_ven.~l!!_idé!-~ .. ~~n~r.:ij_~E?.~!.. : 
Havenarbeiders en'Zeelieden. . ' 

. ~-

Reeds enige weken staan de Finse ·havenarbeiders in een verbetèn s~rijd 
tegen de reactienaire machten van hun lando Ruim ?O.DOO arbe iders, zo 
deelt ons de Finse transportorganisatie mede~ voeren deze strijd in é~n 
gesloten front; hiervan zijn lO.opo havenarbeiders in alle havenplaat-
sen in de strijd. · · · 
De Finse arbeiders hebben '!ie maken met soortgelijke methodes als Wij 
hier in Nederl~~d. 1 . . 

Regering en reformistische vakorg~isatiebesturen trachten deze strijd 
te ondermijnen. Zij ronselt ·niet bewuste elementen en heeft scb.ol.ieren 
opusroepen deze strijd te breken. . . . 
De Finse regering heeft zelfs in een der havens strafgevangenen gezon
den om het werk van de havenarbeid?rs over te nemen . Niets is het kapi
talisme .en haar onderstev~ers te d61 om. arbeiaers, : dle hun gezinnen ver
dedigen teg·en d.e aa.n .. tasting van huil levenspeil, om hals te brengen . e Het is niet meer dan onze plicht ·g~volg te geven aan de Ó:J2rOe.E__Van onze 
Internati,onale Beroe.ps à.fdel ing,. aangesloten bij het Wereldvakverbona;-

. ·om-ae havena.rbelders en ze elieden op te roep·en hun sol1dar1 te1 t met de 
Finse arbeiders te betonen. · 
Wij ·mogen de roepstem ·yan onze Finse zusterorganisatie, welke onze steun 
in deze. vraagt, n'iet telett;r•ste'llen . . ' 

Ne9_erlanq,s~_arbeider_s ke11~1en h1m ulicht ! 
De Internationale Beroeps Afd.eling werkt snel o 1 Wij . ontvingen als Alge
mene Bedrijfsbond T!:>s.nsport van· onz.e I ~:B .A. een tè.legram, dat de sche:-

. pen "A~" en ''Arctv.trus" :el.iden zijn door· on~erkruipers en o~.tvingen 
de opdracht deze schepen niet te l aten lossen. 

Nederlandse havenarbeideTs, 
gff;-diê.~ielf ja.renïï-irigbèwezen' hebt'de s");rijd "tegen het havenkapitaal 
te kunnen voeren 

1 
• · • ·• · 

gij., dia weet; ~\1el1<e. zware stri j~ w~j zel;f'. gevoerd hebben in 1946 e11 ... 
ve~e jaren daarvcor , z.o.z . 



-··-····· .. - ... _ ..... - -.... ..... ~- . -
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... ..:. ...... ; zij 
9

:. ài·;··,~·eet 1 ' da~ ook qnze: r~gering en bestuurders der Ui:iebohden 
~ in on~e strij.d. doo.r he.t :.rons.elen. van onderkruipers' met behulp van 

nüli t ct.iren onze gerechtvaardi~e strijd tege~ het havenlmpi taal trach
ten tP breken, 

... · ··- ·g_ij zult Uv!_P.J.:i.Qht"_k~nnen-! · · 
Het· bestuur de:t1 . .- Algeme-ne: Bedrijfsbond· Transport . roept U op beide_: ge-

, :.·noemde· schepen~- wannee·.r· z-ij Uw haven aandoen, besmet ·te verklaren en 
· te weigeren deze te lossen. 
· --····· Iedere havenarbei"d.er kent ·verder zijl). plicht om, in geval Finse 

schepen in de haven aankomen, zich onverwij'ld met elkaar in verbin
ding te st.ellen en ons advies iJ,'l. deze vraagt 7 voordat men aan -het 
~~I~-g_~a t . . · · -

, . . 

.• . .. . 
Laat de rnachtj.ge stein der Internationale Solidariteit over de gehele 
vtereld weerklinken . 
Hederland zal in deze niet achterblijven;de'Finse havenarbeidqrs re--
kenen op ons allen. · 

Amsterdam 1 7 September-1949. 

I 

/ 

JK/WJK No~582-6700 

Het bestuur der ~gemene &edrijfs
bond Transport, 
van Breestraat 60, ~~sterdam. 
Telefoon 23864 . 

Het bestuur der Al~.Ned.Bond van 
Zeevarenden, - - -
Élarucenstraat 14, Amsterdam. 
Telefoon 56657. 
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Hoewel de afselopen dagen uit de çesprekken in het 
het bedrijf duideli~k-~ebleken is , dat de overgrote 
meerderheid der K. L, ::.ers niets voe2. t voor het dra
gen van de z . g . 1-:erkenT~ings-insirnes , zet de direc
tie toch de invoering hiervan door.Da~rbij lapt zij 
niet alleen de mening van hear pe~soneel aan haar 
laars , doch schendt zij ook E.fspraker. , VJelke dienaan
gaande me-';; de kern zijn gemaak~. 

NET DE KERN 1,7AS DE DIR.'CTT~ .)tü'LELLTi~ IN D ~N BJ~SPRE.J. 
KING OVEREENG-EKONEN, D/\T O:J. DEZ-E 11 13A::.>GEG 11 GEEN NM.1EN 
ZOUDEN KOP!IE:N . DEZE AFSPRAAK rs 1)00R T)l~ DIH.ECTIE BE.., 
WUST GESCHONDEN ! DE NMOiEN ZIJN El1 'P.0Cl1 OP GE KmiJEN ! ! ! 

Hier heeft de di rectie dus duidelijk gemaakt; da .. c zij 
de kern volkomen als een nul ~cnst te bes~houwen en 
alleen wenst te gebruiken als dit in ha2.r belang is . 
Hiertegen dient door Je arbeiders krachtig te worden 
geprotesteerd . Zij zul len de directie duidelijk moe ~ 
ten r:1alcen,'da.t zij •·:ensen dat hun ve-r.tegenwoordit;er !· 
de kern dus,ook a l s zodanig wordt eqrespecteerd . 

DIT KAr GESCHIED~l,T DOOR ALS Airrr'IOORJ) OP DEZE .,!OORD
BRli'!JIC HET DRAGBl'Ï V i..:i DEZI: 11 ~ADGES 11 TB ;'IEICE11ElH ! ! 

K. L. 1.; . ers ;~reed-'1 in deze k\'.restie eensgezi:.'d 0p. Be
schermt de a.utoriteit van Uw verterrenwoordigers en 
weigert als één man deze "badges" 7.e dre.ge:::'- ! __ _ 

<TKFP/1200/27. 4 . 49. 
157 . 
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DE OVERWINN I N G DER HAVÉNARBEIDERS 

De staking in de .Amsterdamse haven, diG zes weken duurde , is in een volledi ge ov'er
uinnirig voor de havenarbeiders geëindigd . De s . H. 13.-arbofders zagen hun eis - -uit
beto~ing van do riachttoeslag, zonde~ verrekening met de improductieve uren - 'inge
'ililligd. Do ar beiders -van het A. H. B., waa·r de staking was uitgebroken zagën hun-lo
nön met f 2 , 40 per week verhoogd . De arbeiders van de firma Scheuer , die' i n solida-

· riteitsstaking waren gcgaán, zagen f 3 ,-- per week meer in hun loonzakje . Zes weken 
lang voerden de hà-venarbeiders deze moeilijke strijd, een strijd niet alleen tegen 
de havendir~cties~ maar ook tegen hun hulpkrachten, dé radio , de pers en de bestuur
ders der Unie bonden. Alles 11erd gedaan om hun st rij dvlil te breken. Toch wonnen de 
arbeiders dcz~ strijd. 

~ 

+ + + 

Wij zeiden zoëven, d.<:>.t' de bestuurders der Unicbondên tot de hulpkrachten der haven
directies behoorden. 17a.arom? Omdat zij con molestuitkering vcrstrekten aan hun leden, 
hocwel de ze volleomen instemden met de door hun anders- en ongeorgnniseerde makkers 
gostelde eisen. Omdàt zij de arbeiders ópriepen zich af ·te keren van hun 11 on-verant 
woordelijke11l-;iders, d i e hun in een z . g . heilloos conflict zouden hebben gestort . Om
dat zij bij monde vo.n de hoer Laan de "profet-ische '' \?Oorden verkondigden , DAT DEZE 
ST.4KING ZINLOOS EN ZONDER P:;JRSPECTIEF :'!.PB J Omdn.t zij door de havendirecties in -het 
bezit wvrden gesteld V8n de adr essen der haven<:.rbeidcrs om hen propagandamateriaal 
te sturcn 7 propagandamateriaal - hèt groene boeltje niet te vergeten - dat volleomen 
do b~.>lnngen v:m het kapitaal dekte . 

+++ 

Toen · èl.c staking voorbij was , werden· niet onmiddellijk de eisen der arbei ders ingevlil
ligd. Dat venTachttori deze ooll niet . Immers dan zou het havcnkapito.al erkennen, dat 
Yerbctc:ringen uitsluitend door do zes weRen l~?.rige strijd der arbeiders tot stand ge
komen zouden zijn. En· dan zouden de arbeiders in het ve!"rolg veel gau\'l'er n~ net 
stakingswanon grijpen. Zo nerd het na twee maanden, toen de nieuwe regëling uit "de 
bus 1::\';']J'!l, voorgesteld alsof ae ze door o>rcrlog tussen scheepvaartdirecties en t.:nie
bon..:en tot stc.nd \ïé:s gekomen. Daànnede waren cm het gezicht 7D.n de scheépvae..:ftdirec
tics :>~n dat der Uniebonden gered. De havenarbeiders v1ensen schuep'Vf'.artdirecties en 
Uniebonden met dit slimmigheidje geluk doch blijven zo vrij ervan overtuigd te zijn, 
dat hun zes Heken lo.nge strijd de doorslag heeft gegeven . 

+++. 

Na dJ struëing en ook reeds tijdens deze zijn scheepvaartdirecties en Unieboriden 
druk doende gcwo..:st om de A. B. T. , die dit éonflict lei."ldc in een kv1aad _de.g:L icht te 
stellen . Een van de geli efkoosde praatjes is, dat do bestuurders der A. l . T, iri Of
dracht van Moskou zouden handelen . :Oe bestuurders der A. :·'l. T. worden G.CKOZEN uit en
door de ''rbc idcrs in de ha>rens en andere trensportbedri;jfstakken en handelen dus u i t 
sluitend in opdracht van de leden. Zij zij11 dus nrtûw met de belangen der arbeiders 
klasse , uit wollee zij voortgekomen zijn, verbonden. Do Unicl:>onden roepen per adver
tontic in du lcr·ant sollici t!mtcn voor de functie van 'bestuurder op en "'3:-GNOEtlBN ie
mand1. di~ gcsch:il.."'iï voor zo ' n baantje lijkt . Meestal lcan zulle een •rbcstuurder" göed 
hetzon en' hun, die de strijd tegen de w::mverhourlingen aDnbinden uitrnaleem voor "com
munistcn11 . 

+ "{- + 
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In het vele propagan·C:llllateriaal 1 dat de h.e.venaroe iders thans ontvangen spré.ëlër · ·--· · 
allean de haat tegen de strijdbare arbeiders; maar men zoekt tevergeefs in dèze 
geschriften naar te nemen maatregelên tegen het verleri8on van de arbeidstijd. 
Geen Ytoord over het overrfm;ken op niet-varende schepen: · geen woord tegen da ver
lcrachti.ng van do srunenvocgil'l.g van- de taleen 8-12 en 11~·8. Geen woord· nver het -- ·· 
schrilebarond aantal ongcvalle11 ~ die eon gevolg zijn ·vo.n het jaagsyst·eero. Geen 
woord over do besteak cijden· der s. H.J3. - arbeiders , die bij taken van 5- 2 en 11'- 8 
veel ·te weinig rust ·krijgen. Neen: steeds mSJ).r hetze om verdeel dheid onder de 
arbeidèrs te ze.nien: De Uniebestuurders heboen een contract met dé sc.heepv'aart
dirccties a.ongcgaan. Waa.rom zorgen zij er niet voor 1 dü.t do bepalingen st ipt 
worden nugelcomt.:n? 

+ + + . 
11 Roods -in 1945 waarschuwden rïJ.J bi3 de bcstooklolcalcn de eenzijdige s . H. J3.-rege- e 
ling niot t e a:u-rva8..rdon11 , zo schr!:J-.".._ nnc Haven'', c-on orgaan van -de Centrale Bond. 
We.t wilde deze drut? Wus het toen> in vcrgelijking mc·t voordien niet ·een grote vcr
bot0rinc voor d~ havcncrbciders, dat zij een garantieloon oók bij nict~werken kra-
gen? Of hD.d de Ccntr1.le Bond gGwild, dat do arbeiders bij niet- werll:en in de s~cun 
moesten lopen? Y:in:;oifsprekcnd waren er vcrsehillondo bepaling0n in het s.H. B.
reglement. die .niet in het belang der èrbci:iers waren, zo::-ls or nu ·ook ·nog heel 
wat aan de c. A· 0, verbeterd ke..n -\70rden. Doen door ·voortdurende strijd is -he<t· ten 
gelukt V..;rb<..:tcringén te krijgen. En stri.;d is nodig, want de havendi.rceties geven 
niets door overleg. Dat bewees de le.a ... sto hav.;nstaking te Arestcrdarnl 

+ + + 

D0 .~. '3. T.-·bcstuurdors en do leden roepon de Uniclonen öp gezamenlijk. de bestaandë 
grioveri, di•J nog iri hot bedrij:f bestaan' tot ccm -oplossing te brengen. De hoatzauion

_..,..,._..,.,.,..;~c politiek der Uniebestuurdors moot een ltr.tll.'ht:Lg hE'~ ii toogoroo:pen w.ord.mt..c.Q dst 
·kan .• Immers, de havcn~.rboiders, hoc zij oók gcorganisoorc1 zijn hebben geen hEiut
gevoelons tcgonóvef eikaar ·in ·hot bc~rijf . ~if weten, dat zij gemeorischappelijke 
bolo.ngon hebben . Zij rr.Jc-' en zich dunrem ook niet c'loor de verdeoldhoidspoli tiék dor A 
Urhebestuurders l a ten boïnv:toedcn. 'Eensgezind, zoals zij nlti;fd hebbon gedaan moeten• 
ç;~j pul staan t 0gon dG 7erslee:hturingen, dio men hon wil opàringcn en waardoor de 
zo juist verkregen ver bctoringcn •<~eer tel oor dre igcn te guttri . Men donkó aan do 30% 
huurvcrhoging on de 2% wcrkloosheidsvcrzolcoring, die men wil invoeren. Verdor dient 
oön oindè t o worden GO!"'.W.kt aan do dwaze bestcektijdo'1 bij de s . H. E. Hei; is toch 
ni:)t nodig, dat do urboiders zoveel •ran hun nachtrus-z onLnomcn wordt, dio zij zo 
nodig hebben? 

+ + + 

Havcnn.rbci:icrs, Het is ·de r0g6r:i..ng7 die do lon~n vnstntolt, ioch komt men op voor 
loonsvcrl,oging; d<>.n ko~. !:!On in s-::r-:~jd mot do regering on dan wordt g.: zegd, dat de 
A,J3.-T; nqn politiok .;._.;-,: 3n in:.:'-'"'U.:tr.d~ dut Joot do A,B , T, ZiJ doet~ ärbciders
politiek1 een politiek gericht op de bo}ungcn der n:rocB.ers - En allen, clic zich 
van deze arboidorspolit::.ck laten <U'houdcn; doordat zi;f zich heb"len laton vangen · 
d.oor r1è s<.J,ono J ·:mzen dei Uniebonden steunen de politiek v-an do bezitters, van on-
ZG kn.pitalistische regering. - · 
Do Gocbbols -propaganda c1or Uniebestuurders in d.e htwcn hooft ten doel ·vastè voet 
in do haven nan cle Uni8bondtm ·-t;c gcv0n, .. lic zoals wij roods aantóonden dG belangen 
der huvcmrlirectics dlcnon en in hun dienst stacm. Lo.tcn wij da.'lrom gezamenl ijk en · 
eensgezind d~ strijd ·roor lotsverbetering voortzetten, zoals wij hot a l tijc1 heb,.,en 
godoml. . D::n zijn onze belangen hot boste gediend. 

No:530-4000. 
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16 Mei 

··:-o 

een bijlage 

B JH fl 
23 

Bijgaand wordt toegezonden een exemylaar van het door de E.V.c. 
.Amsterdam te verspreiden pamflet, waarin propaganda wordt gemaakt 
voor een op 24 Mei in de Apollo- hal te houden "Massa-appel11 , een V bijeenkomst binnen het kader van de landelijke propaganda-tournee 
door de uit Moskou teruggekeerde E. V.C.-delegatie. 

M, I I' U 



Eenheidsvakcentrale 
Amsterdam 

HOE LEVEN !JE ARBEIDERS IN 
DE SOWJET-UNIE? 

• 

Het antwoord op deze vraag zal gegeven worden door 

8. Blokzijl, voorzitter E. V.C. 

8. Brandsen, hoofdbestuurder E.V.C. 

M. Boshart, voorzitter A.B.T., afd. Rotterdam 

die zo juist uit de Sovjet-Unie terugkeerden, waar zij hel lOde congres 
van de Sovjet-vakbonden bijwoonden. 

Werkende mannen, vrouwen en jongeren! 
--:- Honderden vragen houden U bezig over het leven van de werkende bevolking in het land, 

waarover de meeste kranten zovele onwaarachtigheden schrijven . 

• 

• • • • • • • 

Zijn de vakorganisaties staatsapparaten of bepalen ze in volkomen zelf
standigheid haar eigen vakbondspolitiek? 

Hebben de arbeiders zeggenschap in het sociale, economische, politieke 
en culturele leven? 

Hoe is de maatschappelijke positie van de vrouw en de jeugd? 

Wat wordt er gedaan op hel gebied van vacantie-besteding, ziekte
bestrijding, sport, enz.? 

Wil de bevolking een nieuwe oorlog? 
Hoe staat het met de opbouw? 

Gaat het levenspeil der werkers omhoog? 

Er zijn te veel v.ragen om op te noemen. 
Een ieder, die zich Interesseert voor de huidige maatschappelijke problemen, bezoekt het 

Massa-appèl 
op DINSDAG 24 MEI in de Apollohal 

Medewerking verlenen : 

Arbeidersmuziekvereniging • Zangkoor "Morgenrood" - Cor Zwart als Sljmen 

l!ntree 25 cent. 
Aanvang 8 uur. 

Kaarten vcrkrijgbaar bij de incasseerders, bij de vertrouwensmannen in de bedrijven en bij 
a1le E.V.C.-functionariss&n. 
KOMT ALLEN! KOMT ALLEN! 



• 
Aan H.B. 

Van B.St. 

• een bijlag~. 

16 Met 1949 ..., 0 
t 

Bijgaand wordt toegezonden een exemplaar van een circulaire, 
waarin het Hoofdbestuur van de bij de E.v.a. aangesloten Algemene 
Bedrijfsbond Transport zich richt tot de havenarbeiders van Amsterdam 
en Rotterdam, naar aanleiding van de wijzigingen in de C.A.O. voor 
het havenbedrijf • 



Algemene Bedrijfsbond Trànsport (E.V.C.) 
Amsterdam, van Breestraat 60, Telefoon 23864 
Rotterdam, Heemraadsingel 185, Telefoon 37426 

Aan de Havenarbeiders ! 
Door de Uniebonden werd per manifest aan U bekend gemaakt, welke verbeteringen inge
voerd zullen worden. Vooral wordt er op gewezen, dat deze resultaten zijn bereikt aan de 
conferentietafel. 
Reeds eerder zouden deze verbeteringen ingevoerd zijn, als er niet was gestaakt, zo zeggen 
de bestuurders der Uniebonden. 

Wat zijn echter de feitent 
Reeds tijdens de laatste staking der havenarbeiders te Amsterdam hebben wij er in de s~a
kersvergaderingen voortdurend op gewezen, dat na afloop van de strijd zeker verbeteringen 
ingevoerd zouden worden, maar dat de bestuurders der Uniebonden de arbeiders wijs zou
den maken, dat deze door hun activiteit bereikt zouden zijn. 

De Havenarbeiders weten echter beter 
Zij weten, dat de A.B.T. reeds meer dan anderhalf jaar geleden de actie voor verbeteringen 
heeft ingezet. Door het lange traineren der werkgevers kwam het tot een uitbarsting in de 
haven van Amsterdam. 

Een verloren staking 
Dat schreeuwden de bestuurders der Uniebonden. De practijk heeft bewezen, dat deze sta
king resultaten heeft afgeworpen. Alleen de A.B.T. mocht deze vrinst niet direct binnen
halen. Dit zou een débäcle geweest zijn voor de Uniebonden en de werkgevers willen dit 
zeer zeker niet. 

Kunnen de Havenarbeiders nu tevreden zijn t 
Zeker niet! De prijzen zijn in twee jaar enorm gestegen, doch de lonen mochten niet worden 
verhoogd, dank zij de loonpolilick der Regering, welke politiek wordt ondersteund door 
de Uniebondsbestuurders. Overigens zitten aan de nieuwe regeling nog haken en ogen en 
zelfs op sommige punten financiële verslechteringen vasl. Wij komen hierop nog uitgebreid 
terug. 

Naar de derde loonronde 
Havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam. De veroverde verbeteringen leveren het be
wijs, dat door gezamenlijke acties veel te bereiken is. Daarom moeten wij er ook nu ge
zamenlijk zorg voor dragen, dat de toepassing van de voorgestelde verbeteringen ook op 
voor de arbeiders gunstige wijze zal geschieden. Door verdere acties zal voor een algehele 
loonsverhoging de strijd gevoerd moeten worden, waarbij alle arbeiders werkzaam in de 
haven, ongeacht in welke organisatie zij zijn georganiseerd betrokken dienen te zijn. 

Amsterdam, 9 Mei 1949. 

AANMELDINGSFORMULIER 

Ondergetekende wenst lid te worden van de Algemene Bedrijfsbond Transport 
Naam ............. . ..... . ........ . ....... Voorna1uen ........ . . . ... . .. ... .. . . . . . . . .. . 

Adres .. . ........ . .. .. .. . ................. Woonplaats .............. . .. · .. .. . ...... . .. . 

Geboortedatum .. . .. ..... gehuwd/ongehuwd Beroep .. . .. ........ . .... . .... . .. ........ . . 
Werkgever ... . .. . . ... .. ...... .. . . . .. .. .. Aard van het bedrijf .. ....... . .. . .... ...... . 

Loon fl . . .. . . . . . .... per week/maand Dalurn ..... . ... . . . .... ......... . ... .. . ... . 

Handtekening: ....... . ....... . ....... . .. .. . .. . . . . . . . ... . ... . . 

De wekelijkse contributie bedraagt: 
f. 0.20 bij een bruto weekloon tot f. 9.99 
" 0.40 " " ., van " 10.- t/m f. 29.99 
" 0.60 " " " van " 30.- t/ m " 39.99 
" 0.80 ., van " 40.- t/ m " 49.99 

1.- " van " 50.- en meer 
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'"~rbind.:.r1g: :o .12 

~iO&S . 7 /54d 
unaerwerp: u1!atin voor bra!"!dstoffeüwerke::-8 , 

ütce.,even door de ... . i .c. 
Jatum ontv'lngst bericht: 24 :Jec•P1be1· 1948 

Be trot:c.woar;.:rheid ber-icht.;eve:-r- : betro ... mbaar 
,raa.r·derin,;; beri.cht : iJetrouy;baar . 

revens bericnt Jezonden aan : 1 . ~ . Amsterdan 
I . .J . Hotterdem 

.lledewer ::ar ... ae instaüties: --

ondernomen ~ctie :---

é-4 :Jecsnber 1948. 

2 8 D~C. 1948 

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

u ,u.lletin voor bra'ldPto!feav .qr ~.l's 11 , ü ~..t=;ave Yên de :; • • • ..; • 

(J..JanC:e1ij:ee .Jedrijl.·s Toep ransnor-4;), n~qr de in.h}ud w3nr

van :ort~e!dsh~1ve 8rdt v~rw8zen. 
~e.l _;root '3.sntrll exw ~111'"'!1 van !: :"; OI..J.1l.::tLl r:erd 0'J 

.: 3 .!.lecer:lb9l' 194J verspreir' '"'a. etJ·o·::.P=n op de _. i js7i~'cse

•eCJ' te •s-r-l·av<=>nh-~fe. (_,inc.t>) 
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UITGAVE VAN DB . B. V.C. LANDELIJKE BEDRIJFSGROEP TRANSPORT 
VOSSIUSSTRAAT 2• AMSTE,llDAM,zUIÎ> TELEFOON 2386. 

• 

De arbeidersklasse wordt naar armoede ge- rE BELOF.rili MOST:dl' RJ!:CHT V:i:iRKRLJG:CU. 
drev en. De p0litiek, die de Regering en ilanneer wij d i t zegge~ "l.an doelen \'lij op de 
werkgevGrs voeren on di e voJlco'i'lten 0nder- · belf'ft en die rJ.e Nederlandse Reger ing en kapi-
st eund wo:ç'dt d.of'r de . RegeringsvalcbQnden, talisten aflegden na rte bevrijd:irl.g en waarin 
het N. v.v. , de K.A.B .. en het C. N. V. leidt men zei, dat w!_:i ~federlanè. gezámenlijk z ouden 
naar grotere \Vinsten v0•·r de cn1ernemers opbcuwen· en de armoede en ri_j_!cäcllllll.~ zouden 
d0ch tevens naar ~~er~ afbraa_t van het ~:ie_len. Gij 7 havenarbeiders~ è.ie U na de 
levenspeil van onze werkers en hun gez in- bevr ijdirtg met Uw uitgebuit lichaam in r'l e rui -
nen. men der s~hepen bc~af. g i j onde!'lrindt thans 
De maatregelen, die c\eze Re~3ring in samen- wat het \~ccr1 van de Regering en kapitalisme 
werking met de Stichting van de Arbeid v1aard is. 
heeft doorgevoerd, bewi jzen dat het deze Aftrek van_ Uw l(Jvn voor pensio~.._b_illragen, af-
Regering en r•ndernemers e::1:1'-'t is geworden trek van Uw loon voor k:rank!!.innig_e hoge loon
aan è.e Yerdere ;rerle..gir~ van onze il"lcomens belast~_en, aftrek ~~!!.J:.lw _lc~11 zc> dadelijk · 
te tornen. Y9~ bijd:·~.g_en bj.j onvrijwill:i,ge werkloosheid, 
De v-erlaging <'P de subsidies van levens- _y_~~plicht_e_:..§!_trek . .Y.a.:."'l Uw loon voor ziekte , 
middel en hebben reeds t ot gevol g gehad dat aftrek van Uw scha.mele i!i!.c()men door het los-
grote aa.nta]J.en art:h~elen _:LQ _prijs z:iJ.!l .!_aten Y'll'l desu~-icsÓp de levensmiddelen 
verhoc,ç;:'l. en de uitgaven voor het gezin waardo<'r r_; slechter 7oeO.ing in "l.e plaats 
schrikbaren1 zijn ges~.§~ :!!_~rdt a.angebcrJ.e_~ 
Wanneer wjj ö.i t vast!3te::i.len dan i s dit geen Dat i s het wat dez8 Regering en ~ndernemers 
cpperrla.kkige b"'schouwi ng zonder gronr., "J aanbiedt bij het ir'~ossen van haar bel0ften 
maar Uv1 vrouwen kunnen 1:!. p.et dagelijks aan- 11 wij zullen "l.e rijkdom en a.rmoecî.e delen" . 
tonen bij d_Link0~_T<>J!-.._~e noodzakelijkste Dit is het antwC~or"l. :-p Uw nve::-:saagd werken 
levr;ms!!}idC'.._~~~n_.:. om Nederland er weer b0venrp te helpen. Dit 
Zij, C:ez8 Y:rouwen, ~_::.jn._ h'>~Jie direct lie is het antw0cr1. op Uw in~ensieve arbeid, die 
funeste g'J'rolgèn vl?:_!!__de~:._~ .R:e~><erings~~ U verrichtte .:% .-te productie trt het vooroor-
aan·n,elen n ·J. de grotere Z'.:.":t~:1 voor h~ logs peil 'P te vreren. 
zin 0p hun L;__Cht'Uders _ _g_8;?_ll..§~ukken-'- En rJ.e verdere h0on. U ae.ngeclaan i s de f 1,-

Bill'ï•Y·-~fili'T FE..-aT.DAG~N OOK F&ST VOOR ONS? l('o~~reslag, die ~en ~ presenteert ~ samen-
~===.::.....;==~ . -.---:;_-·--,., . . v:erll:LYJg met rle St,ch+mg ·ran de Arbeid, ~ 
Vnoral thans ..ctl r.eze c>.ag~-• mvt he.t vo0nu,;- _,_ . , ~- .., w k ~- 5 .. l"""ens u;t.o el en · . . . ''f . , -1 t rus",r '·"' gr c er f!.e,er .,e .,._. . ... tt Zlcm; C'U de z,g. .l'lCSiJaagen· •.rord. r1ubbel --.-=, , --,---.-. - ---.- --------
,_ , • o:r -- , -'- ~ - -~ , . _.,

0 
_ , !!l_el:i een Mn~].- pa--:..:..1_?.:Juen 2 Z~Ch ;;~_oemende ar-

ua!'d azng __ , f'8l.d wat nev "-'.l..:>CLafJ.vn van 'L0Z8 b "A rt 1 · 1 · u Nederlandse 
subsi1ies voor de worke-..J.e klasse zal bete)- eLer~3Y.!'-~f~1'!:'~'s.-cc~?!s, r ~e -~--~·=-=.:::..:::::=~ 

~rkers, vert-:..-!_~e!:J...t.__ll.a.,; f 1,-=..- _v_o_ldrencle voor 
kMm. ,.ft 

, • . . U is çm jr: de '1èrauoli:ike nl'den van uw ge-
Zwaaro.er zal ".e ~.ruk · ::? C als ·;;erl~ers neer- " . ... , -- :-:--:-= · --- :....;::;.;__.-,_..::-
k b ..• .. _" . bek .. :u:u:nen .. ev.or.~~":1 , omen lJ .-.eze \,agens u1e e.2.n r en en glJ - ----- ---- - ---· -
zult niet in staat zijY'. door de zo::·genÎ die 'i/IJ WENS~ _E.d'_ V~R.ICGHic~VilN T-!..<}ONTOESLAG 
thans cp U " zi~n g<:ü ;gd; ook mr:.ar aan de Y.OOR ONZ:D ;n~~-43§.!.. 
meest ·sirnp<ile Ye:rlsr.a:ens -.-sn Uw ~tn te Wanneer wij de schrikbarende prijsstijgingen 
vold0en_.._ zien, dan kan het niet aru.'Ier::> of de recht -
De prijzen van alle a.rtikelen zullen met vaardige verlangens van onze Yakorganisat ie 
schrikbarende snelheid stijgen, wu.ardcC'r moeten cloor u, Nederlandse werkers, aange-
met <te "trch sl schamele 1~r0n geen enkP-1 lfoeld worden e.ls eon gerechtvaardigd verlan-
extraatje zal kunnen worden bekostigd. glm1 een verlangen, nat :31ke toets der cri-
Daarnaast zien wij rle schrijnende tegen- tiek kan verdragen. 
stellingen ir1 deZ·3 ma;.tschappij van onrecht Vlij a l s Algemene Bedrijfsbond Transport (de 
dagelijks in de dagbladen verschijnen. Ver- oude I.e.ndolijk-3 Bedrijfsgroep Transport der 
hoging van de prijzer.. der l_e_yensmiddele~ E. V. C. ) , hebben aan alle v:erkgeversorganisa
aan de 0n~ zij Q.P. ·en aan tie _ _?.p.dere zijde ho- ties het verlangen van onze organisatie ken
go winsten van "l.e --ndememers , baar gemaalct, dat Yl i ;j een toeslag van t 2, 50 
Schrijnend. is deze tegenstelling en de vol- per week Yen'lachten om hierdoor~ noN. te 
le betekenis hiervan is, dat de arbeidendl3 helpen len~ weJlce in r·nze gezinnen heerst . 
_:bey~Dcin~ in een s~ eeds ,~~;rot ere ellende Gij, havenarbeiders zult echter 0m dit te be-
ktimt tEJ verkeren en het -ndernemersdom ~-:y.t:en Uw .~n-verkorte stc::un m0eten geven om 
z i ch verrijkt. ~d~i~t~~~~~~~~~~~=-
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Gij hebt tot ia:l.k in ~~ bédrijven met Uw mede-arbeiders te bespreken, datgene, wat di
rec"t ~oodJ;altel i'Jk ~s, n .1. het kiezen in Uw bedrijf van een delegatie . -i.:..f' de verJ f!'l:!ö~.r...s 
van onze A. B. T. namètl::.- u PJ.len helpt pl-<>lt1iV'tta-... ·;.,.en. 
Een grote aanklacht moet er va.nu~t d'e bedrijven gaan ,;egen iedere ondernemer , die door 
zijn vertegenwoorliging in tie Stichting van de Arbeid mede heeft geholpen azn het les
laten van do subsidies: waarooor de prijzen VIerden verhoogd . 

EIST 2% GRATIFIC.~-~.TIE ldl.T :JE FE:iliTDAG:6N. 
Zij zijn mede schuld~arä.oor. dat in e>nze _g_e_zinnen _g_rotere armoede is ontstaan en 
nog ontst~~ Deze loontoeslag voor het duur:lcr wor1cn van de levensmiddel en i s het ge
vo~g van de kapitalistische loonp0li tiek, haar uitvoorder de Regering en haar mede- onder
steuners, de Uniebonden. 
Nog is met deze f 2, 50 de armoede niet uit 0nze gezinnen verbannen. Wij wensen dan ook 
naast deze toeslag een direct~ uitk_ering van 2i% van het ,iaarloon2 uit te bet~len voor 
de k0mende feestdagen, waa_rdoor h6t voer d.~Mz.~nJl!.L.Y._a..E... onze werkers mogel_ij!c zal wor
den oe>k i ets ?.xtra 1 s te kunneQ._ ko.J2.en . Onze ls_\_nderen hcb.ben er recht oP. Onz_~_g_e_z_inne.!!_ 

h-e0ben /19~ ontbeerd. · 
~~l'3~oz:ind, mokkers in d.e bedrijven, een§gezina· tegenover de drijvers, die ons naar ar
moede en ellensic willen br~ngen . 

Qe.._yoor iie verlangens , die wij steller-, als arbeidersklasse ; "P voor de inwilliging van 
C'.e .'<:ed~e b~lo~ten, 

A R M 0 E D E E N R I J K D 0 M I N C IJ F E R S. 

Met angst vruwen de arbeider·$ 1 s avonds de 
krant o-:>en . Er gs.at bijna geen dag -rocrbij 
cf nieuwe prijsvcrhogingen worden e..angekon
dig~. De anti-duurte-acties van Uni ebonden 
en regering mislukten volkomen. 
Vanaf November 1947 tot Oct0ber 1948 worden 
o a~ duurder: 
Beter 
Volvette k~s 
Varkensvlees 
!Cristalsoda 
Cacao 
::ngcv ,choc, 
Tarw,_;blo0m 
Koffie 
Thee 
Suiker 
SpJ :.-';on-,.._cn 
Z el::t (' , bO-kmr~el 
Witte t on.z:-1 
Melk 
Y0ghurt 
Pap 

96 ct . per leg . 
45 11 !I tl 

28 11 11 11 

2 11 11 11 

60 11 11 11 

100 11 i1 11 

12. 11 

~.tv " 
240 11 

2 11 

8 11 

8 11 

11 

11 

11 

11 

!I 

11 80 11 

2 11 

2 1l 

2 11 

11 

11 

11 

_liter 
IÎ 

11 

Leverkaas 27 ct. per or.s 
.Bacon 10 11 11 11 • Ham 5 11 11 11 

Ontbijtspek 7 11 11 11 

Verse worst 2.3 11 11 11 

ChccoladeHerk 1 11 11 11 

Biscuit l 11 11 11 

Stre>op 11 11 11 kg . 
• Togenover deze enorme prijsstijgingen ste>n-

nên enkele prijsverlagingen . Zo werd b .v . 
~e melk 1 ct . per lit~r goedkoper, doch zo-~ 
als we zien was deze voordien m,-:;t 2 _ct . per 
liter rluurdor geworden . 
Ten koste van het levenspeil der werkende 
bevolking maJ~en él.e gr-:t e ondernemers roil
liocncn winsten . 
Enkrle Yoorbeelden (1947): 

N. V. Meelfabriek 
R0tterd . Bo.nk 
V. Vlissing,;n Katoen Mij 
Incas s 0 Bank 
Amsterti, Bank 

Î 1. 730 .ooo, --
1115 .700.000,--

!I 4.900. 000, --· 
11 7.200 . 000, - -
H25 . 000 , 000, --

D. ·perwt en 
Levertroan 

6 11 

50 11 

400 I! 

11 blik Hout industrie 11 3 . 000 . 000 , --

Schoenen 
Anthraciet · 
Kindermee l 
Zieker~uisverplcgL~g 

PetrC'le".n 
Vermice~i on macaroni 

35 11 

13 11 

50 11 

2 11 

l 1: 

11 liter \"iilton- Feyencord 11 5 . 800-. 000, --
11 paar Werkspoor 11 5 . 300. 000, --
11 hl- V erschur.-) & Co 11 600 . 000,-

11 2.305 . 000, --
.11 L 040 , 000, --

11 leg, H -.11, St oombo0t Mij . 
11 dag N. ~~ . Kwatta 
11 liter Lettergieterij Amsterdam 11 2.780.000,--
11 pak Mij, Oostzee 11 4 .100.000, --

, b . Kromhout Motorem A2..s gevolg van cle vermindering van ne su s~-
11 720 . 000, -

dies op de eerste l evensbehoeften gingen ào 
l aatste weken opnieuw vcrschillende prijzen 
de hoogt o :in: 

Brood 4 ct . per 800 gr. 
B-ter 92 11 11 kg . 
Anth-'--a.c iet 60 11 11 roud 
Suiker 17 11 11 kg. 
Varleenslap 50 11 11 11 

Spek 70 11 11 11 

Gehakt 35 11 11 !I 

Ra"t.w. ...-et 70 11 11 ll 

Le·,-erw orst 7 11 11 ons 
Ontbijtkoek l à 5 11 " stuk 

JX/WK No.207 __. ~ 

De regering zegt , dat dit· slechts· 11 schijn
winsten11 zijn en het o.,g gericht blijft op 
een redelijke lnkomsten-veTdeling! 
Terwijl zij de subsidies verlaagt met f 330, 
millioen, goeft zij in 1949 bijna 2 . 000 mil
lioen gulden uit voor leger, vlo~t en Indo
nasi~ . 

Hot wordt tijd, aat een einn aan èteze funes
te politiek wordt gemaakt . 

l'it lca.n door zorg te dragen dat v.-e de EEN
HEID in de bedrijven tot stand weten te 
brengen . 
Strijd voor betere inkomsten . 



• ~'I 
Aan de havenarbeiders en zeelieden 

De Nederlandse regering poogt met geweld van wapenen het streven 
van de Indonesische volkeren naar vrijheid en zelfstandigheid te onder
drukken. 
Ongetwijfeld zal deze daad van agressie op toenemende weerstand 
stuiten, zowel in Indonesië als in ons land. 
De levens van tienduizenden soldalen verkeren van nu af aan in doods
gevaar. 
Grote rampen voltrekken zich, zowel voor het Indonesische als Neder
landse volk. 

Terwijl regerîng, ondernemers en bestuurders van de Uniebonden elke· loonsver
hoging van de hand wijzen, ondanks de grote prijsstijgingen, worden milliarden 
weggesmeten aan het militair geweld in in lndonesH!. 
De kosten van de koloniale oorlog zullen door de jongste gebeurlenissen opnieuw 
stijgen en een verdere daling van bet levenspen tengevolge hebben. 

Havenarbeiders en zeeliedel", 
De O.V.B. heeft het Bestuur van de E.V.C. laten weten, dat zij bereid 
is om elk ernstig en verantwoord initiatief, dat het beëindigen van het 
gewelddadig optreden tegen de Indonesische volkeren kan bevorderen, 
te ondersteunen. 
In overeenstemming met de dagelijkse besturen van de Algemene 
Bedrijfsbond Transportarbeiders en de Algemene Nederlandse Bond van 
Zeevarenden heeft het besluur van de E.V.C. aan de O.V.B. telegrafisch 
voorgesteld: 

Als inzet tot boycot der transporten van Nederland naar 
( 

Indonesië een PROTESTSTAKING van 24 uur in havens 
te organiseren en daartoe een comité van arbeiders, werk~ 
zaam in de havens, in te stelten (stop) Verwachten spoedig 
antwoord (stop) 

Het hoofdbestuur vari. de E.V.C. roept alle havenarbeiders en zeelieden 
op, onverwijld dit voorslel te bespreken, looneisen Le stellen en hun 
hou'dng te bepalen. 

Het gaat om de levens van tienduizenden Nederlandse soldaten. 
Het gaat om de levens van onteijlare Indonesische mannen, vrouwen en kinderen. 
Het gaat om de verdediging en verhogîng ,,an het levenspeil der Nederlandse 
arbeidersklasse. 

• 

Voor het hoofdbesluur der E.V.C., 
B. Blokzijl, voorzitter. 

Ee·n he i dsva keentra Ie .. 
Vondelstraat 54 • Amaterdam·West . 
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Hierbij •. orden toe.·ezonóen tv:ee a.f~chrL'
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luchthaven Schiphol , in oe remeente hanrlemmermeer , ver 
e~reid 'Nerd. 

a ' dam, ~~ veL . 194H. 
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Continu- arbeid bij de Constellation- af'deling . 

""'nige è!-~e.r;- geled~n kwan: ~.de ~VIeedse llangars het bericht,dat binnen zeer 
korte tl.Jd l.n contJ.nu .::..ewerKt. zou moeten v1orden • .ur verschaaan lij sten met 
ploe6 indelingen voor ait nieuwe systeem ... tlleen èe datum van het in werking 
treden was nog niet vastgesteld. Vanzelf'sprekend verwekte deze mededeling zeer 
gro:te ber·oering in de betrokken af'deling,waar tot nu toe in twee ploe..;en ge 
werkt wordt •. ~.m reeds dit is geen prettige dienst voor· de meesten. 

u i tstel we.s geen a.f'stel. 
De invoering van continuarbeid kan belangrijke verslechteringen met z i ch mee
bre116en . J.!Ir VTerd dan ook druk gesproken over deze materie door de kern en door 
de af'delingenornmissi e . Het gevolg van een en a.r1der v:as,dat de kernleä.en de dag 
~a de eerste aankondig~ p1et het bericht kvmmen,dat het invoeren van conti nu
• rbeid voorlopie opgesh.è{r\01t zou worden.Maar in dit opzicht hebben arbeiders 

een fijne neus en verschei dene waren dan ook van menint,,dat het hier hoogstens 
een kort uitstel betrof maar zeer zeker geen afstel. 
::!:n terecht kwarL. Donderdag j . l . opnieuw de mededeling,dat de continu-e.rbeid zou 
worden ingevoerd. 

v"e..rJ.zelf'spr·ekend wekte dit een storm van protest . vve::.:al in de afdelin.; werd !!Jet 
het ''erk gestopt en uerd de zaak besproken . ... onder ook maar enige voeling met de 
arbeiders te hebben gehad,wil de ~irectie hie~ het gehate drieploegenstelsel 
invoeren en s;eheel onnodig • . ;ij hebben over deze zaa. met verschillende arbei
ders in de ~weedse hangar gesproken ,met mensen,die tot oordelen bevoegd zijn. 
l'..e.ar unaniem waren zij van menirJg,dat met het huidige tweepll'ëldgenstelse l het 
werk volkomen op de normale wij ze kan v1orden ver-richt,wat ook gebeur-t . llier- gaat 
het dus om het streven der Di rectie om door· intensiever c:ebruik van net mate
r i aal de w~nsten te vergroten.~e be l angen van hen,die deze winst en mogel i j k 
maken? zijn hierbij dus in het geheel niet in tel.vi t bewijst de nieuv1e ploeg
indel~ng,wa .... .rbij de ploegen worden verkleind,terwijl van elke ploeg toch hetzelf' 

• werk vJOrdt verlangd • 
.~.·erecht heer ste dan ook a l om gr ote verontwaardiging. Van de af<.le l ingsc ommissie
en kernleden werd d<:.n ook aen ve1·gaderi ng wee i st na afloop van de dagtae.k , waar
bij het per-soneel zijn houding tegenover deze maatregelen zou bepalen • 

.Je vergaö.ering. 

Op deze vergadering,welKe onmiddellijk na de iJerktijd in de hangar v er·d gehouden 
en uaar nagenoeg de gehele nagploeg uit de .. Meea.se hangar aanwezig 1.'-/a.s,\lerd door 
de kernleden rüedegedeeld,dat de volöende aag de heer 1.7I'ossveld inde hangar zou 
koir:en en dat o.an alle arbeiders persoonlijk tegenover hem r....oesten verklaren of 
zij voor of te6en het i hvoeren van continu-arbeid v,a.ren. Vanz:lf'sprek~nd r.,.rerd 
hier onmiddellijk door de arbeid.ers ge:ceageerd. !Jeze methode 1s te beKend om. nog 
toegepast te xm~~HW kunnen worden. Het is de welbekende oude manier om slacht
olfré'et<Eaae "maken • .Helao.s n i et a lle arbeiders hebben i .mmmers de moed om tegenover 
de "Baas" voet bij stuk te houden • .L!Ir werd dan ook uit de vergadering gee i st , 

dat dit onderhoud met d e he er Gr ossveld d oor de afde lingseemmi ssie namens de 
arbeiders moest worden gehouden . Daarvoor hebben wij immers een kern.l:l.i el·mede 
de gehele vergadering ac c oord en d e afdeli ngse emmissie werd opgedragen Vrij dag 
aan de heer Grossveld mede te delen,dat de arbeider·s i n de ..0weedse hangar tegen 
c ontinuarbeid waren • ..0ij kunnen zich hier mede niet vereni gen. 11.et deze u i tapraak 
g i ng de vergaderi ng i n eensgezind e stemmi ng uit een. 



,/at houdt c ontinu-arbeid eigenlijk in? 

Cont~nu-arbeid is een arbeidssyste~, dat volgens ons slechts inde uiterste nood 
zaak mag worden toegepast en wel om verschillende redenen. In de eér-ste plaats is 
daar de schade,welke aan het gezin wordt toegebracht . !illkelen zullen hier mis 
&chien minder zwaar over denken,maar in\ erkelijkheid is deze van zeer veel be
tekenis . Voor de arbeider iD het alg~een schuilt nagenoeg zijn enigste geluk in 
zijn _çezin. Velen van ons zijn zich dit in de afgelopen oorlogsjar·en maar al te 
goed bev.rust gewor' .en. Voorwaarde voor dit geluk is een normaal gezinsleven • .dier
van is bij continu-arbeiders geen sprake . ~pecia~l niet als deze arbeid op Schip
hel verricht moet worden,omdat velen,die hier Vlerken buiten hun arbeidstijd ook 
nog twee à drie uur per dag van en naar hun werk onderweg zijn. JJan is cï aar de 
schade,welke door nachtarbeid en ongeregeld leven aan de gezondheid wordt toe
gebracht .Statistieken wijzen dit uit. Onder de continuarbeiders blijkt bv . speci 
aal het aantal maaglijders naar verhouding zeer groot te zijn.Als derde argument 
tegen kunnen wij noemen de absolute onmogelijkheid om aan enig verenigingsleven 
deel te nemen of' om cursussen te volgen en te studeren . 
Hierover schl:even wij ook reeds in een vorige uitgave van dit bul letin in ver

band met de kosten,welke vele K. L. Ivl . ers zich getroosten om zich speciale vakken
nis te verwerven.Alle kosten,die hiervoor gemaakt worden zijn weggegooid als de 
persoon in kwestie continuarbeid moet gaan verrichten. Dan is er nog het groter 
worden Vd.ll de huishoudelijke uitgaven door continuwerk. 

• Noodzaak voor continu-arbeid niet aanwezig. 

~n zo zouden wij nog een aante.l argumenten kunnen opnoemen. ,, ij willen dan ook 
met klem vaststellen,dat slechts in de allergrootste noodzaak tot uontinuarbeid 
mag worden overgegaan . ~n zoals gezegd ,deze noodzaak is niet aanwezig.,.ij baseren 
ons bij deze uitspraak op arbeiders uit de .... weedse hangars,v·Telke zeer zeker tot 
oordelen bevoegd zijn • ..:..n in hun uitspraak hebben wij vertrouvJen • ..Jae::J'om zeggen 
vrij : nr D,i; .,r ~ZDS.t.!.: IANGARS TH.A~~S GEEN COIITilm -1\RB~ID • 

. 1at gebeurde er Vrijdagochtend? 

Na deze uiteenzetting over de continuarbeid vervolgen wij thans ons verslag over 
de gebeurtenissen,die Vrijdagmorgen plaatsvonden. De Heer urossveld heeft toen 
getracht met de arbeiders persoonlijk stuk voor stuk te praten,teneinde op deze 
wijze de eensgezinde houdiv~ van het te doorkruisen .Dit is volkomen mi slukt . 
Niemand gaf' aan de oproep om bij hem te komen gehoor,maar men gaf' hem te ver
staan,dat de kernleden het s t andpunt vr:n de mensen kenden en dat de Di rec t ie 
zich dus met de kern moest ve:bstaan. rJu deze poging op niets was uitgelopen,heb
l;li.n de kernleden zelf' Vrijdag na de dienst getracht te volbrengen wat de heer 
~ssveld is mislukt . De heer de Jong Broers heeft het personeel toegesproken , 
terwijl de heer bolleveld verklaarde het personeel sstandpunt niet te kunnen ver
dedigen.De poging vru1ae heer de Jong Broers veroorzaakte een storm van veront
v;aa.rdiging onder de arbeiders. In plaats van hun zae.k te beààrtigen stond daar 
de personeelsvertegenwoordiger met veel tam- tam het standpunt van de Directie te 
verded~gen.Ln op welke wi jze? Alleen hij wist het. !Je arbeiders met hun 11 boeren
verstE~~ wisten er niets van. Die lagen natuurlijk liever achter "achter de vrar-
me . . . . .. ... ... ... . van moeder 11 enz . ,enz . Vooral zijn laatste uitlati ng,dat hi.j met 
èe ~.L .~ .getrouwd was,veroorzaakte heftige opschudding .11et resultaat van zijn 

optreden is dan ook ,dat vastberadener dan tevoren ae arbeiders besloten zijn 
de continu-arbeid niet te aanvaarden,daar ook hij geen steakhoudende argumenten 
had om de noodzaak hiervan aan te tonen. Het personeel weet nu ,wie zij in de kern 
gekozen hebben.~ij zullen het r-iet vergeten. 

Als ~ . V . C . adviseren wij de betrokken arbeiaers om net vertrouwen i n deze af'
delingscommissie op te zeggen en zich een nieuwe te kiezen , die beter de bel an-
gen der werkers behartig~. ---------- - ---------

BELANGRIJKE BROCHURE . 
Veel wordt er reeds gesproklm over de publiekrechtelijke bedri jfsorganisatie . 
Wat weten wij werkers ei genlij k van de strekki ng der wetsvoorstellen af'' #at 
weten ·we van de voorstel len ten aanzien van de ondernemingsraden af'? Deze vragen 
zul len duizenden arbeiders zich ongetwijfeld stellen. Om een duidelij k inz i cht 
te krijgen 



•• 

• 

• 

te t.:l.·ijgen is het nodig de brochure ··~ler·kend .L~ederla.nd verdedicit de Vak
e ;eQi.ng11 te lezen. 
In een voor ieder te begrijpen stijl is het het ~oofdbestuur der ~ .v.c. 

gelukt iets te brengen,dat ons een moeilijk te omvatten wetsvoorstel ge
m~~elijk doet begrijpen • 

Het is niet alleen ge\/enst,doch beslist noodzakelijk,dat ieder deze 
brochure in zijn bezit krijgt .bestel daarom bij Uw afdelingsbestuur of 
regelrecht bij ons deze brochure . 

De prijs van 10 cent per exemplaar kan voor nliemand een belemrner·ing zijn. 

STRIJD MET DE .!!:. V. C. VOOR DE EENHEID!ll 

FP/no.l32/1000/2 • 
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D E B E D R IJ F S S C H 0 L I :T G. - - - - - - ~ - - - -
Voor wiens rekening? 

Op de publicatieborden in het Technisch Be
drijf van de K.L.M. verscheen kor~eling~ een 
mededeling, waarin de Hendrik de Keyzer
echool k ennis gaf van de door haar georgani-

. seerde cursussen op het gebied van de vlicg
a tuigtechniek. Eén zin in deze kennisgeving 

··~rot ons in het byzonder . Hierin werd de V·~r
onderstelling uitgesproken, dat me~ over en
kele ja ren alleen personeel behoefde aan te 
stellen, dat i n het bezit was ·van de vereis
t e Rijksdiploma's . Daar deze publi~àtie i s 
geschied met medew~ten var. de l(.L. t.~. Directie 
d.ie bovendien, met Foluc<:-r :..· ... :;,.;; G !'L' rr>s- . 
aee rd is in deze ~ursu~~~n, n~g men aannem0r. , 
&t zij het met de inhoud 'n'<r. 1-: + - ;nbli-

VOLLEDI GE Li\STï:::N VOOR RElCENIOO DJ?R DI~TIE. 

Evenwel zijn dit nog niet alle bezwaren. Nu 
reeds horen wij kla.chten in de werkplaatsen 
en in de hanga~s , d~t men door het dikwijls 
een~ijd ige werk zijn all-round vakbekwaam
heid v~rliest. Dit wordt er straks, wann~e~ 
allerlei ~espccialiseerde arbeid wordt ver
richt, niat beter op. D~om moeten wij ei
~:cn7 dat een a>:-beide~, die zich de moeite 
gcoft c~ zich de offers getroost, specialist 
t e worden, verzekerd is van een vaste aan
s~ellir~ met oen goed loon. Dan pas heeft 
r. 't .. oer d·~ IC L . M. -arbeiders zin zich door 
rr.oP.iZ'lr;;':j rtudie kennis te vor.rerven, die hen 
)rac ; isd .. d"':-'n bij de K.L.M. van nut ia. 
!•îrc· .. r'lc ~~.L.M. in de toekomst er imerdaad 
t ·' er .. -: willen gaan uitsluitend met perse-

ce erde eens is. 

EmêiST MOUT ZICH GROTE OFF.i!;RS G!ST fWCS TEN. 

Nu behoeft het ~tuurlijk niemand i; r• v erw en
deren, dat de K. L.M. er in de toekomst naa::: 
zal streven, niet alleen geschool ·4 , :-:~aap bo
vendien gespecialiseerd personeel ~~ d i enst 
te krijgen. De in dè vliegwer el d -~() noodza
kelijke veiligheid wordt hierrr.Pd <'. •c k ~f"-

- 1.~ :1 t <' vnrkcn 1 :lat in het bezit is van het 
b(•lc~.:l "'.: oh jksd iploma., dan behoort zij reeds 
~~,~~ r.~n~ personeel in de gelegenheid te 

. iend. Nu is evenw al ook nog een a.l'lder 'c kant 
aan dit vraagstuk v erbond en. He~ velgen van 
deze cursussen voor specialisten tër verkri2 -
ging van de v er eiste Rijksdiploma: :> vergt 
van de arbeiders v ee l g el d en tij~ en kos~ 
hun ook moeite. Uit de publicatie ~lijkt , 
dat hiermede aan onderricht drie s::'onàon pdr 
week gemoeid zijn, terwijl er aan s~udie 
thuis zeker nog twee avonden bijkc:::en. Jit 
ond erwijs vergt dus van de ·o.rbeiJ ~rs prae~ 
tisch de gehele week. En dit geàur~nde een 
tijd van drie jaar en voor een vli ogtuif;:i.n 
strunentmaker z elfs vier jaar. Verd er i s het 
fi~nciele offer, dat de deelnemende arbei
-ders moeten brengen, zeer hoog. Zi j moeten 
zeker f 75,-- per . wintercur.~us aan lesgel d 
en boeken betalen. 

EEN VODJE PAPIER. 

Voor al deze moeite en kosten, die de arbei 
ders zich getroosten, krijgen zij sleèhts 
een vodje papier. Want mee r is het behaalde 
diploma immers niet. Pas ars het 'i.>ezit hier-·· 
van merkbaar wordt in hun l oonzakje, heeft 
het voor h~n zin om bovengenoemde offers te 
bre~en. 

st ::i.l.:·n di t d ::.pl oma te verwerven, l!l~nder fi
r.r .. nciel e ' .ffers e n zonder verlies van e18en 
·.- ·i.j e t.ij'-· '!):;.n behoort zij de volledige 
laste:-~~ die , . ·,) bedrijfsscholing - want het 
is tuch ·.:Jen be(1.rijfsscholing - met zich mee
:-Jr : o:;c;• vcor h~a.,.. r ekening te nemen. 

_y...;:L ~lC·~l_'lE VOOR NIZTS. 

Thar.:: :i..; i:ct :-:u , dat e0n arbeider, die deze 
c11 :·~··1s ·.-~ or vi;;en rekening gaat volgen en 
b . v . L :1. ; \lfj::.~r of een jaar hieraan deel
n..:."r.t , ·e rl:o.ns :oopt , dat hij zich allerlei 
mo< i.~c vor..r nj ct ~ getroost heeft . Dat kan 
im.~ocr.:J t gevnl zijn, wann<:cr de arbeider 
ln pl:. :~ 1 i rr . .;t mo:.:t gc.ar. 'fl ürken, Waardoor 
r:i 1 eh:: G _ ct. :;us ni~t l }lnger kan volgel'\~ 

\ v..: rvolg z . o.z. ) 
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1 "COCKPIT G..;;EN E.V.C. BMD." ' 
I 
; · In het o.:-tikcl: Kernvergadering Teeh-
l nisch Bedrijf, in de Wolkenridder van 
I 4 Sept .1948 wordt gezegd, dat "De Cock
l pit" t:en E. V.C. blad is. De E. V.C.Tre.ns
l port Hijst er de werkers in het K~. M. 
l bodriJf op, dat deze bcdrijfskrant niet 
l door haar organisatie wordt uitgegeven 
l noch wordt opgesteld . De enige organen, 
l die de E.V. C. Transport vcrspreidt ·zijn 

1 l de "Transportbam" en het onregelmatig_ · : 
·i ·:..::r-schijnende 11Bulletin voor het K.L.M. : 
1 bedrijf. 11 

, l 
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D E GELEGE NH EID 

Waarom oefent men cnvol1ocnde contrvle uit? 

De J;e.ntry. Hoc vaak werd dit Vloord de afGe
lopen dagen bij de K.L.M. t ~ pas en te onpas 
gebruikt. Hoe vaak werd dit wcord in tien~ 
tallen originele moppen door tal van K. L. M.
ers ve rw erkt. Toch bracht dit ·.voorri voor an
der e K.L. M. - crs de bitter st a ernst in hun l o
ven. 

G "il'l OONT.E? 

Wij kennen allen de gcsr.hii.xl.•mis . Byzond.er
hod.Qn zullen Wl.j van df'ZC 111oa.k dan ook ni.;;t 
brengen. Maar wol willen wij de ac 1t rgrond 
van de gehele geschiedenis bc licht ;n, 
Mensen zijn oneerlijk geweest . Ond· rgcnchik
ten, zowel als hoger geplaatsten. En in hun 
verNeer ]$:linkt vrijwel algor.wen: "H· t i.> bij 
de K. L.M. de gcwCibnte, ào.t m.m zich aan haar 
eigendommen vergrijpt." Dit o.nt1>~oor:i sugge
r eert evenwol toestanden bij deze m atsehup
pij, die er in h ot geheel niet zijn. H•.)t is 
•nzfnnig te verond erstellen , dat h~ t ~ .rso• 
neel bij de K. L.M. oneerlijkvr is ~an bij 
andere ondernemingen : Als er hie r r. • .: .•r g"sto
len wordt dan bij andere firma ' s , i s dit c ~n 
gevolg van oorzaken, die bij d ~zc ander en 
niet aanwezig zijn. 

CONTROLE ONVOLDOENDE. 

Deze oorzaken zijn er in : " r·h":~.d . T i' i1. 
de . ..ecr~e pleet(' l&et voorh;...,, ., . ., _ • .• -...,J,;..··· · 

wijls in grot e hc-~v .. ... l hod"'n - ·: .... r. :r.t'-1 : ia _ 
on goederen, die door arbcil'"rs n rgen.; a ;.
dcrs kunnen worden gokecht of d i ..; ~·. i j C• nJ c
gelijk kunnen betalen. Bovend i en v1 -. 1 t . r op 
de diverse voorradon absoluut onv.cldc ·.·J:r:, 
controle uitgeoefend en als er bi j omi fx
zoek artikelen werden v ermist, lïcr1 ..:r: er (!, ~m 
of onvoldoend e maatregelen gotrof~~n om ~n 
deze t oestanden een einde t e maken . I n hvt 
kort, dp arbe iders nerktcn zeer Yaak cn1~:r 
omstandigheden, die zo vcrlcid.clijk 11al en , 
dat helaas sommigen aan dczJ verl cidinf geen 
wcerstand.konden bieden en zich vcrgrc~3n 
aan K.L.M.gocdorcn, al waren het mccsto~ , 
wat mon noemt, kruimeldiefstallen. 

DE LEIDINg TREFT VliEL SCHULD. 

Dat hier echter de K.L. M.lciding zeer fcel 
schuld heeft, blijkt wel v.j.t het v ol.gr;"f'" 
_geval. Reeds oen ;taa+' geleden werd en il ;:;en 
betrelck&lijk kleine afdeling bclangrij!te ho.o
veolhed.en van een bepaald artikel vc rm:+,st • . 
Nu zou men denken, dat or mantregelen youden · 
volgen, die t enminste aan deze vermissj.l:lgen 
eon einde zouden llWcen. Maar nic...-ts hio{'van. 
Bij tussentijdse controle werd stc ..:ds ~eer 
van··hatzelfde artiköl vcrmist! Hocwol tan ge 

r orga.n.:n , 1i c vo.n de toe stand op de hoog
t o waren d.::::z~ :, n j aar lang lieten voortbc
.3t aan. Hi .. r knn zon-lor ov er dri j ving gezegd 
wor --l.cn, lat de i(. L . M.lciding minst ens even 
sc:Hil · ig is al s zij, d i e de on-:<.. rlijk e han
d, 1 i nc-~n pl gd (;n , Er b ~staat ::11n goed Hol
l nnds .>J:;r" kwoor d 7 d.at zegt~ De gel egenhe id 
maakt Hef. ·,'1 lnu, dat geldt hier z ek er. 

Hi, h· ,bb ,n J c z ~.. ui't-.-.,_nz.:tttinG nii~t gegeven 
omtla:~ Hij de do.d .J!1 van dicfstnl zouden 
g o.·J k <Jurc.:n. Intcg,.:ndeol . M~.ar wij kom,m 
op t .:g en een voor stelling v.an zaken, waar
bij :il.l '~l..'n h .)t p r rsonv..;l wordt zwart g e
maakt . A.ll :::n h..Jbbcn wij .;) r in dit b ;::dri j f 
b •la ng bij , ·lat 0r gc.:zond e toestanden hc~r
scn . MC>.;\ r r!l\ n moot ·.·lorden begonnen r;. ,·-t; -:(' 

l i .iing in d ..;z c af:l 0ling7 r:12t 1 0 chefs aan 
t e f:lk:<: cn , :l.i0 1.:::zc Cng(.ZOndc tocstand0n 
c n j aar n lang~r lieten v~ort~~r~n ze n
der !'!'!::l~t r"'gclcr. t ..:: trcff0n. J e o.rboiders 
mo· -; n .-cr.t .;r zelf opkom.._n voer ee n levens
st ".n· lao. r d , di ~ h~.:t onnodig maakt , dat men 
zich v rcrijpt aa n goederen, d i e anderen 
tc.' l:>··hc r .n . E..)n L :vvnssto.ndo.ard en dus c-... n 
l oc n, !r>t t o, -:-' "'Dc.::nd is' om zich nl hot no
rU g_ ':1':\ n t :-- cJ1:ûf :n . D'ln hv.}f t men er geen 
r ·hr ft. o ' .a n e r hr~n'id cck <;.;n van :ie K. L.M. 
·.!. ~ J ........ l\.oo. ~ ' r·s ." >·1r _rl_- jr---r-:.: .r. r ...... ..... r -·J ~ 

t' . t.-r·uik .n , n. l Zl •J , 1.. -·r ook voor 11g.r 
schDct". 
K. 1. f11 . - v r s , orgr,mise crt U in aun st rijti
barr. Vl:.<kv ... rcniging, die los s taat van po
litick0. purtijen of Regeringsinstanties. 
Strij·1t m0t all e: ander0 warkers in de 
trensportbedrijven voor de ..::vnhcid met de 
E. V.C . Tn:.nsport .! ___ _ 

Vcrvolg a rt . Bcdrijfsscholing. 

Of\G~tNISfu.:RT L' IN DE IIHI-!'E ViJCBiJ.TiïXZING. 

Als E. V. C. Transport oisLn wij , dat de K.L.M. 
indien h et voor h•.t b~dr ij f nodig is, dat 
d e e.rb i ders m -~. J:Yi cre sp cialekennis v cr
krijgen boven hun norrralc all- round vak
k onnis , hen voor haar vclccning en in haar 
tijd d e: ople:id ing goeft , di0 hiervoor nood
zak..lijk is. 
K.J, . ~1 . ,)r~. ,rtcnkt ni·]t , dat lit iets is, wear
ml.'U.:: ." ~.lgJ~uiJl~ u.ic.t:. L, .nak--, :. :ft-. -~ 
denkt , dut de K. L.M. dir..::ctie een politi<::k 
op lnngc t ermijn volgt en reeds thans haar 
pln.nnen h ovf't uitgestippeld voor do komo~ 
d o j aren. En al i eze plannen zullen zijn 
o.fgestemrl op hogere arbeidsprestaties tegen 
dezelfde ~f lagerè lonen.·Daarom moeten ook 
do werkers thans reeds hun maatregelen ne
men. Dan is he t niet nodig, dat welke met1t
r egel en vtelk voomornon der ·Direct i e ook ten 
koste vnn hot l evonspeil der werkers zal 
gaan. Integendeel, dan~ _dit levenspoil 
betdr worden ~art het thanà is. Versterkt 
daarom de E. V.C.Transpbrt. 
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Aan de afdelingen der 
~~~!!Jf~S!~~~-~!!~~~~!! o 

Amsterdam 1 Mei 1948. · 

W. M. 
Tie strijd ven de Nederlandse arbeidersklasse gaa t ve1·der . Trots all 

pogingen van de zijde van Regerin6 , N. v. v., K. A. B. en C. N. V. om de Een~ 
heidevakcentrale in het daglicht tP ~tellen van overbodig zijn , bewijst d 
historie elke dag , de uoodzaak van h~::tar bestaanQreoht . 

~ In het kader van de huidige Regeringspolitia~ , ten aanzien van de 
.....: loon en prijzenpolitiek komt steeds duidelijker n. r voren , wie de vrien

den en wie de vijanden der Nederlandse werkers zijn. 
L~ practijk ven de dagelijkse otrijd bewijst hoe groot de sympathie 

ir , iie onze Eenheidsvakcentrale geniet . Arbeiders , tot op dit moment geo 
i eerd in andere v~~~~wegingen gaan , zodra een actie kan kome~ in hun 

u~dr~jf of wanneer eise~ van de arbeiders worden gesteld aan de betreff 
de werkgever , op het dvies 7an onze E.v.c. af . 

In de Gtrijd zien wij , Jat steeds grotere groepen van arbeiders on
ze EVC het verrto~wen schenTen. Dit is h~t algemene beeld wat zich in ons 
l:imd a:fspeel t . 

Zelfs gezien he~ reit , dat deze hel~ groep van aanvallers van buite 
.af , ooit binnen onze :ij,:n hulp kreeg van een a nntel elementc 1 , niens zete 
in Rotterdam gevestigd w~s , is men niet in staat het vertrou~~ in onze 
leiding en de macht v~n onze organisatie aa n het ~enkelen te br~ngen . Tro 

·en met het hoofd fie~ in de nek gaan wij voorwaarts. Honderden leden 
stroomden weer toe tot onze rijen. En het bijgevoegde manifest toont u, 
in de afdelingen , dat ons Hoofdbestuur voorw ~rts gaat , allà laster ten 
spijt . 

,\ . · JJoch h ·t gas t niet alleen om Rotterdam. Het gao t om de gehele arbei 
~ dersklas~e , àia wij als progressieve vakbeweging moeten voorlichten in de 
~strijd e1 l~iding moeten geven tegenover de stroom van laster , verdachtma 

kingen en pogingen om tot vernietiging van onze organ~satie te komen , om 
hierdoor vrij been te krijgen de werkers van Nederland terug te dringen 
in de ·toestand van voor 1940 . Reeds was een a anval door W. Dreas ingezet 
op de D. u . ·'J .-erbeiders , welke hij na 26 weken alo :r<>ria ' s wilde ~itstoten 
Het was de macht en de kracht van onze organisatJ. , elke dit kon verhin
deren . 

De Regerh.u , Je gehele react.L..; , vnd rstound ûvor het N. V. 1r., "{ • .A . B. 
en C. N. V., wenae:r 'J.~'t leger van •ver tloi:en te vergroten om ge lij,:: .,-;;: 1· 
1940 deze te k~nae~ misbruiken als willozen voor de inzet bij acties in 
de bedrijven. 

Ons dit realiserende , kan het niet anders , of onze afdelingsbestu
ren , bedrijfsbesturen, kortom het gehele apparaat en ieder lid zal , zich 
bewust zijnde VAn de ~eiten , zich moeten inzetten om onze kracht en macht 
te versterken. Laat een ieder bewust strijder deel nemen aan het activise 
ren van onze leden. Zorgt er voor , dat in de bedrijven i~èere dag deze 
feiten tot klaarheid worden gebracht . De flrond licht br• k. 

Verzonden aan : - Oo~st 

ne Heer Hoo:t'd van het Bureau Intientingen te J,eeuwarden . 
te Heer Boord van de Centrale Veiligheidsdienst te ' s G-:raoenhage 
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le Volgblad . 
Oogst kameraden! Uw ongeorganiseerde en anders georg~~;seerde col

lega s wachten op U, schrijft hen in. Aan de slag , makkers , voor de vei 
sterking van onze Landelijke Bedrijfsgroep Transport . 

Despreekt in 11w Bestuur , kader- en Ledenverg~deringen d~ noodzaak 
van h11~sbezoek en het organiseren van propagenda in de bedrijven. La t 
Uw aandacht steeds weer vallen op hen , die twijfel~chtig zijn of beden 
ten en bezoekt hen. 

Honderden van deze arbeiders zijn vJeçr terug te winnen. Honderden 
nieuwe wachten op ons . 

Voorwaarts makkers , het hoofd op . Aan one do toekomst . 
Namens het Bestuur , 

s. Kuil 
J~WK No.l secretaris . 

o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 0 
Sneek 8 Mei 1948 • 

Df::.~$~" I ~- ~~. 0 <?. 
Y . AÎ~~~I-3". 
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EENHEIDSVAKCENTRA.JO:E 
PLAATSELIJKE BEDRIJFSGROEP TRANSPORT 
VOSSIUSSTRAA T 2-t * TEL. 2386i * AMSTERDAM 

I 1 JJ {1J 
#4v~~v~~1 -·- --- _..., 
De E.V.C. staat momenteel meer dan ooit in de bijzondere belangstel
ling van de reactie en alle die met haar samenheulen. De zich demo
cratisch noemende omroepverenigingen en de reactionaire dagbladen 
schelden iedere dag en bijten hun tanden kapot op de Eenheidsvakcentrale, 
die zich niet wil buigen. De Eenheidsvakcentrale denkt er niet aan 
om twee heren te dienen. Zij schaart zich aan de zijde van de verdrukte 
en strijdende arbeiders. In plaats van .successen te boeken met de ar
beidsvijandige propaganda wenden de arbeiders zich van hen af. Î 
De reactionaire groeperingen nemen dan evenwel hun toevlucht tot de 
meest immorele bestrijdingsmiddelen en wel op het huidige ogenblik tot een 

FLUISTERCAMPAGNE IN DE HAVEN 1 

In verband met de vele schepen die in . de haven op lossing liggen te j 
wachten trach~ men de havena~?eiders drie taken per dag te laten / 
werken. Om d1t te vergemakkeliJken heeft men een fluistercampagne 
georganiseerd en men zegt tegen de havenarbeiders, dat de vakorga- ; 
nisaties mede hun toestemming hebben gegeven om overwerk te laten \ 
verrichten. I 

Ook de E.V.C. zou daaraan 
haar sanctie hebben gegeven •. 

Hier is de reactie bewust bezig de E.V.C. in een vals daglicht te stel
len met het kennelijk doel van : 

ER BLIJFT WEL IETS VAN HANGEN 

De E.V.C ..... transport heeft evenwel aan niemand sanctie', 
verleend om in de haven meer dan 2 taken p. dag te laten werken. i 

IJavenarbeiders van Amsterdam! 
' 

Wanneer gij U niet teweer stelt tegen voortdurend overwerk zullen de , 
werkgevers daaruit de conclusie kunnen trekken, dat gij geen bezwaar • 
hebt om dit overwerk te verrichtten. De mogelijkheid is dan in de, 
toekomst niet uitgesloten, dat dit overwerk verplicht gesteld wordt. : 
Ongeorganiseerde en andere georganiseerde havenarbeiders! Treedt in: 
de rijen der Eenheidsvakcentrale de organisatie die alleen de arbeids- , 
klasse dient en voorkomt daardoor dat de NORMALE ARBEIDSDAG • 
in stand gehouden wordt. LAAT U DOOR DE REACTIE DE TWEE ' 
TAKENDAG NIET ONTNEMEN. Het Plaatselijk Bestuur· 

Der E.V.C.-Transport 
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LABORATORIUM CONSTATEERT: BLJPCALJ F3 
NATRIUM BICHROMAAT uiterst schadelijk voor de /e~ö~{ji,'f,d 

Er wordt door transportarbeiders veelvuldig gewerkt in goederen, die bun volledig onb&
{(end zijn. De laatste tijd bereiken ons verschillende berichten van arbeiders, dat zij 
(Jntsteklngen in de ademhalingsorganen krijgen na het werken in bepaalde goederen, die 
ftun onbekend waren. Reeds hebben wij in ons orgaan van 3 September 1947 geschr&
ven over de gevaren van ammoniumnitraat en de maatregelen, welke door ons genomen 
~erden ter beveiliging van de arbeiders daarin werl(zaam, nl. het voorstel aan de divenre 
~heepvaartverenigingen, om het gezin te ver,tekeren bij explosie. 

De ernst van dit vraagstuk schijnt tot de werkgevers niet erg door te dringen, aangezien 
zij geen enkel antwoord in deze terug zonden. Daarom waarschuwen wij de arbeiders 
nogmaals. Bij het moeten verwerken van deze goederen deelt U de werkgevers mecte, 
het wel te willen doen, mits aan de verlangens van de Eenheidsvakcentrale wordt vul
daan, ter beveiliging van Uw gezin en U zelf. 
Dat wij als Eenheidsvakcentrale Landelijke Bedrijfsgroep Transport deze zaken ernstig 
nemen, om voor de beveiliging van onze arbeiders op te komen, moge het volgende gi!~ 
val weer bewijzen. 
Door arbeiders werd ons gevraagd eens te komen kijken naar goederen, die hun onbekend 

• . waren en waarbij zij constateerden, dat hun kleding en de vingers ernstig verbrandden. 
Direct werd hieraan door ons gevolg gegeven en wij constateerden, dat het natrium~oi~ 
chromate (sodium-bichromate) was. Wij stelden ons in verbinding met de scheepvaart
inspectie, die mede met ons een monster trok om te gaan vaststellen, welke schadelijke 

• 

• bestanddelen deze goederen bevatten. Door ons werd een Jaboratorium ingeschakeld, dat 
de volgende beschrijving over de goederen gaf: 

Naar aanleiding van Uw vragen over de ~gbeid van natrium-bichromate ( sodium-bi
dtromate) heb ik de eer U bet volgende fe berichten. 
Deze stof is als zeer schadelijk voor de gezondbeid te beschouwen. Vormen zich uit zweet
afscheidingen en stofdelen van dit zout geconcentreerde oplossingen, dan ontstaat een 
1{erkleurlng, eerst bruin, later zwart, betgeen bij langdurige inwerking tot necrose (af
sterven der huid) kan leiden en tot vorming van moeilijk genezende zweren. Bovendien 
'l(indt via de huid resorptie (inwerking van) plaats, waarna afwijkingen aan het ~trale 
zenuwstelsel, nieren, hart en lever kunnen optreden. Bij inademing van stofdelen dezer 
111aterle, WERKEN DEZE ZEER NADELIG OP DE SLIJMVLIEZEN.IN, stofdelen ervan, 
welke op kleding geraken, die door zweet vochtig is geworden, doen die kleding oranje.. 
geel worden. Deze verkleuringen zijn niet meer te verwijderen, zodat van blijvende be~ 
tchadiging der kledingstukken gesproken kan worden. Op het leder van het schoeisel 
zal vermoedetijk natrium-bichromate weinig invloed hebben, op veters wellicht wel. 

Dit rapport spreekt dus voor zichzelf. Wederom hebben wij als E.V.C. Transport maai
regelen genomen ter beveiliging der arbeiders en ons in een schrijven gericht tot de 
scheepvaartverenigingen Noord en Zuid, waarin wij er op aandrongen, ten eerste zorg te 
dragen voor doelmatiger kleding, o.a. zeildoekpakken en voor maskers, welke ter be-
scherming bij inademing de slijmvliezen niet aantast. Daarnaast handschoenen, zodat ook 
op de handen geen wonden kunnen ontstaan, die moeilijk te genezen verzweringen op.-
leveren. 
Wij weten nu reeds, dat de werkgevers zullen speculeren op de arbeidersmentaliteit van 
. ,het zal zo'n vaart niet lopen", maar wij waarschuwen ernstig tegen deze mentaliteit, om~ 
dat bij ziekte en ongevallen de arbeiders de dupe zouden kunnen worden. 

Denkt vooral hieraan, dat bij het vraagstuk der toonhoogte in de eerste plaats moet 
staan: "Wat betekent iets meer loon als mijn gezondheid, in algemene zin gezien, er zo-
danig door geschaad kan worden, dat ik niet meer in staat ben om te werken?" De werk
gevers interesseren zich hoofdzakelijk voor de winst, welke zij zowel bij het verwerken 
der goederen als uit de arbeiders zelf kunnen halen. Slaat onze raadgevingen dus niet io 
de wind, transportarbeiders, maar staat er op, dat ter beveiliging van U en Uw gezin 
datgene wordt nageleefd, wat wij als Eenheidsvakcentrale Transport voor de arbeiders 
v.erlangen. 

/ EENHEIDSVAKCENTRALE 
Landelijke Bedrijfsgroep Transport 

VOSSIUSSTRAAT 24 
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Te Uwer infonnatle dóe ik 
U hi:!rblj t oe1-comon een lfSt:hl'ii't van 
e!!ll par.tfl e t , da t op 26 Jnni 1947 
onde r de zeeva r enden t e lirus te.rdam is 
versp r eid. 

Ko r theidshalve mo~~ ik U n~ar 
de i nhoud hie r van verwijzen . 

De Ge '1G r3&l - r.tajoor , 
Commard3nt dèr Koninkli~~~ M~recha 

o/1 De Lui te11ant- i~o.lonel , 
Chef va~ de Stof , 

'Jf. G. !t" . A . van Wult Mcijer 

Chef Gene rale Staf, 
Hoof d Secti e G III B 

Hoofd. a .v.o . 

• f_J) 17082 • '47 • K 1000 
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EENHEIDSVAKCE~~RALE 

ALGEMENE BOND VAN ZEEVARENDEN . 

Prins~~~~cht 739 - 741 Amsterdam- C - Telefoon 46868 
---------------------------------------------------------------~-
Een Woord over de zeel ieden aan de werkers van schip en haven. 

R8 t wordt elke dag duidelijker, 'da t ook onder de zeelieden de 
ontevredenheid ernstiger vormen gaat aanneu.en. De Hederlandae 
zeeman staat, fmt zijn loonpositie betreft, nog steeds een 
flink stuk tenachter bij zijn kameraden var .. ander-5 landen . 
Bet is toch algemeen bekend, dot de beman~ingen van Noorse , 
Engelse, Amerikaanse en Belgische schepen gaees ontvangen, 
waarbij die van de Nederlandse schepen zeer ongunsti g af stek 
De dankbaarheid ·van het scheep skapitaal en van de Regering 
van Nederlartd heeft zich in Jun:!. 1947, ruim twee jaren na de 
bevrijdingt nog niet uitgedrukt in f!di behoorlijke behande
ling en beloni~g van onze ~okLere zeelieden, die toch zeer 
zeker v.·el op enit;~ darJ{baarheid a.ûnsprallk ku.nr.~n maken. 
Tijdens de grote stak~ng ven het vorige jaar is ook aan de 
zeevarenden toegeze~d, dst hun sociale positie in overeen
stemring met de tijàsomstóndi:heden zou worden gebr3cht . In 
Novenber 1946 diende onze organisatie, toen nog als sectie 
koopva ardij en visse!'ij in d.e Eenheidsvnk~entrale, een ont
"Xerpregeling van lenen en a rbcidsvoo r-.van rden bij de betrokken 
auto.!'i te i tF-n in .. Wij wachten nor; steeds op ant .~oord op om:e 
voo::-stellen, die op ~er ver".llhbwoorde wijze \Veergeven, wat er 
ende:- de zeelieden leeft. 
Nlet alleen door de=c t~aagheid in het vaststellen van een 
behoorlijke loonr~gelint, zoals die door het Collega van 
Rijl'Lsbc:Jiddelaà!'.s werd toegeï.egd bij het oph~ffen der grote 
staking, voelen onze oonscn zich geeriefd . 

De onverantwoordelijl'Le deviazer.pol~ tick 

is ook nanleidine -r.ot e rnnti ge onte,Jredenheid . 
Hot matinepEJ rro naol kri jet zeer rtLtme he schikking 
lnnds geld, indien het een vreemde he:. ven a andóet . 
tuigdekschip 11 Karel Doo!'lllan" bijvoorbeeld, 1Ue met zijn b.,...,.,......,,"'" 
ning van ongeveer 400 koppen en&ge dagen in de haven van 
Durbnn verbleef, kr.;Je de beschikking over niet minder dan 
18 . 000 Pond Sterling. Zelf$ de pers van Zuid-Afrika sprok 
hier schnr. ie over, want het por::;oneel der koopvaardij wordt 
hierbij op erGelijlte wi.iz" ·ten ochter eesteld · 
Voor hen zfuj n ~o r.nen 3ls .:;een deviezen beschikbaa r . Run 
wordt de gP.lelelilieid onihouaen, zlch von het allernoodzake
lijkste te voorzien en hun, in de oorlog vaak ernsti~ verarm
de fezinnen, weeroppeil te br n~en, voor zover de gages 
hiertoe 3lthans de Icogelijkheid open l3ten. 

Wal deviezen voor de marine 
Geen deviezen voor de koop·1aardij . 

Intussengaat onze Regering rustig voort, dagelijl-::s een bedlig 
van meer dan 

drie m1111oen guldan 

weg te smijten voor de instondhouding van Leger en Vlop t. 
Een bedrag, dat nog- op vchrlkwekkenne w:l j .,e zal grneien , 
indien de reactie haar zin zou krijgen en in Indonosie de 
waponen gaan spreken. 
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Aan d~ze geldverspilling worden de zeelisden va.pl i cht hun 
;. medewerking t e ve rlenen ; ook s tl·aks, Indi en ha t t egen de 

wen s van de mee rde rhei d der bevolking , in Indonesie tot een 
~ kolonial~ oo rlog zou komen, zullen wij inge schakeld worden 

bij het transport van manschdppen en oorlogsmateriaal. 

We.a devi e zen voor de koloni nla oorl og en de voorbereiding daarvan 
en ge~en'1evic~en voor è.e t.'f-rk~rs t a r koopvaa rdij. 

De~e en no~ vele andere g r ieven brengen onze zeelieden in 
gep r ik.kel àE> stemning . I, 

,( D~ onbtn.rrcdjger.~dc ~i'wü:,~elinr; van we ek- en maandbrieven 

vr..,orbi j de 7.eemélnsv r o uwen een ba l engrijk äcel minder in han-
J den zul l en krijg en d<.4r, de stortingen door hun mán ... '1en verrich~ 

dl!ed ons st~.ppcn n{:rnen bij de Zeemonspot ( thans in liquidatie 
om Lu bewerkstell iger. dat de door dc~~e instiJntie gedurel de 
de oo:::-log opg~dróngcn fimmciela hulp c:~~n zcem~nsvronwen, 
niet in ~i~dering v&n l~t tctoed gebr:cl t zou worden . De af
wij?en·le .honciine ven de 'Zeern.:H.spot ncopte om; hicrtegtn te 
prote.st .... ren bi:· H. M. de Koningin en de betrokken Minist~· 
om dE ju.ridi set> niet Vl'-:'antvTCordc inl~CJ'lc.ir.gen oq;edüé>n t-;; 
muken . 

De ontduikine de:- dis1;ri bu·-::.;.c voorsc'hr:!.ften door re ti"' rijen 

die doo~ ~nvoering van vcoroorlo~sc menu ' s, een aanzi~llijk 
c•.r ~J -!:c~::t ~2'i.~g!:r! v-~:1 r~ erur:t.::o€nc rdt. lov3:r: sr.i ... delca; ~;E;:ercp 
geen ellk{;le con Lrole rr.. '~ r mo~:eli jk is, doch waarbi j de zee
l ieden bij lai~t;e ne~ niet ont,nm~...:n vn.nr z"' j k:;:o"chtetts de 
di :;trill•.ttiëreceliHe rtH:ht op hebl::len, is tovert een heel vour
u n:ne factor, w:; ';) rtn onz€ zeel ieden ldn:uheid ce;:,racht .n r sun 
te zien . H~t ve!'nc:hil, ·lat gemé.laKt ·wordt tuG:sen de ve'!·sclul
l cnde ra~,wll aan boo~d, kweekt stec~s meer ontevredPnhftid. 

Ook een bchcorel :! ,jke ro:.~cht ~C! i tie 

is neg ni·J t ~ e schapen .. Ondanks be l often , dteons gedaan zijn , 
f unçtiormoert '-'~ z . g . pool no~ zeer onbevredi.:;ent;l . Door 
bc ei r"di g:.:1g dur '/ac::.t;~cldre:elin'1 ver{e'"'en ettel ijke z 
weer in dc~9lido -po.s~tie als voo1· de oorlot, toen meT', 
geen v ~Cirt, !1ê:i3.C Soc · &le Z~:~ en werd v. r ;ezèn . 

Ing ri jpende maatregelen 

zi jn d r il'::;end noodzake:ijk ten onzicht ··an zeqli ed~n , die 
àe pensioeug~rechttt:,de leeftijd hebben be '~i:ü , dcch .;edurend 
de oo .... ' l OE r.i ët b11it':?nga"ts h'3b'ben ve:::-toefd · Ook de p en s i on
nor-ing vnn nagelaten lJetre:!:kingen léwt +,og ve.21 t e wensen ov~ 
Wi j r ospen a llè i1an de i'ta l ve rtocv~nae r;;eeli'!1en, hun farr.i 
l ieleden en belangstellenden, ook uit andere bedrij ven, op 
ter verga derin g, t en einde gezamelij~t :ie be staande gr i even 
te bespreken :m gezumel ijk t~ prot~ ster~m t ügen wanv ë: rhoudin
gen, di e zo snel mogelijk tot oplossu1g moeten worden gebrach 

He t lloofdbestUu'I' der 
Ale . Ned. · Bond van 2. eeTarenden 

Dezo e!: t de Openba .!'e ve r gadering, nie ter be sp :re ki.ne van deee 
rijke zaken zal worden gehouden op 

Donde:::-1Dg , 26 Juni,llebouw "F rascati", Nes 

Sprekers : J. Dane, voorzitter Alg . Ned. Bond yan Ze evarenden en 
H. Henn1nk, lid Hoofdbestuur Eenheidsvakcentrale 

Toegong vrij Aanvang 8 uur. 
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De bedrijfsgr~ep a'Transport" der afcl:::J.i:ng Rotterda.l11 van de 
E.v.c .. richtte dezer dagen een pamflet vun de volgende inhoud 
tot de bemarmingen van de bj_nnenve.nrt schepen. 

LE N HE I D-!. 

E ':8 N HE I D S.V. A, K~ C E N T R A L E .IlL.RIJN- EN BI]'l~J.E~AP~.J. 
Bedr:l. jfsgroep Transport , Afd·· ru?!.TII!.Iill .. Pd'i! 
Claes ~e Vrieselaen 146 . 

VI.M,, 

Aan de Bemanningen ven de Binnenlàndso 
Sleepdiensten en van de Sleepboten 
der Rott . Havenbedrijven 

Aan de Rijn- en Binnenschippers. 

Reeds een week Z1Jn de maru1en der Stadssleepboten in een 
zware strijd gewi~~eld met de Slcepdienstondcrncmi~~en te 
Rotterde~ . Voor het eerst sinds 1911 hebben deze , ook Uw mode
arbeiders , gedwongen door de nood waarin zij vcrb : ron, hot 
stakings- wapen gegrepen, om h1L.'1 billijke on r ""chtvaaJ.'digo ej_sc: 
ingewilligd te krijgen. :tn deze strj_jd. hebbon zij hun Eill'JtlEID 
gesmeed. De liTederlandse !?ers zwijgt do zacl;: dood of geeft cc:·_ 
totaal onjui9te voorlièhting . Zij vcrvlij st dàarblj naar do lo~,_ •.. 
on prijspolitiek der Eogoring • De .Unio- Verlcocr doet daar ijvor · ;_' 
aan mode . · . 4 • • 

·nit argument doet echter in deze strijd [~Oen opgeld. Het 
is n . l. zo , dat hot College van Rijksbemiddole.ars de lonen . 
vobr geschoolde arboi.dBrs ·hooft vast'ge_s'Guld op 1'.0 , 95 tot en 
mot f.l . lO per uur, terwijl een kapitein of een wachinist van 
de Stadssleepboten slechts f.o ,6o, - per uur verdient. 

AAN~ 

Z. E . de ]Cinister van Binnonlanclse Zalwn 
z.:: . de 1iinister van Justitie 
Hr . Hoofd G, S . III B . 
Hr.~oofd Sectio III, M, r .n. , i'farinestaf. 

Hr . Hoofdcommissaris 
Hr . ffoofdcommissaris 

van Politie , Amsterdam • . · 
van Politie , Den Haag. 

Hr;Hoofdcommissaris van Politie, Utrecht. 
Hr . Hoofdcommissaris van Politie, Groningen. 

... 
. ' 

.. .. 
' .. - I :-- ~ .. , -...... . ..... .. . " ' . 
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Nadat op 18 Augustus 1946 de E .v.ç. haar voorst0llcn 
betreffende loon- en arbeidsvoorvJaarçlen had ingediend, h3ei't 
de Unie ... vorkcer uit concurrentie- nijd in samem;crking met de 
''lerkgcvors getracht de E. V .c. do wL1<.1 uit de zeilen te nemen+ 
door 11Verbeteringen11 tot stand te b.:-cnp,en, zijnde van f' .o ,5o ' 
tot f . 3 ,-- loonsverhoging per \~eek,. 

V eertien dagen voor de staJcing ochtor was in oen sponta-: . .-_ 
uitgebroken actie de E . v . c., dio toen al het overgrote deel 
der botrokkon arbeiders in haar rijen had georganiseerd , op
dracht gegeven, de ondorhanèlolingon over haar concept C .A,O. ~,, 
openen. Po Unie-Vorkeer on vooral do C.B . T • .:._ stolde ochtor cl; 
bo-langon van haar organisatie boven die der él.rbEJiclcrs , Het c:m'.·
woord daarop zijn de arbeiders nivi.:; schuldig gebleven. Zator-· 
dag j.l. traden do l aatste 56 leden cribloc toe tot de :.;.v .. c. 

Do arbeiders der Stadssleepboten zotten hlli1 strj_jd door, • 
hun uitkering is verzekerd en stne.t op oen behoorlij1;: peil • . 
Het praatje van loon-on prijspolitiek gaat in deze Qi~ op, 
intor;endóol, wij zoggen de Regori!1_g en het Colloge van Rijl':sbn· · 
middolaëcrs : . 

"HOUDT U IN DEZE OOK AAN DI! DOOR U Z:8LF VASTGESTELDE LOo;-.. 
EN PRIJSPOLITIEK EN GEEFT DE G~SCHOOLDE ARB~IDERS DER 
STADSSLEEPBOTEN HET LOON1_DAT OOK AAN Pl~DRE GESCHOOLDE 
ARBEIDERS WORDT UITBETAAW11 • 

Wat do arbeiders eisen komt in het kort hiorop·neer : 
48 urige ·werkweek. 
Loon kapitein VCI...l'l f.45,-- tot ft48 ,•- per t!•'.(;l-. 
Loon machinist van f .45.-- tot f.tt,~, -- por uct;·l. < 

Loon matrozen e n stokars van f . 40;-- tot f .4::>, -" por n-:111 . 
Men ziet~ billijke e isen. 
Door de 6.1willige houcl:i.ng dor werkgevers vcrscherpt zie:-_. 

ochter dit· conflict' Op de Stnkorsvergndoring ve.J.'l iêjoensdag j•1,, • 
is besloten, dat DE. RIBVIER VANAF IJSSELNONDE TOT AAN HOEK 
V Al~ HOLLAND BES11.1ET Z,AL ZIJN t ! · -

. 
Dit betekent, dat geen enkel schip birt.l'lon de.t tre.joct vel··· 

sleept zal mogen worden. Doet men dat toch, dém valt men daC'.r·· 
mede de voor oen rechtv<:t<:trdigo zaak strijdondc ç:rb~iders in dt! 
rug aen on doet men ondorkruiporswork. · 

Tot do mohsen van do nog varende sleepboton un do Bi~non
landso Sleepdiensten zeggen wij : 11Blijft bove-n do bru.ggent! 11 

~ot de schippers: 11Heigert a2.n-to me.kon v2.nult de hé'..von 
na<'r beneden of· boven, en.~vrn :r J ssolmonde n2.é'.!' bonoden11 • 

Tot de ben..anningen Vrul. de· ej.gen sleepboton dGr RotterdQlil:- -
Havenbedrijven : 11 D 0 E T~ · G n:· E ·N B. E S ~:i· n: 1 Y! E R K11 • • 

-Makkers , wees solidair met de bemanningen der Stads sleep·· 
bioten. Zikj hebbon recht op .Yw steun , 1:1ant. ]lun zD.élk is .oo~ • . li.rl 
ä,Kcn zna • 

H a·-o-G D E K A M E R A A D S C H A P E N S 0 L I D .~.
R I Tg IT . 

LEVE DE GROEINENDE·EENHEID DER J~BEIDERSKLAsSE . 
·- - - •· · -- • · HET '§ E' ·s T u u R. 
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E EN HE r D s v Ar.: c ENT RAL :m 'J I in Rijn- en Binnenvaart I 
Bedrijfsgroep Tl-l.UTSP0!111J "\\:fd. RO~TERDAM 1...---..;..--------------
Claes r e Vriese~dij6~ 'J f f 

---- _ · '_ · -· · .Aan ~-~'Bemanningen van de Binnenlandse Sleepdiensten 
. t - .- .. ~ - len van de Sleepboten der Rott. Havenbedrijven 

! ···"···' , Aan de Rijn- en Binnenschippers. 
~ - ·----~- . ~ 

w .M., L .. ~; ...... :_- . ~- J.j -;·~7' ?._ _ __j 
~eeds een week zijL/áë mannen der Stadssleepboten in een zware strijd ge

wikkeld met de Sleepdiens t cnd~rnem:~ngen te Rotterdam~ Voor het eerst sinds 1911 heb
ben deze, ook Uw medearbeiders , g edwongen door de nood waarin zij verker~. het sta
kinge-wapen gegrepen, om hun billijke én rechtva.ardige eisen ingewilligd te krijgen. 
In deze strijd heQDen zij hun EENHEID gesmeed . De Nederlandse Pers zwijg t de zaak 
dood, of geeft een totL>.aJ. onj uiste voorlichting. Zij verwijst da.arbij naar de loon-
en prijspolitiek der Regering. De Unie-Ve~keer doet daar ijverig aan mede. 

· Dit argument Q~et e chter i n de ze strijd geen opgeld. Het is n.l. zo, dat 
ve.s tgea teJd. 
van de 

het College van Rijksbem:ddel 8.ars de lenen v cor geschoolde ~rbeiders heeft 
op F.0,95 tot en met F.l,lO per uur, t erwijl een kapitein of een m:~.chinist 
Stadssleepboten slechts r.o,6o pa~ uur verdient . 

Nadat op 18 Augustus 1946 de E.V.C. he.ar voorstellen betreffende loon- en 
arbeidsvoorwaarden had i ngediend : heeft de Unie-Verkeer uit concurrentie-nijd in s a
menwerking met de werkgevers getr~cht de E . V.C. de wind uit de zeilen te nemen, door 
"Verbeteringen" tot ste.nd t e brent;en 5 zijnde van F.0,50 tot F.3,oo loonsverhoging per 
week. 

Veertien dagen voor de s t alring echter wa s in een spontatt.n uitgebroken actie 
de E .V.C. , die toen al het over grote deel der betrokken arbeiders in haar rijen had 
georganiseerd, opdr acht gegeven , Qe onder handelingen over haar concept C. A. O. te ope
nen. De Unie- Verkeer en vooral de C,B,T.A. s telde echter de belangen van haar organi
satie boven die der arbeider~. Het antwoo rd daarop zijn de a rbeiders niet schuldig ge
bleven. Zaterde.g j .1. t r aden de laa.t ste 5 6 leden enbloc toe tot de E.V .c. 

De arbeide rs der Stadssleepboten zetten hun strijd door, hun uitkering is 
verzekerd en staat op een behoorl i j l: peil. Het praatje van loon- en prijspolitiek 
gaat in de.ze ~iet op , integendeel, Tiij zeggen de Regering en het Colleg e van Rijksbe
middelaars; 

11 HOUDT U I N DEZJ: OOK A.lli JE DOOR U ZELF VASTGESTELDE LOON
EN l?R!JSPOL:2IJ!Z EN G:illEF'l! DE GESCHOOLDE ARBEIDERS DTIR 
STADSS.LEDPBOTEN .tr.B~' :svOH , DA'l) 00:[ MN AliD.El:Ull GESCHOOL!lE 
ARBEID:.,;Rs WORDT UIT!3ET.L'.'LD : 11 

Wat de arbe1ders e i&~n komt in het kort hierop neer: 
48 urige werkweek. 
Libon kapitein v.:1n F.45 l- t ot ::r ~4B , - per week . 
Loon machi nie:t -.ran F ,45 ,- to t F.48,- per week. 
Loon mat:r·ozen en otckers v&r.: F .4o ,- to t F.,45,- per week. 
Men ziet , bill ijke e~~eno 
Door de onw1llige hm:.o.in.:; der werlo:gevers verscherpt zich echter dit con

flict. Op de Sta!::ersvargaderi:ug van iioonsd.ag j . l '. is bes loten, dat DE RI ·:VIER VANAF 
IJSSELMONDE TOT ~\.illT HOEK V.AlT :~o:r.Jl..J.ND ill!31AET ZA1J ZIJ N 11 

Dit beteb~nt, dat geen enkel schip binnen dat tra,ject versleept zal mogen 
worden. Doet men dat toch, ë.E'.n ·•alt r.ton è.aarmede de voor een rechtvM.rdi ge zaf'k striJ
dende arbei ders in de rug <.all. en doet; men O"lderkrui perswerk. 

Tot de mensen ··:a.l J.e nog 'lî-tre:acle s1eepboten en de Binnenlél.ndse Sleepdiens
ten zeggen wij: 11 Bli jft bova~1 de b:·.1ggen ! ! 11 

Tot de schiy,J;:e!'s ~ 1' \lt .tgc::-t e.é'l.-'1 t.e maken vanuit de haven naar benedon of 
boven, en ve.n IJ ssah1:>~1él.e nF.·.:\!' bunec1.<?ll, '' 

Tot de b emannJ.::.sé..on ve.n de eigen s leepboten der Rott erdamse Havenbedrijven: 
11 D 0 E T G E E N b 3 S hl E T W B R r." . 

Makkers, ·.vees t sulidc.h met de bemanni ngen der Stads sleepboten. ~ij hebben 
recht op Uw s tet'.J.'1, ':!~~t n.1" .3..<'~f .. :1 s_2_9~~.Sn ei~en ~aak . 

HOOG DE K:\~EEEA.AD S O HAP E N SOLIDARITEIT. 

HET B E S T U U R • 
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